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 چکيده

ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری در  هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش  

ای در دوره دبستان بود. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی و براساس   کودکان مبتال به نافرمانی مقابله

شیوه گردآوری نیمه آزمایشی است، طرح حاضر یک طرح نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل  

 فت. جامعه آماری پژوهشی حاضر شامل تمامی دانش گرآزمون انجام پس   -آزمونهمراه با طرح پیش 

بودند. جهت تعیین نمونه    1398 -99آموزان پسر دروه پنجم ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی  

آموز به همراه والدین آنها   نفر دانش  30آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد  

نفره آزمون و گواه قرارگرفت. گروه    15گروه    2تصادفی در  به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور  

از پرسشنامه نافرمانی    برای گرد آوری داده هاجلسه آموزش ذهن آگاهی قرار گرفت.    10آزمایش مورد  

( بهره گرفته شد.  1992پرسشنامه پرخاشگری باس و پری)  و(  1387مقابله ای هاشمی و همکاران )

استفاده    SPSSهای تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار   آزمونجهت تجزیه و تحلیل داده ها از  

شد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری دانش آموزان دارای  

 اثر بخشی معنادار است. 

 .ای مقابله ی ذهن آگاهی کودک محور، پرخاشگری، اختالل نافرمان واژگان کليدی:
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 ۲، مژگان بهراد۲ینادر  عيشف  هی، مهد۱دملتیزهرا  

 . یعموم  یکارشناس ارشد روانشناس 1
 . زدیامام جواد)ع(  یموسسه آموزش عال یگروه روانشناس اریاستاد  3

  نام نویسنده مسئول:

 زهرا یدملت

  دراثر بخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری 

 ای در دوره دبستان کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

 

 14/10/1399  تاریخ دریافت:

 23/10/1399  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه 
 برای بنابراین است. روانی جسمانی و  بعد در سالم کودکانی پرورش مختلف، جوامع امروز های اولویت از یکی  تردید  بدون

 راستا، این  در  .نمود تالش بایست می آنان بهداشت روانی ، تحول  و سازندگی سوی به آنان بالقوه نیروهای تقویت و هدایت

 واضح آنان رفتاری و فکری عاطفی، تحول برای مناسب شرایط تأمین در راه کوشش و سنی گروه این روانی بعد صحیح  شناخت

 دچار که کودکانی برای معموال است، آشفتگی بارز نتیجه که رفتاری اصطالح اختالل. باشد تأکید داشته به نیاز که است آن از تر

 روانشناسان .باشد داشته آنان اجتماعی کارایی و ارتباط یادگیری، بر منفی آثار تواند می که رود می کار به هستند رفتاری تضاد

 طورکلی،  به  . دانند  می فشارها این برای تخلیه مناسب هایی راه کمبود و اجتماعی  فشارهای از ناشی را رفتاری اختالالت اجتماعی،

 گستره و باشد مداوم یا مزمن شدید، فرد، سن با بودن ضمن نامتناسب که است رفتارهایی شامل کودکان در رفتاری تالاختال

 منفی تأثیر که است این  رفتارها گونه این ویژگی . است گوشه گیرانه رفتارهای تا  و پرخاشگرانه فزون کنشی رفتارهای شامل آن

مطالعه   .شود می کودک اطرافیان زندگی برای مزاحمت موجب و گذارد می محیط با کودک مناسب انطباق  و فرآیند تحول بر

ها به طور فزاینده   های رفتاری در دوره کودکی و مداخله های مربوط به آنها از این نظر حائز اهمیت است که این اختالل لالاخت

 کند. عالوه بر این، چشم پوشی نسبت به این مشکالت ممکن است منجر به اختالل   ای عملکرد روزمره کودکان را دچار کاستی می 

 است.   1ای مقابله نافرمانی  اختالل رفتاری، های لاختال این از روانشناختی شدیدتر  در دوران بزرگسالی گردد. یکیهای 

پرخاشگری و نافرمانی در کودکان را می توان یکی از مراحل اجتناب ناپذیر از رشد آنها بشمار آورد که بارزترین رفتارهای 

یابد و این روند تا سه سالگی ادامه دارد. از این زمان به بعد اگر این رفتار مقابله ای به  ماهگی نمود می  24تا    18ای بین  مقابله

کند. به بیان روشن تر  لحاظ تداوم یا  شدت، در کودک مشاهده گردد وضعیتی غیر عادی است و جنبه آسیب شناختی پیدا می

ود و حالت شدیدی به خود گیرد، به نوعی اختالل به نام  چنانچه با وضعیت رشدی و سنی کودک همانند نباشد و پیوسته تکرار ش 

مقابله مینافرمانی  تبدیل  نافرمانی،  ای  خلقی،  کج  والدین  بخصوص  انسانی  جوامع  مشکالت  و  مسائل  از  یکی  حقیقت  در  شود. 

رای رهایی از این  هایی بباشند، که به دلیل اهمیت موضوع همواره به دنبال راهپرخاشگری مداوم و لجبازی فرزندان خویش می

شناسی و مشاوره جهت درمان اختالل نافرمانی  های روانشرایط هستند. به هیمن جهت امروزه شاهد ارجاع کودکان به کلینیک 

هایی صورت می گیرد و با والدین و مربی کودک مصاحبه  مقابله ای هستیم. برای تشخیص دقیق کودکان با این اختالل ارزیابی

کودک و خصوصیات –ین کار، شناسایی رفتار کودک، اطالع از پیشینه رشد او، پیشینه پزشکی، تعامالت والدمی شود که هدف از ا

والدین می باشد. بنابراین مسأله اصلی تحقیق حاضر، شیوع و گسترش رفتارهای پرخاشگرایانه، عدم رفتار خودکنترلی و تعامل  

باشد. این اختالالت با عواملی چون از ای میان مبتال به نافرمانی مقابلهمیان والد و کودک در میان افراد مختلف بویژه در کودک

های بزرگساالن و یا عدم همکاری با آنها، تعمد در  کوره در رفتن، مشاجره با بزرگساالن، سرپیچی فعاالنه از مقررات و درخواست 

رفتار خود، زو ناراحت شدن از دست دیگران،  ناراحت کردن دیگران، سرزنش دیگران به خاطر اشتباهات و سوء  د رنجی و زود 

دهد. از این رو بررسی این مسأله اهمیت بسیار باالیی دارد،  دلخوری و عصبانیت و نیز کینه توزی و انتقام جویی خود را نشان می

ت بعدی آنها  های متناسب با سن و علل مشکالچراکه بروز این اختالل در میان کودکان سبب ایجاد موانعی در راه کسب مهارت

کودک نه تنها بهداشت روانـی افـراد را   - در زندگی می شود. همچنین عدم کنترل رفتارهای پرخاشگرانه و کاهش تعامالت والد

(.  به همین جهت بررسی  1397کند)ترخان،  ر جامعه فراهم می دهد، بلکه موجبات معضالت اجتماعی را دالشـعاع قرار میتحـت

تواند گام مهمی در راستای کاهش این اختالل در میان افراد بخصوص کودکان باشد.  ر بر آنها میثوامل مواین مسائل و شناسایی ع 

درصد در کودکان    16تا    2ای از شایع ترین اختالالت روانی است که با شیوع  زیرا مطابق شواهد موجود اختالل نافرمانی مقابله

   .کند از نوجوانی بروز میپیش دبستانی یا اوایل سن مدرسه، و در مرحله قبل 

کند، توجه بسیاری از ای در زندگی کودک و اطرافیان او ایجاد میبه دلیل مشکالت رو به رشدی که اختالل نافرمانی مقابله

های های موثر بر کاهش این اختالل آموزشهای درمانی این اختالل جلب شده است. در این میان یکی از روشپژوهشگران به روش 

های مختلف زندگی فرد نظیر راهبردهای خود کنترلی، بهبود از جمله آموزش ذهن آگاهی کودک محور و تاثیر آن بر جنبه مختلف  

باشد. عالوه بر این با توجه به اهمیت رابطه بین والدین وکودک در پدیدارشدن مشکالت  کودک در کودکان می   -کیفیت تعامل والد 

شود. در این راستا روشهای  های آنها محسوب میهای درمانگری برای اختالل ترین شیوهیجرفتاری آنها، آموزش کودکان یکی از را
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کودک به    - ای گوناگونی برای کاهش پرخاشگری کودکان و در نتیجه بهبود رفتار خود کنترلی و تقویت رابطه تعامل والدمداخله

حققان، آموزش مهارتهای ذهن آگاهی نقش مهمی در  کار گرفته شده است. از طرف دیگر مطابق مطالعات صورت گرفته توسط م

(؛ افزایش  1391پور و همکاران،  (؛ کاهش پرخاشگری)رجب1393رشد کودکان و تعامالت آنها با والدین خود )سهرابی و همکاران،  

و همکاران، پور  (، کاهش افسردگی ، استرس و اضطراب)شریف2016تاب آوری و کاهش نشخوار ذهنی افراد)حیدریان و همکاران،  

(. مطالعات زیادی به خصوص در سال های  2،2014(، سالمت، موفقیت و حل مسائل و مشکالت افراد دارند ) سمبل و لی 1397

ی اثرات مثبت این مداخله، نظیر بهبود اند که نشان دهندهاخیر انجام شده که به اثرات ذهن آگاهی در گستره های بالینی پرداخته

؛  2015و همکاران،    3باشد )رود ای افراد، پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و استرس میختالالت رفتاری و مقابلهرفتار افراد، کاهش ا

(.  اصوال بررسی مطالعات گذشته حاکی از آن است که بیشتر این تحقیقات به بررسی مسائلی نظیر   1397شریف پور و همکاران،  

گیری از ابزارهای ها و  محدودیت های نظیر عدم بهرهاند، و باکاستی اد پرداختهرابطه ذهن آگاهی با پرخاشگری و خود کنترلی افر

های درمان و کاهش این اختالالت، عدم توجه به تاثیر آموزش ذهن پژوهشی دیگر به جز پرسشنامه و توجه کم به تاثیر روش

ای به ( در مطالعه1395مثال نداف و حیدری )  اند. به عنوانکودک و کاهش پرخاشگری همراه بوده  -آگاهی بر بهبود تعامل والد

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند بین   2018)4این نتیجه رسیدند ذهن آگاهی با میزان پرخاشگری رابطه دارد. یوسانی و الرنس 

آگاهی بیشـتر،  ذهنآگاهی و  راهبردهای و خودکنترلی با آســیب به خود و به دیگران رابطه مثبت وجود دارد و افراد دارای ذهن

( بیان داشتند آموزش رفتارهای کنترلی به طور قابل توجهی موجب افزایش  2018و همکاران)5لئون  خودکنترلی باالتری دارند. وان

های اجتماعی دانش آموزان و مهارت های حل مسئله اجتماعی و بهبود تعامل میان  افراد شده است. بنابراین با این وجود   مهارت

ای کودک در کودکان مبتال به نافرمانی مقابله  -مطالعات موضوع پرخاشگری، راهبردهای خود کنترلی و کیفیت تعامل والد در این

پرداخته نشده و به اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور در کودکان توجه نشده است. به همین جهت در این مطالعه به  

توان گام مهمی در راستای ت معناداری نتایج تحقیق حاضر و حل این مسأله می بررسی این مساله پرداخته شد.  زیرا در صور

کاهش اختالالت روانی کودکان و بهبود روابط افراد در خانه و اجتماع برداشت و به منظور کاهش پرخاشگری، بهبود خودکنترلی،  

استفاده نمود. اصوال ذهن آگاهی کودک محور   آگاهی کودک محورتوان از مداخله ذهنکودک در کودکان می  - و تقویت تعامل والد

شـود بـا تغییـر ادراک افـراد از حـوادث  یک مداخله رفتاری است که بر مبنای توجه و تمرکز بر خود استوار است و سعی مـی

آموزند، پیش از   استرس آفرین و افزایش توانایی آنهـا در مقابـل رویـدادهای زنـدگی بـه آنهـا کمـک شود. در این روش افراد می

داوری و قضـاوت، رخـدادهای  آنکه تسلیم حوادث و رویدادهای زندگی خود شوند به شیوة خاص، هدفدار، نظامدار و به دور از پیش

(. درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی رویکردی است که  2015و همکاران،  6زنـدگی خـود را مورد پذیرش قرار دهند)شپیرز  

همکاران مطرح شد. این درمان که یک مداخله کوتاه مدت و ساختار یافته است از روی مدل کاهش استرس مبتنی  توسط تیزدل و  

دهند که  بر ذهن آگاهی کابات زین ساخته و اصول درمان شناختی به آن اضافه شده است. در آن به افراد مهارتهایی را آموزش می

تر شوند و همچنین قادر باشند به جای افکار منفی، افکار مثبت یا خنثی را به  بدون هیچگونه قضاوتی بتوانند از افکارشان آگاه

 (.2014و همکاران،  7عنوان انعکاسی از واقعیت در نظر بگیرند و به آنها تنها به عنوان رخدادهای ذهنی گذرا نگاه کنند )ایمز

کند  بدنی کمک می  –ر تمرین مراقبه ذهنی  آموزشی است که به کودکان د  -ی روانیذهن آگاهی کودک محور نوعی مداخله

(. مکانسیم  1396شود)متین و همکاران،  و با هدف کاهش اختالالت رفتاری، استرس، پرخاشگری و بهبود سالمتی بکار برده می

ی مناسب به باشد چراکه متمرکز کردن مکرر توجه روی محرک خنثی یک محیط توجهاصلی این درمان، خودکنترلی توجه می

ای است که در حال  د می آورد. در این الگوی درمانی در واقع ذهن آگاهی یعنی تمرکز عامدانه فرد )کودک( نسبت به تجربهوجو

و کاهش   نقش مهمی در کنترل فرد  با پذیرش است که  این توجه دارای ویژگی غیر قضاوتی و همراه  حاضر در جریان است، 

در حقیقت ذهن آگاهی کودک محور یکی   (.1397پور و همکاران، خود دارد)شریفپرخاشگری و در نتیجه بهبود تعامل با والدین 

فعالی، افسردگی، اضطراب و  از جدیدترین روشها است که کاربرد بالینی آن برای کودکان دارای اختاللهای نارسایی توجه/بیش

در زمان حاضر و خالی از قضاوت.    پرخاشگری و غیره مفید است. ذهن آگاهی یعنی توجه کردن به شیوه های خاص، هدفمند، 

یابد. در  آگاهی افزوده می شود که از طریق تمرکززدایی در این دیدگاه، افکار فرد بهبود میعناصری از شناخت درمانی به ذهن

ا ذهن  گیرد افکار و رفتارهایی که در بدن یمورد هیجانات و حس های بدنی نیز این نوع رویکرد تمرکززدا مورد استفاده قرار می
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وقوع می فرد در حال  پدیدهخود  به  آگاهی  از طریق ذهن  بودند،  آیند  یا خود  ناهشیار  قبال  و  تبدیل  باشند  قابل مشاهده  هایی 

 (. 2014)سمبل و لی،  گردندمی

افراد، و همچنین کمبود و کاستی های مطالعات علمی گذشته در  بنابراین باتوجه به اهمیت ذهن آگاهی در بهبود رفتار 

کودک افراد، لذا در مطالعه  -باط  با تأثیر ذهن آگاهی در کاهش پرخاشگری و بهبود راهبردهای خودکتری و کیفیت تعامل والد ارت

کودک    - حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری، راهبردهای خود کنترلی و کیفیت تعامل والد

پردازد، زیرا همانطور که بیان گردید بررسی مطالعات گذشته حاکی از  ی در دوره دبستان میادر کودکان مبتال به نافرمانی مقابله

افراد پرداخته پرخاشگری و خود کنترلی  با  اند ، و  آن است که بیشتر این تحقیقات به بررسی مسائلی نظیر رابطه ذهن آگاهی 

های درمان  ی دیگر به جز پرسشنامه و توجه کم به تاثیر روشگیری از ابزارهای پژوهش ها و محدودیت های نظیر عدم بهرهباکاستی 

کودک    - و کاهش این اختالالت، عدم توجه به تاثیر آموزش و اثر بخشی ذهن آگاهی کودک محور بر بهبود خودکنترلی، تعامل والد

ر اختالالت مختلف تایید  اند. و همچنین در مطالعات گذشته رابطه و اثربخشی ذهن آگاهی را بو کاهش پرخاشگری همراه بوده

والد نموده و کیفیت تعامل  راهبردهای خود کنترلی  پرخاشگری،  این مطالعات موضوع  اما در  به    -اند،  مبتال  کودک در کودکان 

ای توجه ای پرداخته نشده و به اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور در کودکان مبتال به نافرمانی مقابلهنافرمانی مقابله

ت. لذا نیاز به کار و تحقیق بیشتر در این زمینه هنوز وجود دارد. زیرا توجه به اینکه در پژوهشهای گسترده، مفید بودن  نشده اس

آگاهی در حیطه بر ذهن  مبتنی  اثبات رسیده است،  درمان شناختی  به  غیره  اضطراب و  استرس،  نارکارامدی کودکان،  نظیر  ها 

افزایش کنترل درونی و کنترل هیجان، اختالالت رفتاری مشخص شده است)شاملی،   همچنین شواهد تجربی تاثیر ذهن آگاهی بر

این    بار  (، بنابراین در مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین برای نخستین1397پور و همکاران،  ؛ نظام1397و همکاران،  

کودک در کودکان مبتال به    -فیت تعامل والد درمان انتخاب شده تا اثر بخشی آن بر پرخاشگری، راهبردهای خود کنترلی و کی

شود، این است که؛ آموزش ذهن آگاهی کودک محور چه تاثیر بر  نافرمانی بررسی شود . در این راستا سوال اساسی که مطرح می

 ای دارد؟کودک در کودکان مبتال به نافرمانی مقابله - پرخاشگری، راهبردهای خود کنترلی و کیفیت تعامل والد

 

 ی نظری  مبان

 ذهن آگاهی 

آگاهی به آن توجه خاصی دارد بدون توجه داشته باشید که درک مفهوم هدایت خودکار که یکی از نکاتی است که ذهن

آگاهی صحبت کنیم، آگاهی را  آگاهی امکان پذیر نیست. در عین حال، بهتر است قبل از این که درباره ذهندرک مفهوم ذهن

سازد. قدرت بیان منجر به ایجاد ظرفیت عظیمی برای بقیه افراد متمایز میتعریف کنیم. آگاهی امری طبیعی است که ما را از  

سازد به طور آگاهانه به آن  آگاهی، ما را قادر میهای عملی مبتنی بر ذهنشود . در واقع، انجام تمرینتغییر و یادگیری در ما می

هایی  آگاهی نیز آموزشهمین اعتبار، مداخالت ذهن  چه که در گذشته برایمان مبهم بود دسترسی داشته و آن ها را دریابیم. به 

سازند، به طوری که قادر به درک روشنی از  هستند که ما را جهت ایجاد رفتارهای جدید و خلق شرایطی در زندگی آماده می

 (.  2009های ذهنی ناخوش آیند خود که برگرفته از تجارب عادت شده ما هستند، نایل آییم )کرین، حالت

آگاهی را به مرور تغییر و تکامل بخشیده، به طوری  ین نیز همانند دانشمندان بزرگ تاریخ علم، تعریف خود از ذهنکابات ز

به »توجه کردن به   1994به عنوان »آگاهی قضاوتی لحظه به لحظه« تعریف شده بود، در سال   1990آگاهی که در سال که ذهن

آگاهی  ، ضمن پذیرش تغییرات مجدد، ذهن2003اوتی« تغییر کرد و در سال  اهداف حال حاضر به شیوه خاص و به صورت غیر قض

به عنوان نوعی از آگاهی تعریف شد که از طریق توجه به اهداف واقعی و بودن در زمان حال، بدون قضاوت درباره تجربیات آشکاری  

الف( با مفهوم سنتی   2005عریف کابات زین )(. تفاوت ت2003کند )کابات زین، شوند، نمود پیدا میکه لحظه به لحظه پدیدار می

آگاهی، نشان داده است که چگونه یک فرد از سالمت خود در  آگاهی این است که او ضمن یک مفهوم سازی کیفی از ذهنذهن

 کند. آگاهی مراقبت میفرایند ذهن

اهده بدون قضاوت نسبت به جریان  آگاهی را به عنوان مش( یکی دیگر از صاحب نظران مطرح این حوزه نیز، ذهن2003بیر)

آگاهی به عنوان شیوه ای در حال پیشرفت درونی و بیرونی محرک ها و ظاهر شدن آن ها تعریف کرده است. از سوی دیگر، ذهن
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 های پنهان و ساختارهای غیر قابل مشاهده ذهن، و در عوض استفاده از اصول برای جلوگیری از احتکار فرایندهای ناهشیار، انگیزش

 (. 2011، 8های هیجانی مطرح شده است )هایلند یادگیری جهت اصالح رفتارهای غیر ضروری و واکنش

( در خصوص اهمیت رابطه بین نگرش ها و قصد با رفتار و  2005)  10( و آجزن و فیش بین 1991)  9همسو با نظریه آجزن 

نظم  –های خود  آگاهی( برای ضمیمه شدن به تمرین های نگرشی )ذهنسالمتی، اعتقاد بر این است که یک مجموعه از کیفیت 

( 1است که عبارتند از: آگاهی بر شمرده کیفیت را برای ذهن  7الف( تعداد  2005بخشی وجود دارد. بر همین اساس، کابات زین )

. شاپیرو و همکاران 17( رها کردن7، و  16( تقال نکردن6،  15( ذهن آغازگر 5،  14( اعتماد 4،  13( شکیبایی 3،  12( پذیرش2،  11غیر قضاوتی 

،  21ری ( سپاسگزا3،  20( همدلی2،  19( مالیمت1کیفیت:    5( نیز با افزودن  2000؛ شاپیرو و شوارتز،  1998،  18)شاپیرو، شوارتز و بونر

های روان درمانی نوین که بخشی از آن کیفیت افزایش دادند. البته در روش  12، تعداد آن ها را به  23( سخاوت5، و  22( مهرورزی 4

  7تنها بر روی  MBSRروند. به عنوان مثال، دهند، صرفاً تعدادی از این کیفیت ها به کار میآگاهی تشکیل میرا مداخالت ذهن

کیفیت دوم که   5شده است، در حالی که مداخالت مبتنی بر مراقبه دل سوزی و مهرورزی عمدتاً بر روی  کیفیت اول طرح ریزی

 شوند، تمرکز دارند.  گفته می 24اصطالحاً صفات قلبی 

به طور کلی »آموزش ذهن آگاهی« نامیده می شود. پژوهشگران به صورت  CBT25بارزترین و رایج ترین شیوه مراقبه در  

تجربی نشان داده اند که آموزش ذهن آگاهی، در یاری دادن بیماران جهت مقابله با هیجان های دشوار، کارآمد است. به همین  

صی به آموزش ذهن آگاهی  جهت بهبود تنظیم هیجان هستند، عالقه خا  CBTدلیل درمانگرانی که در جستجوی گسترش دامنه  

دارند. هدف آموزش ذهن آگاهی، عبارت است از تشویق بیماران به تجربه کردن هیجان ها با سعه صدر، در همان لحظه، و بدون  

تنظیم هیجان و تحمل  با  مقابله  اصلی  از ویژگی های  عنوان یکی  به  آگاهی  امروز آموزش ذهن  پذیری شدید رفتاری.  واکنش 

(؛ شناخت درمانی  1999)هیز و همکاران،  ACT26اینده ای در رویکردهای برجسته رفتاری و شناختی مانند  عواطف، به طور فز

( مورد استفاده قرار می گیرد )لی هی، تیرچ، ناپولیتانو،  2002)سگال، ویلیامز، و تیزدل،   MBCTمبتنی بر ذهن آگاهی یا همان 

 (.1393؛ ترجمه منصوری راد، 2007

(.  1990،  27توجه کردن به زمان حال به شیوه ای خاص، هدفمند و خالی از قضاوت است )کابات زین ذهن آگاهی به معنی 

ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اکنون هست، بدون قضاوت و بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق می افتد؛ یعنی تجربه 

ند شامل ایجاد روش خاصی از بذل توجه به تجربیات ما است که  (. این فرآی2002واقعیت محض بدون توضیح )سگال و همکاران،  

کم و بیش با روش متداول و روزمره بذل توجه ما به زندگی خود تفاوت دارد. ذهن آگاهی، بیانگر نوعی مشاهده متمرکز، انعطاف  

حیطه هوشیاری ما عرضه پذیر، و لحظه به لحظه آشکار شدن جریان افکار، احساسات، و حس های جسمانی است که خود را در  

می کند. از دیدگاه فرد ناظر آگاه و بردبار، ما افکار را به صورت افکار، هیجان ها را به صورت هیجان، حس های جسمانی را به  

صورت حس های جسمانی تجربه می کنیم. در ذهن آگاهی از ما خواسته می شود تا اوالً قضاوت خود درباره این تجربیات را به  

یق در آوریم، و ثانیاً آگاهی خود را برای چندمین بار با جدیت و در عین حال به آرامی، به جریان رویدادهایی معطوف  حالت تعل

 (.1393؛ ترجمه منصوری راد، 2007داریم که در حیطه هوشیاری ما قرار دارند )لی هی و همکاران، 

 

 پرخاشگری   

های نخستین زندگی، بنیان سالمتی یا روانی  مهمی است؛ زیرا تجربه وجود اختالالت رفتاری و روانی در دوره کودکی مسأله  

(. کودکان با اختالل رفتاری بخشی از افراد جامعه را تشکیل  2007کنند )کاپالن و سادوک،  ریزی میافراد را در بزرگسالی پی

ستند که دائمی بوده و با سن فرد متناسب  ی رفتارهایی ههای رفتاری و روانی دوران کودکی و نوجوانی دربرگیرندهدهند. اختاللمی

نارضایتی و ناشادی فردی و شکست در تحصیل مینمی شود. این اختالالت حاصل تعامل  باشد و منجر به تضادهای اجتماعی، 

 (.1389کودک با محیط است )حاتمی، 

برونینشانه نشان میهای  زمان  را در طی  توجهی  قابل  پایداری  تحوسازی  و در طول  به شکلدهند  بروز  ل  مختلف  های 

قراری، گریه زیاد و لجبازی اند به صورت بی سازی که از دومین سال زندگی قابل مشاهدههای برونیکنند. اشکال زودرس نشانهمی

 (.  2004، 28شوند )جیلیوم و شاو ظاهر می
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محیط خانواده و آموزشگاه در صدر  های نقض قوانین در  های بعد پرخاشگری جسمانی، تضادورزی و نخستین شکلدر سال

(. در نهایت، در نوجوانی پرخاشگری کالمی، اشکال    2001،  29مام، فیتسجرالد و وان آی- گیرد )یانگشناسی قرار میجدول نشانه

توانند در تضاد  مصرف مواد( و رفتارهای ضد اجتماعی جدی که میگری، سوءتر پرخاشگری )مانند سرقت، تقلب، تخریبپنهان

؛ به نقل از موسوی و  2004،  30یابند )لیوشکار با قوانین جامعه قرار گیرند و نوجوان را به سمت بزهکاری سوق دهند، غلبه میآ

 (.   1388 محمد اسماعیل،

درصدی این    10تا    6آموزان ایجاد کند. شیوع  تواند مشکالت تحصیلی متعددی برای دانشاختالالت عاطفی و رفتاری می

( و مرتبط بودن موضوعاتی مانند ارتکاب  2003،  31ین کودکان سنین مدرسه در کشورهای مختلف )هاالهان و کافمن اختالالت در ب

ها، ما را ( و مزمن و پایدار شدن آن1998( گرایش به انجام رفتارهای پر خطر )مانوزا و همکاران،  1999،  32جرایم )مانوزا و کلین

 گیرشناسی، وقت بیشتری صرف کنیم.  دارد که از نظر همهبر آن می

مشترک است. دانست که بین انسان و بسیاری از موجودات  ی مبارزه طلبی می( نیز پرخاشگری را ناشی از غریزه1966لورنز )

این غریزه به این دلیل که برای موجود منافع بسیاری را در بر دارد در طی دوره تحول گسترش یافته است. افزون بر این وی معتقد  

های خود را  ترها ژنکند که فقط قوییابی در حیوانات دارد. مبارزه تضمین میاست که این غریزه ارتباط تنگاتنگی با رفتار جفت

شناسان توان به زیست است که از آن جمله می  های مشابه دیگری نیز در این زمینه بیان شدهکنند. دیدگاهدی منتقل میبه نسل بع

های رفتار اجتماعی نتیجه فرایندهای تحول الگوهای مطلوب رفتاری است که اشاره کرد که معتقدند بسیاری از جنبه   33اجتماعی

 (. 1381، به نقل از اکبری، 1989، 35؛ بارکو 1967، 34)آردری در خدمت تناسل و بقای جانداران است 

 - دست کم در برخی از اشکال پرخاشگری  -شناختی( نیز از تأثیر عوامل زیست1993نتایج تحقیقات مارازیتی و همکاران )

کند.  تی حمایت میشناخدهند نیز از دیدگاه زیستدهد. تحقیقات انجام شده در مورد زنانی که جنس خود را تغییر میخبر می

اند. این زنان به عنوان بخشی از درمان پزشکی به ( انجام داده1994)  36گوزن، فریجدا و دیپلاین تحقیقات را محققانی چون ون

هورمون  از  منظم  میطور  استفاده  خوراکی  یا  تزریقی  صورت  به  تستوسترون  مثل  مردانه  جنسی  مدت  های  همین  در  کردند. 

برپرسشنامه اندازههایی که  آنها طراحی شدهای  استعداد تندخویی  نیز  پرخاشگری آشکار و  اختیارشان قرار گیری سطح  اند، در 

 آید.   ها نشان داد که پس از دریافت هورمون، تمایالت پرخاشگرانه در آنها به وجود میگرفت. این پرسشنامه

مقدار کم الکل پرخاشگری را مهار کرده و مقادیر زیاد    توان دخیل دانست: در مورد داروها و مواد شیمیایی کلیات زیر را می

های تجارتی نیز مشابه الکل  ها و حاللها نظیر الکل است. اثر حاد آئروسلگردد. تأثیر باربیتورات آن موجب تسهیل ابراز آن می

شود. وابستگی  مشاهده میکنند، هر چند پرخاشگری پارادوکسال گاهی  است. داروهای ضد اضطراب به کلی افسردگی را مهار می

به ترکیبات تریاک )اما نه مسمومیت تریاک( با افزایش پرخاشگری ارتباط دارد همین طور مصرف داروهای محرک کوکائین مواد  

 (.2007زا و مقادیر نزدیک به سمی حشیش )کاپالن و سادوک، توهم

 

 پيشينه پژوهش  
ربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با روان شناسی مثبت ( پژوهشی با عنوان مقایسه اث1398طاهری و همکاران )

  نگر بر عالئم داغدیدگی و پرخاشگری در نوجوانان داغدیده نشان داد ذهن آگاهی نوجوان محور و مداخالت روانشناسی مثبت نگر

ا عنوان بررسی اثربخشی  پژوهشی ب در  (  1398رستمی و همکاران )  بر عالئم داغدیدگی و پرخاشگری نوجوانان داغدیده موثر است. 

های پرخاشگری  آگاهی بر مؤلفه آگاهی در کاهش پرخاشگری و افزایش سالمت روانی سربازان نشان داد آموزش ذهنآموزش ذهن

های سالمت روانی  آگاهی بر مؤلفه تأثیر داشت. همچنین آموزش ذهن P<0/05داری  بین سربازان نیروی نظامی در سطح معنی

پژوهشی با  در  (  1395مرادیانی گیزه رود و همکاران )   .تأثیر داشت P<0/05   دارینظامی در سطح معنی  بین سربازان نیروی

آگاهی بر اضطراب، افسردگی و پرخاشگری مادران دارای کودک مبتال به اختالل  عنوان اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن

دار آماری بین مراحل پیش و پس  آگاهی منجر به تفاوت معنیی بر ذهنلجبازی نافرمانی نشان داد که آموزش فرزندپروری مبتن

آزمون بعد از کنترل  به این صورت که در مرحله پس .از آزمون در نمره کلی اضطراب، افسردگی و پرخاشگری در گروه آزمایش شد

 .پرخاشگری کمتری را گزارش نمودندآزمون، گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل اضطراب، افسردگی و  نمرات پیش
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( در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری 1397فروتنی)

دانش آموزان پرداختند به این نتیجه رسیدند اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان بعد از دوره آزمایشی کاهش پیدا کرده است.  

پ  از  احمدوند و    ژوهش آنها نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب دانش آموزان تاثیر دارد.نتایج حاصل 

( در پژوهشی به بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر پایه  1396همکاران )

ن در دو گروه  آزمایش و کنترل با استفاده از پرسشنامه پرداختند  ششم دبستان شهرستان شهریار به شیوه پیش آزمون و  پس آزمو

که در پایان نتایج آنها نشان داد که آموزش مهارت های ذهن آگاهی توانست پرخاشگری را در دانش آموزان به طور معناداری 

 کاهش دهد.  

هی برای کودکان پرداختند و به این آگا( در پژوهشی به  بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن2014)37سمبل و لی

های شناختی و روانی کودکان نظیر استرس، نتیجه رسیدند که استفاده از درمان ذهن آگاهی نقش مهمی در درمان و بهبود مولفه

 اضطراب و پرخاشگری دارد.

وجوانان بر روی هفت  ای به بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر پرخاشگری و افسردگی ن( در مطالعه2014و همکاران)  38ایمز 

پرداختند که در پایان نتایج آنها نشان داد که ذهن آگاهی به طور معناداری   14  -17ساله و چهار دختر    12-18دختر نوجوان  

 منجر به کاهش پرخاشگری، افسردگی و افزایش کیفیت زندگی آنان شده است. 
 

 روش تحقيق  
این تحقیق برحسب هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری نیمه آزمایشی است، طرح حاضر یک طرح نیمه آزمایشی با  

گرفت  که در آن، متغیرهای پرخاشگری، راهبردهای خود آزمون انجام  پس  -آزموندو گروه آزمایش و کنترل همراه با طرح پیش

غیرهای وابسته، و متغیر ذهن آگاهی به عنوان متغیر مستقل مورد مطالعه قرار  کودک به عنوان مت  -کنترلی و کیفیت تعامل والد 

 گرفت. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  

توان برای بهبود رفتارهای   پژوهش حاضر به این دلیل کاربردی است که از نتایج بدست آمده و تاثیر آموزش ذهن آگاهی می

کودک در دانش آموان گام برداشت. به این دلیل    - رد نظیر کاهش پرخاشگری و بهبود خود کنترلی و بهبود کیفیت تعامل والدف

آموزان می    کودک در دانش  - توصیفی است که به بررسی وضعیت پرخاشگری ، راهبردهای خود کنترلی و کیفیت تعامل والد

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری، راهبردهای خود پردازد. و از این جهت که محقق در صدد بررسی  

ای در دانش آموزان می باشد از نوع طرح نیمه آزمایشی   کودک در کودکان مبتال به نافرمانی مقابله -کنترلی و کیفیت تعامل والد 

 است. 

شهرستان شیراز هستند. به طور کلی در این    ای در دوره دبستان  جامعه آماری این پژوهش کودکان مبتال به نافرمانی مقابله

مدارس ناحیه یک  در خصوص    یکسب اطالعات همچنین    استان و منطقه،پژوهش پس از کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش  

دسترس گیری در    شد. در این پژوهش باتوجه به روش تحقیق ابتدا با استفاده از نمونه  یرگی  اقدام به نمونه  یدر گام بعدشهرستان،  

. گروه  2. گروه گواه  1نفره آزمون و گواه قرار گرفت که عبارتند از:    15گروه    2نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در    30تعداد  

 آموزش. 

قبل   نکهیجلسه آموزش ذهن آگاهی قرار گرفت. توضیح ا  10گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نمی کند . گروه دوم مورد  

و   یخود کنترل  یراهبردهای و پرسشنامه های  نمونه آمار  آموزان  تمام دانش  نیدر ب  یپرخاشگر  های  شنامهاز شروع دوره، پرس

و توسط آنها پر شد و سپس بعد از اتمام دوره    عیتوزآماری    آموزان نمونه  دانش  ن یتمام والد  نبی   در  کودک –تعامل والد    تیفیک

 شد.  عیتوزن جهت پر نموداعضا  نبی ها  مجددا همان پرسشنامه شزآمو

سال( و عالقه    13-11و سن    یی پنجم ابتدا هیو سن) پا ی لیتحص  هپایها عبارتند از ؛   در این تحقیق مالک های ورود به گروه

ی که پس از  مقابله ا  یدارا بودن اختالل نافرمان و نیبودن والد اتیح دیدر ق ،ینداشتن اختالل جسم ،یبه شرکت در دروه آموزش

   شدندانتخاب ودند، نفر که نمره باالتر کسب نم  30 پرسشنامه نافرمانی مقابله ای، عیتوز
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از آنها، عدم دارا بودن   ی کی  ا ی  ن یعدم زنده بودن هر دو والد  ،یاختالل جسم  یسال، دارا  14از    شتریمالک های خروج؛ سن ب

   مقابله اینافرمانی  از پرسشنامه  نیینمره پا  پس از کسب ای مقابله یاختالل نافرمان 

 

 ابزار گرد آوری داده ها
 ی راهبردها، (1387و همکاران) یهاشم یمقابله ا ینافرمانبه منظور گرد آوری داده ها در پژوهش حاضر از پرسشنامه های 

، پرخاشگری باس و  ن یوالد  ژه ی( و1994)  انتا ی پ   فرزند   - رابطه والد(ویژه مراقب کودک،  1997)  نکندال و ویلکاکسو  یخود کنترل

 ( بهره گرفته شد. 1992پری)

 

 ای پرسشنامه نافرمانی مقابله

( استفاده شد. این پرسشنامه حاوی  1387در این تحقیق جهت تشخیص، پرسشنامه نافرمانی مقابله ای هاشمی و همکاران )

می    16قطه برش  با ن  32تا    0گزینه ای لیکرت با  بازه نمرات     5سوال ،که شیوه نمره گذاری آن به صورت بسته و در طیف    8

 بدست آمده است.   93/0باشد. روایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر

 

 پرسشنامه پرخاشگری 

عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت    29( یک ابزار خودگزارشی است که شامل  1992پرسشنامه پرخاشگری باس و پری)

درجه ای از کامال   5پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف است از پرخاشگری بدنی، 

(، تا به  2(، تا حدودی شبیه من نیست)3(، نه شبیه من است نه شبیه من نیست)4(، تا حدودی شبیه من است)5شبیه من است)

اری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات به طور معکوس نمره گذ 16و    9(. دو عبارت  1شدت به من شبیه نیست)

  زیرمقیاس ها به دست می آید.

 

 شيوه مداخله )محتوای آموزش مهارتهای اجتماعی(:  
–جهت بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری، راهبردهای خود کنترلی و کیفیت تعامل والد  

ش ذهن آگاهی از کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی برای کودکان و نوجوانان کودک در دانش آموزان از جلسات آموز

( استفاده شد. به منظور بررسی اثر بخشی آموزش ذهن   1396؛ ترجمه منشئی، اصلی آزاد، حسینی و طیبی،  2014)بوردیک،  

آموزان    نفر از دانش  30ک در دانش آموزان  کود  –آگاهی کودک محور بر پرخاشگری، راهبردهای خود کنترلی و کیفیت تعامل والد  

.  توضیح اینکه دو گروه آزمایش و کنترل    ندانتخاب شد  مدارس ناحیه یک شیرازدر دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی از  

مایش)دانش  ، پس برای گروه آز  بودند  یمشابه  یو فرهنگ اجتماع   تیموقع  یدارا  یحدود  تا  رایز  گردیده شد از یک منطقه انتخاب  

های مذکور بین   جلسه آموزش مجددا پرسشنامه  10جلسه داده شد و در نهایت بعد از اتمام    10آموزش ذهن آگاهی در    (آموز

 . شدندافراد جهت پر نمودن توزیع 

 برنامه و مراحل اجرای آموزش ذهن آگاهی  (۱)جدول 

 شرح مختصر از محتوای جلسه  جلسه 

 اول
 اعضا، تشریح نحوه برگزاری جلسات، بیان مقررات گروه، به بیان اهمیت ذهن آگاهی بعد از آشنایی و معرفی 

 تصور و تجسم آرام شدن ذهن یی تواناپرداخته شد. تمرین جلسه اول ذهن آشفته در برابر ذهن آرام با هدف 

 دوم
 یم سازتمرکز بر تنفس و آرا  ییتوانابا هدف  یدگیتنفس آرممرور مطالب جلسه قبل به همراه آموزش 

 کنترل شده   یبدن و مغز و بروز پاسخ ها یولوژ یزیف

 سوم 
  ییتوانای با هدف افراگمی د ای  یتنفس شکمشود سپس تمرین در ابتدای جلسه، تکالیف جلسه قبل مرور می

 ی انجام شد و کاهش فشار روان شتریب ژنیجذب اکس
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 ی آن یبهتر به هنگام بروز واکنش ها یریگ  میتصم ییتوانای با هدف مونیذهن م یآموزش آرام ساز چهارم

 مغز و بدن  یو آرام ساز یختگیحالت برانگ کاهشی با هدف  جیتدر ی عضالن یتن آرامتمرین  پنجم

 افکار مزاحم یو رها ساز لیاز افکار با کمک قوه تخ ی آگاه هدفبا   ریدا نی افکار و نیورود به شکاف ب نیتمر ششم

 و شم خود ی ارتباط با خرد درون یبرقرار  ییتوانا  هدفبا  نسبت به مراقبه شم ی ذهن آگاه نیتمر هفتم

 ارتقاء روابط با استفاده از ذهن آگاه بودن ییتوانا هدفبا   نسبت به روابط ی ذهن آگاه نیتمر هشتم

 د یشد  جاناتیاز بروز ه یریتوجه و جلوگ تیهدا یی توانا هدفبا  از کنترل خارج نشو نیتمر نهم

 و مرور کلی جلسات  هدف نییو تع یزیبرنامه ر هدف ی با ذهن یساز ریتصو نیتمر دهم 

 

توضیح اینکه پس از گردآوری،    .در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روشهای آماری زیر استفاده می شود

شود به طوری که از آمار توصیفی؛ به منظور   ها از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می   تلخیص و طبقه بندی داده

ها استفاده شد. از آمار استنباطی:    های نظیر توزیع فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد داده   ها و محاسبه شاخص  توصیف داده

 استفاده شد.  SPSSهای تحلیل کوواریانس در قالب نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون

 

 پژوهش  یافته های

 بررسی در جدول زیر ارائه شده اند میانگین و انحراف استاندارد شاخص های مورد 

 ميانگين و انحراف استاندارد شاخص های مورد بررسی  (۲)جدول 

 انحراف استاندارد میانگین  گروه وضعیت شاخص

 بدنی  پرخاشگری

 پس آزمون
 6.64902 24.0667 آزمایش 

 5.62985 25.8667 کنترل 

 پیش آزمون
 5.85296 21.6 آزمایش 

 4.62704 24.4667 کنترل 

 کالمی  پرخاشگری

 پس آزمون
 4.57738 14.3333 آزمایش 

 4.01189 14.3333 کنترل 

 پیش آزمون
 3.12136 8.8 آزمایش 

 4.16562 14.0667 کنترل 

 خشم

 پس آزمون
 4.99238 21.0667 آزمایش 

 3.34806 21.9333 کنترل 

 آزمونپیش 
 3.35517 18.6 آزمایش 

 3.96172 21.4667 کنترل 

 خصومت 

 پس آزمون
 6.30721 22.2667 آزمایش 

 4.04969 23.6 کنترل 

 پیش آزمون
 4.35015 18.9333 آزمایش 

 4.454 22.8667 کنترل 

 پرخاشگری

 پس آزمون
 20.71737 82.0667 آزمایش 

 14.71378 86.2667 کنترل 

 پیش آزمون
 13.79165 67.7333 آزمایش 

 14.74933 83.4 کنترل 
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 اسميرنوف –آزمون کلموگروف 
شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها و همچنین نتایج    (3)در جدول  

 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده ها گزارش شده اند.  –آزمون کالموگروف 

 اسميرنوف  -نتایج آزمون کلموگروف  (3)جدول 

 K-S Z P  کشیدگی  چولگی 

 0.497- 0.425 0.2 0.096 آزمون( بدنی )پیش پرخاشگری

 0.019- 0.771 0.037 0.165 آزمون( کالمی )پیش پرخاشگری

 1.663 1.038 0.2 0.127 آزمون( خشم )پیش

 1.997 0.672 0.2 0.114 آزمون(  خصومت )پیش

 0.379- 0.352 0.2 0.095 آزمون( )پس بدنی  پرخاشگری

 0.312- 0.587 0.2 0.117 آزمون( )پس کالمی  پرخاشگری

 0.715- 0.35 0.188 0.133 آزمون( )پس خشم 

 0.029 0.087- 0.126 0.142 آزمون(  )پس خصومت 

 1.104 0.831 0.159 0.137 آزمون(  )پیش پرخاشگری

 0.247- 0.471 0.200 0.114 آزمون(  )پس پرخاشگری

 

های پرخاشگری بدنی، خصومت، پرخاشگری کالمی، خشم،  نشان داد توزیع داده  اسمیرنوف   – های آزمون کلموگروف  یافته

 خصومت و نمره کلی پرخاشگری در زمان های پیش آزمون و پس آزمون  با توجه به عدم معنی داری آزمون نرمال است.   

شود. برای این کار  میتک متغیره استفاده    39برای بررسی این فرضیه در سطح نمره کل پرخاشگری از تحلیل کوواریانس

 شود.  مفروضه استفاده از این روش بررسی می

 نتایج آزمون لوین برای نمره کلی پرخاشگری  (4)جدول 

 سطح معنی داری  2درجه آزادی 1درجه آزادی F متغیر

 0.28 28 1 1.216 پرخاشگری 

 

(. بنابر این، با توجه به p>05/0فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمره پرخاشگری تایید شد )  (4)بر اساس جدول  

یکسانی واریانس متغیر وابسته برای بررسی فرضیه اول پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. جدول شماره  

 دهد. ن نمره پرخاشگری در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان مینتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره پس آزمو (5)

 نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک متغيره نمره پس آزمون پرخاشگری در دو گروه آزمایش و کنترل  (5)جدول 

 F میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات 
سطح معنی  

 داری 
 ضریب اتا

 0.357 0.001 14.987 1264.527 1 1264.527 گروه 

    84.377 27 2278.168 خطا

 

شود، تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات کل پرخاشگری پس از تعدیل پیش آزمون، مشاهده می  (5)همانطور که در جدول  

آزمون  نشان می پس  های  نمره  بر  مستقل   متغیر  اثر  آزمون،  پیش  های  نمره  اثر  با حذف  که  )دهد  است  ،  P=001/0معنادار 
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(. در نتیجه فرضیه حاضر مبنی بر این که آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری دانش آموزان  =1df=  ،987/14Fو27

   دارای اثر بخشی معنادار است، مورد تایید قرار می گردد. 

تحلیل کوواریانس  به منظور بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر مولفه های پرخاشگری در ادامه نتایج آزمون  

از آزمون لوین استفاده شده است.(40چندمتغییره )مانکوا  در     ارائه شده است. به منظور بررسی یکسانی واریانس متغیر وابسته 

بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه آزمایش و گروه کنترل  برای  41نتایج آزمون ام باکس  ( 6)جدول 

 گزارش شده است.

 نتایج آزمون لوین برای مولفه های پرخاشگری  (6)جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی 1درجه آزادی F شاخص مؤلفه ها 

 0.117 28 1 1.488 بدنی  پرخاشگری

 0.299 28 1 1.12 کالمی  پرخاشگری

 0.508 28 1 0.449 خشم

 0.239 28 1 1.448 خصومت 

 

 (.  p>05/0فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمره پرخاشگری تایید شد )  (7)بر اساس جدول 

 بررسی مفروضه های همگنی ماتریس کواریانس ها  (7)جدول 

 سطح معنی داری F آماره ام باکس 

15.231 1.285 0.233 

 

توان نتیجه گرفت که (. بنابراین میP>05/0باشد)( معنی دار نمیF= 285/1آزمون ام باکس )  Fمقدار (8)باتوجه به جدول  

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری گزارش (  8)  ماتریس کوواریانس در دو گروه آزمایش و کنترل برابر است. در جدول

 شده است. 

 کوواریانس چند متغيری برای مولفه های پرخاشگری ( نتایج آزمون تحليل 8)جدول 

 اندازه اثر معنی داری سطح خطا  DF فرضیه   F DF مقدار نام آزمون

 0.631 0 21 4 8.996 0.631 42اثر پیالیی 

 0.631 0 21 4 8.996 0.369 ویلکزالمبدا 

 0.631 0 21 4 8.996 1.713 43اثرهتلینگ 

 0.631 0 21 4 8.996 1.713 بزرگترین ریشه روی 

 

( حداقل در یکی از مولفه های پرخاشگری در زمان پیش آزمون و پس آزمون اختالف معناداری 8بر اساس یافته های جدول )

پرخاشگری در  F  ،000/0=p  ،631/0(4،21) =996/8=المبدای ویکلز،  369/0وجود دارد ) اتا(. برای بررسی مولفه های  =ضریب 

 نتایج تحلیل واریانس گزارش شده است.  8-4جدول 
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 نتایج تحليل واریانس تفاوت گروه آزمایش و گروه کنترل در مولفه های پرخاشگری  (9)جدول 

 شاخص مؤلفه ها 
SS 

 آزمایشی
SS 

 خطا
MS 

 آزمایشی

MS 

 اندازه اثر F P خطا

 0.101 0.115 2.683 9.079 24.356 217.906 24.356 بدنی  پرخاشگری

 0.602 0 36.37 5.347 194.46 128.323 194.46 کالمی  پرخاشگری

 0.159 0.044 4.541 6.325 28.719 151.798 28.719 خشم

 0.201 0.022 6.022 11.789 70.987 282.93 70.987 خصومت 

 

( و خصومت F  ،044/0=p= 541/4(، خشم )F  ،000/0=p= 370/36برای مؤلفه های پرخاشگری کالمی )  (9)با توجه به جدول  

(022/6=F  ،022/0=p)   .با توجه به این که میانگین  بین دو گروه آزمایش و کنترل در این مؤلفه ها تفاوت معنی دار وجود دارد

توان نتیجه گرفت س آزمون کمتر از گروه کنترل بود میگروه آزمایش در  مولفه های  پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت در پ 

 که آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر مولفه های مذکور اثر معنادرای دارد.

 

 نتيجه گيری 
آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری دانش آموزان دارای اثر بخشی معنادار   یافته های پژوهش حاضر نشان داد

،  F=541/4(، خشم )F  ،000/0=p= 370/36برای مؤلفه های پرخاشگری کالمی )  یافته هااست، مورد تایید قرار می گردد. با توجه به  

044/0=p( و خصومت )022/6=F  ،022/0=p) با توجه  ین مؤلفه ها تفاوت معنی دار وجود دارد.  بین دو گروه آزمایش و کنترل در ا

به این که میانگین گروه آزمایش در  مولفه های  پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت در پس آزمون کمتر از گروه کنترل بود  

توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر مولفه های مذکور اثر معنادرای دارد. یافته های پژوهش حاضر در  می

(، ترخان 1397فروتنی )، (1398رستمی و همکاران )، (1398طاهری و همکاران )این بخش با بخشی از یافته های پژوهش های 

در    ( همسو است.2014و ایمز و همکاران )  ( 2014سمبل و لی )،  (1396همکاران)راجی و  ،  (1396احمدوند و همکاران )،  (1397)

ای میتوان بیان کرد که در    تبیین تأثیر مثبت ذهن آگاهی کودک محور بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتال به نافرمانی مقابله 

ذهن یعنی »انجام دادن« و دیگری    ذهن آگاهی، فرد در لحظه از شیوه ذهنی خود آگاه میشود و پس از آگاهی روی دو شیوه

»بودن« میآموزد ذهن را از یک شیوه به شیوه دیگر سوق دهد که این موضوع میتواند با استفاده از راهبردهای رفتاری، شناختی،  

ت از  و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن فرایند توجه انجام شود. باید یادآور شد که در حالتهای ذهن آگاهانه، چرخه اطالعا

آموزند که   آگاهی می  آموزش ذهن  با  افراد  واقع  در  متمایل میشود.  و کنونی  فوری  تجربه  به سوی  وضعیت دو طرفه معیوب، 

رفتارهای عادتی را از حالت جمود و خشکی خارج کرده و با جهت دادن منابع پردازش اطالعات به سوی اهداف خنثی، شرایط را 

ر ذهن آگاهی برای ایجاد و حفظ آگاهی از راهبردهای سازش یافته مفیدی مانند صبر و  برای تغییر ممکن سازند. از سوی دیگ

شکیبایی، فقدان قضاوت و ارزشیابی، ذهن آغازگر، درگیر نشدن، پذیرش، و رها شدن استفاده میکند که این راهبردها بازداری 

متری از کودک مشاهده شود. در حقیقت ذهن آگاهی  پاسخ را در کودکان طوالنی کرده و باعث میشود که رفتارهای پرخاشگرانه ک

با تحت تأثیر قرار دادن شرایط ذکر شده، به افزایش کمیت و کیفیت رفتارهای مراقبتی منجر شده و باعث کاهش مشکالت رفتاری 

ت به فعالیتهای  در واقع به واسطه تمرینها و فنون مبتنی بـر ذهن آگاهی افراد نسب .همچون پرخاشاگری در دانش آموزان میشود

روزانه خود، آگاهی پیدا میکند، به کارکرد خودکار ذهن در دنیای لحظه به لحظه از افکار، احساسات و حالتهای ذهنی، بر آنها  

 کنترل پیدا میکند. به طوری که از ذهن روزمره و خودکار متمرکز بر گذشته و آینده رها میشود. 
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