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 های تخصصی مددکاری اجتماعی ايرانيانانتشار يافته در مجموعه رسانه

 

 چکيده :

وه کنترل مي باشد. جامعه آماری اين پژوهش کليه دانش پس آزمون با گر –اين پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آرمون 

که ساکن در مناطق حاشيه نشين شهر مشهد  2991-99سال مشغول به تحصيل مقطع ابتدايی در سال تحصيلی  7-21آموزان 

شدند ارجاع می هستند، خواهند بود. از جامعه آماری فوق، کودکانی که خانواده آنها توسط روانشناس و مددکار به کلينيک مددکاری

 –نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها شامل مقياس توانمندي هاي اجتماعي  06و معيارهای ورود به مطالعه را داشتند، 

( بود که در دو مرحله قبل از مداخله و پس از 2991( و مقياس پرخاشگري باس  و پري )1626هيجاني و تاب آوري مرل )

دقيقه اي  96جلسه  1( در طي 1669ه تجربي گروه درماني ميتني بر ذهن آگاهي با رويکرد کابات زين )مداخله تکميل شدند. گرو

 SPSSدريافت کردند. گروه کنترل درماني دريافت نکردند و در ليست انتظار قرار گرفتند. آناليز داده ها با استفاده از نرم افزار 

درصد  7/60( انجام گرديد.يافته ها نشان داد که MANCOVAمتغيره )و آزمون هاي آماري تحليل کواريانس چند  12نسخه 

سال  92/9±  77/2نفر( آنها دختر با ميانگين سني  91درصد ) 9/29نفر( کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر پسر و  11)

آزمون، بين دو گروه تجربي و بودند. نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره نشان داد که با فرض کنترل اثرات پيش 

(. نتايج ميانگين تصحيح شده شاخص بون p< 662/6کنترل از نظر تاب آوري و زيرمقياس هاي آن تفاوت معناداري وجود دارد )

فروني نيز نشان داد که گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل مي تواند موجب بهبود معناداري در تاب آوري و زيرمقياس هاي آن 

(. همچنين، نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره نشان داد که با فرض کنترل اثرات پيش sig< 662/6گردد )مي 

(. نتايج p< 662/6آزمون، بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن تفاوت معناداري وجود دارد )

شان داد که گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل مي تواند موجب بهبود معناداري ميانگين تصحيح شده شاخص بون فروني نيز ن

در پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن گردد. لذا، نتيجه گيري مي شود که گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي با رويکرد کابات زين 

 شهر مشهد مؤثر باشد.  ( مي تواند بر کاهش پرخاشگري و افزايش تاب آوري کودکان حاشيه نشين1669)

 کليد واژه: ذهن آگاهي، تاب آوري، پرخاشگري، کودکان، حاشيه نشيني

 

 مقدمه

ها اقشار کم درآمدی هستند که در فضای (. حاشيه نشين2999حاشيه نشينی از جمله پيامدهاي شهرنشينی شتابان است )توسلی، 

دوديتهای قانونی خارج از توان خود، به برپايی سکونتگاههای رسمی و برنامه ريزی شده شهر جايی ندارند و در فرار از مح

اند ولی هنوز نابسامان در حاشيه شهرها به اميد آن که به فرصت های شغلی با درآمد مستمر شهری دسترسی پيدا نمايند، پناه برده

از  1662(. در سال 2992ان، جذب نظام شهری نشده و از بسياری جهات با بافت اصلی شهر تفاوت دارند)حاتمی نژاد و ديگر

 106درصد( در کشورهای توسعه يافته قرار داشتند و  0ميليون آن)يعنی  62ميليون جمعيت حاشيه نشين شهری جهان،  916

کردند. همين درصد برای درصد جمعيت شهری در آلونک های کشورهای درحال توسعه زندگی می 69ميليون ديگر يعنی 

(. ايران نيز مانند ساير 2999درصد جمعيت شهری ذکر شده است)قاسمی،  92شود، ايران نيز می کشورهای غرب آسيا که شامل

کشورها با پديده حاشيه نشينی يا اسکان غيررسمی رو به رو است، پديده ای که پس از انقالب نيز با گستردگی بيشتری ادامه يافت، 

ن علتی ثانويه که باعث رقابت شديد برای تسلط بر امکانات شهری موج مهاجرت و در کنار آن رشد بی وقفه جمعيت نيز به عنوا

شهر کوچک و  07گرديد، موجب شد تا حاشيه نشينی به عنوان يک معضل ملی شناخته شود. بر اساس مطالعات جامعه شناختی 

نشينی مواجه هستند، ه)بدون احتساب تهران، آذربايجان شرقی و مرکزی( با پديده حاشي 2916استان در سال  20بزرگ کشور در 

همچنين مطابق با براوردهايی که در پژوهش حاشيه نشينی در ايران، توسط مرکز مطالعات و تحقيقات معماری و شهرسازی 

ميليون نفر  2/9شهر بزرگ ايران نظير تهران، مشهد، شيراز  و اهواز حدود  26ايران صورت پذيرفت، جمعيت حاشيه نشين در 

ميليون نفر  9(.کالنشهر مشهد با حدود 2996ون قطعا بيشتر از اين رقم است )خوشدست و بهروزيه، تخمين زده شد که اکن

جمعيت، دومين رتبه را در سلسله مراتب سکونتگاهی شهری ايران به خود اختصاص داده و همچون ساير کالنشهرهای کشور با 

هزار هکتار مناطق حاشيه نشين و جمعيتی حدود  6حدود  پديده حاشيه نشينی و اسکان غيررسمی رو به رو است؛ به طوريکه با

( و بخش 2996نشينی را در کل کشور به خود اختصاص داده است)خوشدست و بهروزيه، يک ميليون نفر، باالترين ميزان حاشيه

به گونه ای های شمال، شمال شرق و شمال غرب آن از حيث جمعيت و وسعت، بزرگترين قسمتهای حاشيه نشين به شمار می آيد 

که جمعيت اين مراکز، از جمعيت بعضی از استانها و مراکز استانها بيشتر است. متوسط نرخ رشد جمعيت در حاشيه کالنشهر 

برابر نرخ رشد کالنشهر مشهد بوده است، همراه با توسعه فزايند نواحی  0برابر نرخ رشد جمعيت شهری کشوری و  6مشهد، 

ی که روز به روز خود را بيشتر نمايان می سازد، افزايش جرائم و ناهنجاريهای اجتماعی است. حاشيه شهر مشهد، يکی از مسائل



تنوع قومی و فرهنگی، پايين بودن سطح فرهنگ و سواد ساکنين، آزادی نسبی از قيد و بندهای نواحی روستايی و کنترل اجتماعی 

بودن سطح درآمد باعث رشد ارتکاب جرائم و ناهنجاريهای ضعيف نسبت به روستاهای کوچکتر، عوامل محيطی، بيکاری و پايين 

(. کودکان مناطق حاشيه ای از جمله اقشار آسيب پذير در جامعه 2992اجتماعی در اين مناطق گشته است)حاتمی نژاد و ديگران، 

ها را تحت تأثير ¬باشند که سالمت جسمی و روانی آنهستند که به علت نداشتن امکانات مناسب در معرض مشکالت زيادی می

الی  26( و حدود 1626دهند )يونيسف ، درصد از جمعيت جهان را کودکان و نوجوانان تشکيل می 96دهد. تقريبا ¬خود قرار می

هنينگام، -شوند )کلينگ، بيکردرصد از آنها مبتال به اختالالت روانی )اکثرة اضطراب، افسردگی و سلوک( تشخيص داده می 16

عاطفی مشکل شايع تر يا محدود به  -(. برخالف تصور عمومی، ناخوشی های روانی1622م  و همکاران، بلفار، کونتی، ارت

جمعيت بالغ و بزرگسال کشورها نيست، بلکه کودکان و نوجوانان بيش از ساير جمعيت آسيب پذير، اما بسيار کمتر از بزرگساالن 

(. طبق تخمين 1669ه، شاه محمدی، افتخار اردبيلی و رحيمی، از حمايت و مراقبت های الزم برخوردارند )کاوه، شجاع زاد

درصد مربوط به اختالالت روانی است )کلينگ و همکاران،  19های کودکی سازمان بهداشت جهانی، از بين تمامی ناخوشی

معرض خطر  اختالل روانی قابل تشخيص دارند، تعداد زيادی کودک در DSM(. عالوه بر کودکانی که مطابق معيارهای 1622

آسيب های آينده يا به خاطر مشکل رفتاری، فشار عاطفی يا روانی نيازمند کمک هستند؛ اما هنوز به مرحله ای نرسيده اند که 

(. تحقيقات نشان داده است که اکثر بزرگساالنی که از اختالالت 1669معيارهای مذکور درباره آنها صدق کند )کاوه و همکاران ، 

های بيماری را در دوران کودکی و نوجوانی خصوصا به صورت يک اختالل برند اولين نشانهنج میخلقی يا اضطرابی ر

(. به طوريکه تخمين زده شده است که حدود نيمی از کودکانی که در کودکی از اختالالت 1622اضطرابی بروز داده اند )آکنباخ ، 

کوهن، کاسپی، موفيت، هارينگتون، ميلن  و  -مبتال خواهند شد )کيم روانی رنج می برند در بزرگسالی نيز مجددا به اين اختالالت

دهد که اين افراد دوران کودکی (. بررسی تاريخچه بزرگساالنی که دچار مشکالت روانی هستند نشان می1669همکاران، 

ون، مک نالی، ويت و وردوين ، هات -اند )کارتورايتهای رفتاری و هيجانی را پشت سر گذاشتهاند يا نابسامانینابسامانی داشته

(. باتوجه به موارد فوق، اقدام به کاهش اختالالت روانی و در نتيجه برقراری سالمت روانی در بين کودکان باعث 1662

جلوگيری از اتالف انرژی و هزينه و نيز به صرفه خواهد بود که عمال در نهايت برای جامعه سودآور خواهد شد )بونين، استيونز، 

(. با توجه به اينکه کودکان در مناطق حاشيه نشين شهری با مسائل و مشکالتی مواجه هستند که 1622بيفورد و پارسونيج ،  بچام،

تواند سالمت روان آن ها را تهديد کند، ضروری است اقداماتی انجام شود که بتوان از ايجاد اختالالت روانی پيشگيری نمود. می

دهند يکی از اين واکنش ها پرخاشگری است. س آور واکنش های متفاوتی از خود بروز میکودکان در مواجه با شرايط استر

پرخاشگری برای توصيف بسياری از انواع رفتارها از جمله بدخلقی، بحث و مشاجره، زورگويی، تخريب لوازم شخصی، نزاع و 

خاشگرانه اغلب به عنوان واکنشی يا فعال (. رفتارهای پر1626شود )اليسون، گارافالو و ويلوتی ، ¬بی رحمی استفاده می

(. پرخاشگری واکنشی اغلب به عنوان محرک و تالفی جويانه به 1620اند)فيت، کريگ، کولدر، لوچمن و ولک ، شناسايی شده

(. اين نوع پرخاشگری همراه با تنظيم هيجان  1667ويژه در پاسخ به يک تهديد درک شده تعريف شده است)کارد و ليتل، 

( و درونی سازی عاليم است)فيت، ردر، استوپلبين، 1626، وايت و ترنر ، 1622)ردر، فيت، گائرتنر و ويتوالنو ، ضعيف

(. از طرف ديگر پرخاشگری فعال برنامه ريزی شده و رفتار پرخاشگرانه مبتنی بر هدف است)ماگالوتی، 1621گرينينگ ، 

 2992شود)دودگ ، ار پاداش يا برای دست يابی به يک هدف انجام می(. به طور معمول با انتظ1629نيودکر، زرا و مک وی ، 

دهد که ( که اين چنين توضيح می2979(. ريشه اين نوع پرخاشگری در تئوری يادگيری اجتماعی است)بندورا ، 2997و دودگ، 

دهد تحقيقاتی وجود دارد که نشان می شود، بياموزند. عالوه بر اينتوانند رفتارهای پرخاشگرانه را که منجر به پاداش میافراد می

شود به طوريکه افراد پرخاشگر به عنوان کسانی که ويژگی رهبری را دارند و که پرخاشگری فعال توسط همساالن ارزيابی می

(پرخاشگری 1669و پرينستين، سيلسن ،  1629شوند)ماگالوتی، نيودکر، زرا و مک وی ، محبوبيت بااليی دارند، شناخته می

ازگارانه در کودکان، آنها را مستعد فقر، بيکاری، سوء مصرف مواد مخدر، پيامدهای منفی بهداشتی، جرم و جنايت، انزوای ناس

اجتماعی، عملکرد ضعيف در مدرسه، نقص در ايفای نقش والدی، اختالالت روانی، خودکشی و مرگ قرار می دهد)يانگ، 

(. مطالعات نشان داده اند که پرخاشگری در 1627ون، باالرد و موسکی ،  و هارت، 1627جوشی، جهانشاد، تامپسون و باکر ، 

( و همينطور يک ارتباط مداوم بين 1626کودکان همراه با رفتارهای خودکشی است)گرينگ، استوپلبين، لوبه و فيت ، 

يی شده است)فيت، پرخاشکری واکنشی )به طور مثال پرخاشگری در پاسخ به تهديد درک شده( و رفتارهای خودکشی شناسا

( به همين دليل اهميت دارد که پرخاشگری در کودکان مورد 1621و هارتلی، پتی و کستالنوس ،  1627پوگوئيز، فرازر، ريتر ، 

آوری است )سليمانی و ¬های دشوار زندگی تاب¬بررسی قرار گيرد.يکی از عوامل تأثيرگذار بر سازگاری افراد با موقعيت

مفهومی گسترده است که عملکرد سازگارانه را در طی زمان و در حيطه های چندگانه در يک زمينه  (. تاب آوری2999حبيبی، 

(.تاب آوری، فرآيندی پوياست که دربرگيرنده 1620کند)دوبويتز، تامپسون، پروکتور، متزگر و مائورين ، متنوع توصيف می

تاب آوری به صورت توانايی مقاومت در برابر استرس و  بار و ناگوار است. همچنين¬سازگاری مثبت دريافتی از شرايط مصيبت

شناختی (. تاب آوری از مشکالت روان1621شود )ورنر ، زا تعريف میبازگشت به تعادل طبيعی پس از تجربه عوامل استرس

زا مصون نگه مشکلشناختی رويدادهای ها را در برابر تأثيرات روانديده جلوگيری کرده و آن¬فردی و بين فردی در افراد آسيب

کند آوری مرتبط با هيجانات مثبت است که نقش حفاظتی را در برابر افسردگی و پرخاشگری ايفا میدارد. همچنين تابمی

( نيز تاب آوری را با هيجانات مثبت دارای همبستگی مثبت و با هيجانات منفی همانند 1621(. ريو  )1667)فرگوس و زيمرمن ، 

(. در پژوهشی نشان داده شد، افرادی که تاب آوری بااليی دارند، 1621همبستگی منفی بيان نمود)ريو،  خشم و غمگينی دارای

گردند. ¬وضعيت سالمتی بهتر، عزت نفس باالتر، حمايت والدينی بيشتر داشته و کمتر از فشارهای روانی وارده متأثر می

کند)فرگوس و زيمرمن، ¬موقعيت پرمخاطره را تعديل می کننده است که پاسخ فرد به¬همچنين، تاب آوری مکانيزمی حمايت

شود و چيزی بيش از اجتناب ساده از پيامدهای منفی است ¬(. تاب آوری موجب سازگاری مناسب در مواجه با مشکالت می1667

التر در شرايط ( باور داشت که تاب آوری، بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح با1626(. کوپر  )1622)کامپفر ، 

( به اين نکته نيز اشاره 1626کند. در عين حال کوپر )¬رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می¬تهديد کننده است و از اين

آيند، سطح باالتری از ¬تواند پيامد تاب آوری به شمار رود و هم به عنوان پيش¬نمايد که سازگاری مثبت با زندگی، هم می¬می



داند.ارتقاء تاب آوری برای ¬ود؛ وی اين مسئله را ناشی از پيچيدگی تعريف و نگاه فرآيندی به تاب آوری میتاب آوری را سبب ش

اند بسيار مهم است)دوبويتز، تامپسون، پروکتور، اند و در محيط های پرخطر بودههای اوليه را تجربه کردهکودکانی که نارسايی

اند که تاب آوری يک فاکتور محافظتی است و به طور منفی مرتبط با ان داده(. تحقيقات گذشته نش1620متزگر و مائورين ، 

های (. يکی از روش1626و شولز، بکر، اورا، اپل  و سايرين،  1620رفتارهای بد کودکی و مشکالت روانی است)ارسلن ، 

آگاهی، نوع خاصی از ¬ذهن مورد استفاده برای مديريت استرس ها و ارتقاء سالمت روانی آموزش مهارت ذهن آگاهی است.

آگاهی را برای کودکان توجه ¬( ذهن1626(. سالتزمن  )1669زين ،  -زين معرفی شده است)کابات-توجه است که توسط کابات

کردن با مهربانی و کنجکاوی بر اين جا و اکنون و سپس انتخاب رفتار مناسب برای پاسخدهی به جای عکس العمل نشان دادن، 

ای خاص، با هدف، بدون قضاوت و در زمان ¬تواند به عنوان توجه به شيوه¬آگاهی می¬(. ذهن1626لمتزن، کند)سا-تعريف می

آوری و ¬دهند که افکار تاب-های پژوهشی نشان می¬(. همچنين يافته1669حاضر تعريف شود )موری و مالينووسکی ، 

ها نشان ¬وزان دارند و از سوی ديگر پژوهشآم¬ای در سازگاری اجتماعی و تحصيلی دانش¬پرخاشگری نقش تعييين کننده

جايی که ¬آگاهی از جمله مداخالت روانشناختی در کاهش ميزان پرخاشگری و افزايش تاب آوری است. از آن¬اند که ذهن¬داده

به  اند که در تعميم نتايج آن¬های انجام شده در جمعيت های مختلف بوده و در محدوديت های پژوهشی خود اشاره داشته¬پژوهش

جمعيت های ديگر بايد جانب احتياط رعايت گردد، لذا پژوهش حاضر با انتخاب کودکان حومه شهر مشهد به عنوان جامعه هدف، 

درصدد پاسخگويی به اين سؤال برآمد که آيا گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و پرخاشگری کودکان حومه 

 اثربخشی دارد؟

 روش پژوهش:

 اين در پژوهشگر پس آزمون با گروه کنترل است. هدف –با استفاده از طرح تحقيق پيش آزمون  2ع نيمه آزمايشیپژوهش از نو

-می عمل آزمون به پيش گروه دو هر از پژوهش، از متغيرهاست. در اولين مرحله بين معلولی و روابط علت کشف مطالعات گونه

 و آزمونپس و آزمونپيش در گروه دو تفاوت ميانگين یمقايسه گردد. بامی ااجر گروه برای دو مشابهی آزمون پس خاتمه در و آيد

سال مشغول به  1-21(.جامعه آماری ، کليه دانش آموزان 2996آزمون )هومن، پس و آزمونپيش ی تفاوتهمچنين محاسبه

روانشناسي واقع در منطقه سيدي که در طي اين پژوهش به کلينيک مددکاري و  2991-99تحصيل مقطع ابتدايی در سال تحصيلی 

شهر مشهد مراجعه کرده بودند. جامعه آماری کودکانی که خانواده آنها توسط روانشناس و مددکار به کلينيک مددکاری ارجاع 

نفر محاسبه شد با درنظر  21نفر در هر گروه، جمعا  19شدند و معيارهای ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. نمونه می

و به صورت در  1گيری غيراحتمالینفر تعيين شد. روش نمونه 91درصد ريزش نمونه حداقل حجم نمونه در هر گروه  26فتن گر

شوند، انتخاب هايی که به کلينيک مددکاری واقع در منطقه سيدي شهر مشهد ارجاع داده میاز ميان کودکان خانواده 9دسترس

 شد. می

 معيار های ورود:

 سال 21سال و حداکثر  1 سن افراد حداقل

 ساکن در حومه شهر مشهد

 عدم دريافت هر گونه آموزش روانشناختی ديگر

  عدم ابتال به اختالالت ارتباطی )اتيسم و...(

 رضايت آگاهانه از شرکت در پژوهش

 معيارهای خروج: 

 غيبت بيش از دو جلسه در جلسات آموزشی

 وجود عقب ماندگی ذهنی

 مالحظات اخالقی

 های اخالقی مرتبط با تحقيق به شرح پيوست رعايت شد که مهترين آنها عبارتند از:تمام کد

                                                           

1. Semi Experimental 

2 Nonprobability 

3 Easy access 



 ارايه معرفی نامه به محيط پژوهش  -2

 اخذ رضايت آگاهانه از کودکان و خانواده ها برای شرکت در پژوهش  -1

 انتشار نتايج پژوهش برای استفاده ساير محققين و عالقه مندان  -9

 گان در کليه انتشارات منتج از اين پژوهش  رعايت حقوق نويسند -6

 اختياری بودن شرکت کودکان در پژوهش و امکان خروج از مطالعه در هر زمان که افراد تمايل داشته باشند. -0

 ابزارهای پژوهش : 

عاتی نظير، باشد و دارای سواالتی به منظور جمع آوری اطالشامل فرم اطالعات جمعيت شناختی اين فرم پژوهشگر ساخته می

سن، جنس، پايه تحصيلی، تعداد خواهران و برادران، شغل پدر و مادر، تحصيالت پدر و مادر و ميزان درآمد خانواده می باشد. 

 اين پرسشنامه توسط پژوهشگر طي مصاحبه با خانواده کودک تکميل می گردد.

 4(SEARS)هيجانی و تاب آوری-مقياس توانمندی های اجتماعی

 21هيجانی مثبت کودکان طراحی شد و -برای ارزيابی ويژگی ها و مهارت های اجتماعی 1626وسط مرل در سال اين مقياس ت

)تقريبا هميشه( استفاده می کند 9)هرگز( تا 6از يک مقياس چهارگانه از  SEARSزيرمقياس دارد ،نمره گذاری  6سوال و 

تاب آوری بيشتر نمره گذاری می شوند. بدين معنا که نمره  (. همه سواالت در جهت1622)دورنر، کای، نسه، مرل و رومر، 

باشد. نمره کل باالتر در اين آزمون نشان دهنده تاب آور بودن کودک و نمرات پايينتر نشانگر تاب آوری ضعيف در کودک می

 عبارت است از تعداد پاسخهايی که در جهت مثبت نمره گرفته اند

 :AGQمقياس پرخاشگری باس و پری 

سؤال است که چهار جنبه از پرخاشگری را  19( ساخته شده است. اين پرسشنامه دارای 2991پرسشنامه توسط باس و پری ) اين

سنجداين پرسشنامه با نمره کل سواالت، ميزان پرخاشگری کلی را سنجش می کند و نمرات خرده مقياس های آن تجلی های می

رخاشگری همسانی درونی بسيار خوبی دارد. ضريب آلفا برای خرده مقياس گوناگون پرخاشگری را نشان می دهد پرسشنامه پ

و ضريب آلفای کل نمرات پرسشنامه  77/6و  19/6، 71/6، 12/6های پرخاشگری فيزيکی، کالمی، خشم و خصومت به ترتيب 

ی بعد از يک دوره نه هفته است. پرسشنامه پرخاشگری ابزاری با ثبات با اعتبار بازآزمايی خوب است. همبستگی بازآزماي 19/6

برای کل  16/6برای خرده مقياس های پرخاشگری فيزيکی، کالمی، خشم و خصومت و  71/6و  71/6، 70/6، 16/6ای برابر 

نمرات پرسشنامه بيان شد. نتايج پژوهش سامانی نشان داد ضريب آلفا برای خرده مقياس های پرخاشگری فيزيکی، کالمی، خشم و 

(. روايی 1661است)سامانی،  76/6و ضريب آلفای کل نمرات پرسشنامه  06/6و  70/6، 21/6، 79/6خصومت به ترتيب 

نفر از دانش آموزان  226( به روش بررسی محتوايی و تکميل توسط 2991صوری و محتوايی اين پرسشنامه توسط باس و پری )

بولی است. جهت سنجش اعتبار درونی مقياس از ضريب تاييد شده است و نشان می دهد پرسشنامه پرخاشگری دارای روايی قابل ق

، خشم 12/6، پرخاشگری کالمی 11/6آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج نشانگر همسانی درونی زير مقياس پرخاشگری بدنی 

نيز ( 2991(. در پژوهش گودرزی و همکاران )2991بود )به نقل از گودرزی، مريديان و روزبهانی،  16/6و خصومت  19/6

 به دست آمد. 79/6ی پرخاشگری با محاسبه آلفای کرونباخ ضريب پايايی پرسشنامه

 اجرای پژوهش: 

ها با روش ميدانی و شود اما اطالعات مربوط به آزمونای انجام میمطالعه منابع و مبانی نظری اين پژوهش به صورت کتابخانه

نفر از دانش آموزان مقطع ابتدايی  06های الزم، پس از انجام هماهنگیشود. به اين صورت که آوری میبه وسيله پرسشنامه جمع

نشين شهر مشهد که خانواده آنها به کلينيک مددکاری ارجاع شده بودند و معيارهای ورود به مطالعه را ساکن در مناطق حاشيه

راساس بلوک زمانی صورت داشتند، به صورت دردسترس انتخاب شدند. تخصيص افراد به دو گروه به صورت تصادفی و ب

ی تاب آوری و پرخاشگری برای کودکان تکميل شد. سپس براي گروه آزمايش، آزمون پرسشنامهخواهد گرفت. در ابتدا در پيش

ای به عنوان متغير مستقل اجرا شد و گروه کنترل آموزشی دريافت نکرد. دقيقه 96جلسه  1گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی طی 

 آزمون مجددا پرسشنامه ها تکميل شدند. آموزش و در پسدر انتهای 

 جلسات گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای کودکان

آگاهی را دريافت خواهند کرد. گروه ها به ای، درمان گروهی مبتنی بر ذهندقيقه 96در اين پژوهش کودکان در هشت جلسه 

( طراحی شده است 2992آگاهی کابات زين )س پروتکل آموزش ذهننفره بودند. عناوين جلسات بر اسا 26صورت سه گروه 

 (.1627)لهرهاپت و ميبرت، 

                                                           
 



های گروهی، انجام تمرينات معرفي ذهن آگاهی و نيز شرکت کنندگان به يکديگر، تنظيم توافقات و دستورالعمل تنفس: -جلسه اول 

ش سپاری ذهن آگاهانه پايانی، ارائه تکاليف روزانه منزل و خوردن و گوش سپاری ذهن آگاهانه و گفت و گو درباره آن، تنفس، گو

 شرح چگونگی انجام آن برای کودکان. 

های روزانه از طريق گفت و گو شروعی دوباره با هدف حمايت و پشتيبانی از شرکت کنندگان برای انجام تمرين -جلسه دوم 

خوشايند زندگی، تمرينات گوش سپاری و خوردن، حرکت جلبک  دربارة تجربه انجام و موانع سد راه آن؛ جست وجو درباره وقايع

 های دريايی، تنفس، وقايع خوشايند و گفت و گو درباره آن، گوش سپاری، ارائه تکاليف روزانه منزل و شرح چگونگی انجام آن. 

های روزانه؛ ايجاد م تمرينبا هدف ادامه حمايت و تشويق شرکت کنندگان برای انجا مشاهدة افکار و ذهن نامهربان: -جلسه سوم 

توانايی مشاهده افکار در شرايط دشوار و رقابتی و گفت و گوی ذهن نامهربانی تمرينات گوش سپاری و خوردن و گفت و گو 

راجع به ترجيحات خوردن، مرور تکاليف منزل، تمرين ذهن آگاهی و مشاهدة افکار و گفت و گو درباره آن، مالقات با ذهن 

 ن په نقطه و گفت و گو درباره آن، ارائه تکاليف روزانه منزل و شرح چگونگی انجام آن. نامهربان. تمري

با هدف بررسی افکار و احساسات مرتبط با وقايع ناخوشايند و گفت و گو  احساسات و تجربه های ناخوشايند: -جلسه چهارم 

های گوش سپاری و خوردن، مرور ودکان. تمريندرباره مقاومتی که در مقابل آنها وجود دارد؛ کمک به رشد هوش هيجانی ک

تکاليف منزل، وقايع خوشايند و گفت و گو درباره آن، گفت و گو درباره درد و رنج، مروری بر ذهن نامهربان، حرکات موزون، 

ی، گفت يوگای کششی انگشتان و گفت و گو درباره آن، ذهن آگاهی احساسات، نقاشی يا شعر احساسات، گفت و گوی يوگای خجالت

 و گو با احساسات، گفت و گوی نيمه دوره، ارائه تکاليف روزانه منزل و شرح چگونگی انجام آن. 

با هدف مرور و بسط ظرفيت شرکت کنندگان؛ کاوش در موضوعات مراقبت از خود و حفظ  پاسخ و عکس العمل: -جلسه پنجم

گوش سپاری و خوردن، مرور تکاليف منزل، گفت و ن های تعادل؛ افزايش توانايی پاسخ دهی به جای عکس العمل، انجام تمري

گوی تئوری هيجان، بهسازی عواطف، گفت و گوی وقايع خوشايند، يوگا، گفت و گوی چاله ها و خيابان های متفاوت، ارائه 

 تکاليف روزانه منزل و شرح چگونگی انجام آن. 

ها )واکنش( و خيابانها )پاسخ های متفاوت؛ ان در ارتباط با چالهبا هدف مروری بر تجربه کودک پاسخ دهی و ارتباط: -جلسه ششم 

جست و جو در ورود و خروج به گفت و گوهای دشوار؛ معرفی قلب مهربان به عنوان درمانی برای ذهن نامهربان. تمرين های 

راه رفتن ذهن آگاهانه، گفت گوش سپاری و خوردن، مرور تکاليف منزل، وارسی بدن، ارتباطات دشوار و گفت و گو درباره آنها، 

 و گوی قلب مهربان، گوش سپاری پايانی، ارائه تکاليف روزانه منزل و شرح چگونگی انجام آن.

با هدف ادامه دادن به بسط ظرفيت پاسخ دهی با قلب مهربان به جای ابراز عکس العمل؛ معرفي  ارتباط و عشق: -جلسه هفتم 

خوردن، تکانه ها، مرور تکاليف منزل، د قلب مهربان، تمرين های گوش سپاری و مهربانی به عنوان تمرينی ويژه برای رش

تمرين پاسخ به جای عکس العمل و گفت و گو درباره آن، حرکت باران، همه با هم، مهربانی و گفت و گو درباره آن، ارائه تکاليف 

 دوره خواهد بود. روزانه منزل و شرح چگونگی انجام آن، اشاره به اينکه جلسه بعدی جلسه آخر

با هدف ترويج و رشد دوست داشتن. انجام تمرين های گوش سپاری و خوردن، مرور تکاليف منزل،  اتمام دوره: -جلسه هشتم 

تمرين منتخب کودکان، نامه به يک دوست، نماد، گفت و گوی نهايی دوره، گوش سپاری نهايی، ارائه تکاليف روزانه منزل و 

 شرح چگونگی انجام آن.

 وش تجزيه و تحليل /اماریر

 يافته هاي توصيفي -1

اسميرنوف و شاپروويلک  –در ابتدا، به منظور بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي کمي قبل از مداخله از آزمون کولموگروف 

حليل داده هاي استفاده گرديد تا براساس نرمال يا غيرنرمال بودن آن، از آزمون هاي پارامتريک يا غيرپارامتريک مناسب جهت ت

 (.2-کمي در بررسي همگني متغيرهاي کمي قبل از مداخله استفاده گردد )جدول 

اسميرنوف و  -: بررسی نرمال بودن توزيع متغيرهای کمی سن و تعداد خواهر و برادر  براساس آزمون کولموگروف2-جدول

 شاپروويلک

 نتيجه شاپيروويلک اسميرنوف -کولموگروف گروه متغير

p- value p- value 

 نرمال 61/6 22/6 تجربي سن )سال(

 نرمال 26/6 67/6 کنترل



 غيرنرمال 62/6 667/6 تجربي خواهر و برادر )تعداد(

 غيرنرمال 62/6 662/6 کنترل

ان اسميرنوف و شاپروويلک نشان داد که متغير تعداد خواهر و برادر کودک –، نتايج آزمون کولموگروف 2-براساس نتايج جدول 

(؛ ولي متغيرهاي کمي سن از توزيع نرمال برخوردار بود sig< 62/6شرکت کننده در مطالعه حاضر داراي توزيع غيرنرمال )

(62/6 <sigبنابراين، جهت بررسي همگني متغير سن کودکان شرکت کننده در قبل از مداخله از آزمون پارامتريک تي .)-  مستقل

ويتني  –هر و برادر کودکان شرکت کننده در قبل از مداخله از آزمون غير پارامتريک من و جهت بررسي همگني متغير تعداد خوا

 استفاده شد. 

در ادامه يافته هاي توصيفي متغيرهاي کمي سن و تعداد خواهر و برادر و ساير متغيرهاي کيفي قبل از مداخله ارائه مي گردد که 

 اند و به قرار ذيل مي باشند: از نظر همگني ميان دو گروه مورد بررسي قرار گرفته

 متغيرهاي کمي مربوط به اطالعات دموگرافيک-2

 -، نتايج آزمون تي 6-1بود. براساس جدول  92/9±  77/2ميانگين و انحراف معيار سن کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

نظر ميانگين سني تفاوت آماري معناداري ( از 97/9±  79/2( و کنترل )99/9±  71/2مستقل نشان داد که بين دو گروه تجربي )

 ( و دو گروه از اين نظر همگن بودند. sig=96/6وجود نداشت )

 -مي باشد. نتايج آزمون من 26/1±  29/2ميانگين و انحراف معيار تعداد خواهر و بردار کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

ميانگين تعداد خواهر و برادر کودکان شرکت کننده در مطالعه تفاوت  ويتني نشان داد که بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر

 (.1-6( و دو گروه از اين نظر همگن بودند  )جدول sig=  66/6معناداري وجود نداشت )

 : ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي کمي اطالعات دموگرافيم کودکان شرکت کننده در دو گروه مداخله و کنترل1-جدول 

ميانگي تعداد وهگر متغير

 ن

 انحراف

 استاندارد 

 حداقل

 مقدار

 حداکثر

 مقدار

 دامنه

 تغييرات

 مستقل -نتايج تي نتايج آزمون لون

f sig t df sig 

سن 

 )سال(

/61 2 21 7 99/9 71/2 96 تجربي

6 

11/6 67/

6 

21 96/

6 
 2 21 7 97/9 79/2 96 کنترل

  2 21 7 92/9 77/2 06 کل

تعداد 

واهر خ

و 

 بردار

 ويتني -نتايج آزمون من 6 2 2 29/2 97/1 96 تجربي

z sig 

 66/6 87/0 6 2 2 16/2 09/1 96 کنترل

 6 2 2 29/2 26/1 06 کل

 

 متغيرهاي کيفي مربوط به اطالعات دموگرافيک -2

دختر و بيشترين فراواني کودکان شرکت نفر(  21) %06بيشترين فراوانی کودکان شرکت کننده در گروه تجربي از نظر جنس 

نفر( پسر بود. نتايج آزمون  دقيق فيشر نشان داد که بين دو گروه تجربي و  20) %9/29کننده در گروه کنترل از نظر جنس 

 ( و دو گروه از اين نظر همگن بودند.sig=  66/6کنترل از نظر جنس، تفاوت معناداری وجود نداشت )

نفر( خانه دار و کمترين فراواني شغل مادر  11) % 7/60ادر کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر بيشترين فراواني شغل م

نفر( کارمند دولتي بود. نتايج آزمون مجذور کای نشان داد که بين دو گروه  22) %12کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

-6( و دو گروه از اين نظر همگن بودند)جدولsig=  17/6تجربي و کنترل از نظر شغل مادر، تفاوت معناداری وجود نداشت )

9.) 

 : توزيع فراوانی کودکان شرکت کننده برحسب متغيرهاي کيفي اطالعات دموگرافيک در دو گروه تجربي و کنترل9-جدول
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 =sig  17/6نتايج آزمون مجذور کاي:                                                         
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 90/%7 2/%7 2 266% 9/%9 2 99/%9 6% 6 ابتدايي

 266% 9/9 1 6% 6% 6 266% 0/%7 1 بي سواد

 =sig  60/6                                        نتايج آزمون مجذور کاي:                  
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 =sig  19/6                         نتايج آزمون مجذور کاي:                                 
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 92% 1/%9 2 90/%7 26% 9 99/%9 0/%7 1 ديپلم

 90/%7 2/%7 2 9/%9 9/%9 2 90/%7 9/%9 2 ابتدايي

 266% 9/%9 1 6% 6% 6 266% 9/%9 2 بي سواد

 =sig  12/6نتايج آزمون مجذور کاي:                                                       
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 =sig 66/2شر:                                                           نتايج آزمون دقيق في

 

نفر( تحصيالت سيکل و کمترين  11) %7/60بيشترين فراوانی سطح تحصيالت مادر کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

ابتدايي بود. نتايج آزمون  )يک نفر( تحصيالت % 7/2فراوان سطح تحصيالت مادر کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

( sig=  60/6مجذور کای نشان داد که بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر سطح تحصيالت مادر تفاوت معناداری وجود نداشت )

 و دو گروه از اين نظر همگن بودند.

ايج آزمون مجذور کای نشان نفر( شغل آزاد بود. نت 61) %76بيشترين فراواني شغل پدر کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر 

( و دو گروه از اين نظر همگن sig=  19/6داد که بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر شغل پدر، تفاوت معناداری وجود نداشت )

 (.1-بودند )جدول

به نفر( تحصيالت سيکل و کمترين فراواني مربوط  91) %9/09بيشترين فراوانی سطح تحصيالت پدر کودکان شرکت کننده 

نفر( تحصيالت ابتدايي بود. نتايج آزمون مجذور کای نشان داد که بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر سطح  2) 7/2%

 ( و دو گروه از اين نظر همگن بودند.sig=  12/6تحصيالت پدر تفاوت معناداری وجود نداشت )

نفر( کمتر از حد کفاف بود. نتايج  66) %7/00اضر بيشترين فراوانی سطح درآمد خانوادگي کودکان شرکت کننده در مطالعه ح

=  66/2آزمون دقيق فيشر نشان داد که بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر سطح درآمد خانواده تفاوت معناداری وجود نداشت )

sig9( و دو گروه از اين نظر همگن بودند )جدول. 

 يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي اصلي پژوهش  -3

اين بخش، اطالعات حاصل از اجراي پرسشنامه تاب آوري و پرخاشگري بر روي کودکان شرکت کننده در دو گروه تجربي و  در

کنترل توصيف مي شود. يافته هاي توصيفي شامل شاخصهاي مرکزي )ميانگين، ميانه و مد( و شاخص هاي پراکندگي )انحراف 

کشيدگي( مي باشند. در اين مطالعه، يافته توصيفي متغيرهاي  –ات )چولگي معيار و دامنه تغييرات( و شاخص هاي توزيع مشاهد

 اصلي )متغيرهاي وابسته( پژوهش به تفکيک دو متغير اصلي تاب آوري و پرخاشگري به قرار ذيل مي باشد:

 تاب آوري 

ي پراکندگي )انحراف يافته هاي توصيفي مربوط به متغير تاب آوري و زيرمقياس هاي آن به صورت شاخص هاي آمار توصيف

معيار( و مرکزي )ميانگين( ارائه مي شود در گروه تجربي شاخص هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار نمره کل تاب آوري در 

 تغيير پيدا کرد. 29/26و 19/99بود که در مرحله پس آزمون به  29/27و  27/12مرحله پيش آزمون به ترتيب 

و زيرمقياس هاي آن در کودکان شرکت کننده در دو گروه تجربي و  تاب آوري جدول شاخص هاي مرکزي و پراکندگي

 (6)جدولکنترل

 کنترل تجربي گروه
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 19/7 97/96 62 12 16 71/7 99/91 69 11 17 پيش آزمون خود تنظيمي

 12/7 27/92 62 12 16 27/0 67/92 26 12 12 پس آزمون

توانمندي 

 اجتماعي

 61/2 26/16 92 21 29 60/6 19/16 19 29 20 پيش آزمون

 92/2 17/16 92 21 29 71/9 16/11 96 26 20 پس آزمون

 01/1 16/22 27 7 26 69/1 29/26 22 0 9 ونپيش آزم همدلي

 21/1 66/22 27 7 26 02/2 77/21 20 9 7 پس آزمون

 90/6 09/12 96 29 27 60/6 17/11 92 22 20 پيش آزمون مسئوليت پذيري

 71/6 69/12 96 29 27 29/6 16/19 91 27 22 پس آزمون

22 20 01 29/27 27/12 216 29 02 پيش آزمون تاب آوري کل 

1 

96/19 96/21 

22 27 02 29/26 19/99 211 79 22 پس آزمون

1 

17/16 27/21 

از سويي، در گروه کنترل شاخص هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار نمره کل تاب آوري در مرحله پيش آزمون به ترتيب 

نتايج مربوط به شاخص هاي آمار تغيير پيدا کرد. ساير  27/21و  17/16بود که در مرحله پس آزمون به  96/21و  96/19

 آمده است.  9-6توصيفي ميانگين و انحراف معيار زيرمقياسهاي تاب آوري در جدول 

 پرخاشگري

يافته هاي توصيفي مربوط به متغير پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن به صورت شاخص هاي آمار توصيفي پراکندگي )انحراف 

آمده است.در گروه تجربي، شاخص هاي توصيفي ميانگين و  2-ه به تفصيل در جدول معيار( و مرکزي )ميانگين( ارائه مي شود ک

و  61/26بود که در مرحله پس آزمون به  77/76و  77/21انحراف معيار نمره کل پرخاشگري در مرحله پيش آزمون به ترتيب 

اف معيار نمره کل پرخاشگري در تغيير پيدا کرد. از سويي، در گروه کنترل، شاخص هاي توصيفي ميانگين و انحر 26/00

تغيير پيدا کرد. ساير نتايج مربوط به  06/79±  11/21بود که در مرحله پس آزمون به  17/70و  60/16مرحله پيش آزمون 

 آمده است.  26-6شاخص هاي آمار توصيفي ميانگين و انحراف معيار زيرمقياسهاي پرخاشگري در جدول 

ندگي پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن در کودکان شرکت کننده در دو گروه مداخله و : شاخص هاي مرکزي و پراک2-جدول 
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 ميانگين
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 فيزيکي

 02/2 26/19 96 29 12 09/2 06/11 92 29 11 پيش آزمون

 22/2 19/16 92 26 12 06/6 29/16 19 21 27 پس آزمون

پرخاشگري 

 کالمي

 09/6 96/21 19 2 21 92/9 17/29 12 2 20 پيش آزمون

 99/6 97/29 19 0 27 11/1 99/22 21 2 29 پس آزمون

 خشم
 96/6 99/21 92 29 21 72/6 69/21 92 1 19 ونپيش آزم

 76/6 09/29 92 26 27 06/9 99/20 12 1 27 پس آزمون



 خصومت
 01/0 99/12 96 21 11 12/0 17/16 90 26 10 پيش آزمون

 91/0 97/11 96 29 12 17/6 76/21 19 26 29 پس آزمون

 پرخاشگري کل

22 62 79 77/21 77/76 211 60 70 پيش آزمون

1 

17/70 60/16 

22 26 09 61/26 26/00 99 66 22 پس آزمون

9 

06/79 11/21 

 

 براساس دو فرضيه اصلي پژوهش حاضر مي پردازيم که عبارتند از:

 فرضيه اول )يافته هاي استنباطي مربوط به متغير تاب آوري( -1

ی کودکان حومه شهر مشهد تاثير دارد" جهت بررسي فرضيه اول پژوهش حاضر "گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آور

 از آزمون مانکوا استفاده شد که مستلزم رعايت پيش فرض هاي آماري مي باشد که عبارتند از:

ابتدا مفروضه نرمال بودن توزيع داده هاي کمي تاب آوري و زيرمقياس هاي آن از طريق  مفروضه نرمال بودن توزيع داده ها:

 (.0-6مورد بررسي قرار گرفت )جدول  و شاپروويلکاسميرنوف  -آزمون کولموگروف

اسميرنوف و شاپيروويلک نشان داد که متغير تاب  -نشان داده شده است، نتايج آزمون کولموگروف(-0)مطابق آنچه که در جدول 

ه هاي کمي لذا، مفروضه نرمال بودن توزيع داد .(p> 62/6آوري و زيرمقياس هاي آن از توزيع نرمال برخوردار مي باشند )

 مربوط به تاب آوري و زيرمقياس هاي آن مورد تأييد مي باشد.

 

 

اسميرنوف و  -: بررسی نرمال بودن توزيع متغيرهای کمی سن و تعداد خواهر و برادر  براساس آزمون کولموگروف0جدول

 شاپروويلک

 گروه متغير
 نتيجه شاپيروويلک اسميرنوف -کولموگروف

p- value p- value 

ب
تا

 
ي

ر
آو

 

 خود تنظيمي

 تجربي
 نرمال 60/6 16/6 پيش آزمون

 نرمال 96/6 11/6 پس آزمون

 کنترل
 نرمال 12/6 22/6 پيش آزمون

 نرمال 01/6 72/6 پس آزمون

 توانمندي اجتماعي

 تجربي
 نرمال 69/6 16/6 پيش آزمون

 نرمال 96/6 16/6 پس آزمون

 کنترل
 نرمال 67/6 27/6 پيش آزمون

 نرمال 91/6 26/6 پس آزمون

 همدلي
 تجربي

 نرمال 61/6 16/6 پيش آزمون

 نرمال 10/6 29/6 پس آزمون

 نرمال 21/6 12/6 پيش آزمون کنترل



 نرمال 26/6 90/6 پس آزمون

 مسئوليت پذيري

 تجربي
 نرمال 22/6 60/6 پيش آزمون

 نرمال 26/6 26/6 پس آزمون

 کنترل
 نرمال 12/6 91/6 ونپيش آزم

 نرمال 11/6 20/6 پس آزمون

 تاب آوري کل

 تجربي
 نرمال 20/6 21/6 پيش آزمون

 نرمال 20/6 21/6 پس آزمون

 کنترل
 نرمال 21/6 69/6 پيش آزمون

 نرمال 22/6 12/6 پس آزمون

 

قياس هاي آن به عنوان متغير وابسته و پيش در اين پژوهش، پس آزمون هاي تاب آوري و زيرم مفروضه همگني واريانس ها:

آزمون هاي آنها به عنوان متغير کمي )کواريت( مدنظر بودند. براساس نتايج آزمون ام باکس، سطح معناداري برابري ماتريس 

ن، (. بنابرايs M, BOX= 97/29و  f(17/20611و26= )sig ،16/2= 10/6واريانس/ کواريانس در مانکوا معنادار نمي باشد )

ماتريس واريانس/ کواريانس گروه تجربي و کنترل در زيرمقياس هاي تاب آوري به طور معناداري متفاوت نيستند و فرض 

همگني واريانس ها تأييد مي شود. در مورد مقياس تاب آوري کل نتايج آزمون لوين نشان داد که برابري خطاهاي واريانس ها 

( و مفروضه همگني واريانس هاي گروه تجربي/ کنترل در مقياس تاب f(2و  21)=  sig ،27/2=  12/6معنادار نمي باشد )

آوري کل تأييد شد. نتايج آزمون المبداي ويلکز نيز نشان داد که اثر گروه بر تاب آوري و زيرمقياس هاي آن معنادار مي باشد 

(662/6>sig ،79/12 =f ،02/6 =value).  آمده است.  7-6جدول آماره هاي چندگانه تحليل کواريانس در 

 : نتايج آزمون معناداري تحليل کواريانس چند متغيره متغيرهاي وابسته در گروه کنترل و تجربي7-جدول 

 df  sig (fنسبت ) ارزش آزمون

 <662/6 66/6 79/12 02/6 اثر پپالئي

 <662/6 66/6 79/12 92/6 المبداي ويکلز

 <662/6 66/6 79/12 12/2 اثر هتلينگ

 <662/6 66/6 79/12 12/2 رين ريشه رويبزرگت

محاسبه شده براي تعامل گروه و پيش آزمون تاب  fتوجه به نتايج آزمون همگني رگرسيون، چون  با همگني شيب خط رگرسيوني:

 . (sig<62/6آوري و زيرمقياس هاي آن معنادار نمي باشد )

 ايسه ميانگين تاب آوري و زيرمقياس هاي آن در دو گروه: نتايج مربوط به بررسي همگني شيب خط رگرسيوني و مق1-جدول 

 منبع تاب آوري
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
f sig ضريب اتا 

 خود تنظيمي

 10/6 662/6 00/960 09/069 2 09/069 آزمون پيش

 26/6 662/6 92/29 11/99 2 11/99 گروه

پيش 

 آزمون/گروه
21/1 1 19/2 06/6 29/6 61/6 

 19/6 662/6 90/961 69/126 2 69/126 آزمون پيش توانمندي اجتماعي



 97/6 662/6 61/92 92/11 2 92/11 گروه

پيش آزمون/ 

 گروه
22/6 1 10/6 91/6 79/6 62/6 

 همدلي

 06/6 662/6 66/90 97/262 2 97/262 پيش آزمون

 21/6 662/6 02/29 00/01 2 00/01 گروه

پيش آزمون/ 

 گروه
17/2 1 99/6 02/6 29/6 61/6 

 مسئوليت پذيري

 12/6 662/6 67/116 66/119 2 66/119 پيش آزمون

 69/6 662/6 62/62 19/62 2 19/62 گروه

پيش آزمون/ 

 گروه
19/6 1 26/6 21/6 11/6 662/6 

 تاب آوري کل

 02/6 662/6 69/10 19/979 2 19/979 پيش آزمون

 27/6 662/6 61/02 97/922 2 97/922 گروه

پيش 

 آزمون/گروه
92/22 2 92/22 26/2 96/6 61/6 

(. از اين روي با توجه به تأييد مفروضه همگني شيب خط 1-لذا، داده ها از فرض همگني رگرسيون پشتيباني مي نمايند )جدول 

از اين آزمون در اين پژوهش رگرسيون که مهم ترين پيش فرض استفاده از تحليل کواريانس چند متغيره مي باشد، قابليت استفاده 

 مجاز مي باشد.

نشان مي دهد که فرض کنترل اثرات پيش  9-يافته هاي ارائه شده در جدول نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره: 

نتايج  (.p< 662/6آزمون، بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر تاب آوري و زيرمقياس هاي آن تفاوت معناداري وجود دارد )

آمده است که نشان مي دهد گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل مي  9-6ميانگين تصحيح شده شاخص بون فروني در جدول 

 (. sig< 662/6تواند موجب بهبود معناداري در تاب آوري و زيرمقياس هاي آن مي گردد )

 : نتايج  ميانگين تصحيح شده شاخص بون فروني9-جدول 

 گروه زيرمقياس
ميانگين تصحيح 

 شده

تفاوت 

ميانگين 

 ها

خطاي 

 انحراف

سطح 

 معناداري

 %92فاصله اطمينان 

 باالترين پايين ترين

 خود تنطميي
 67/96 تجربي

72/1 97/6 662/6 97/2 62/9 
 70/92 کنترل

 توانمندي اجتماعي
 96/12 تجربي

96/2 16/6 662/6 10/6 11/2 
 20/16 کنترل

 همدلي
 29/29 تجربي

12/1 19/6 662/6 06/2 79/1 
 91/26 کنترل

 مسئوليت پذيري
 21/19 تجربي

16/2 11/6 662/6 16/2 90/1 
 71/12 کنترل



 تاب آوري کل
 61/99 تجربي

60/1 71/6 662/6 26/0 01/9 
 16/12 کنترل

 

 

 

 فرضيه دوم

بر پرخاشگري کودکان حومه شهر مشهد تاثير دارد" از آزمون مانکوا استفاده پژوهش حاضر "گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 

 شد که مستلزم رعايت پيش فرض هاي آماري مي باشد که عبارتند از:

ابتدا مفروضه نرمال بودن توزيع داده هاي کمي پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن از طريق  مفروضه نرمال بودن توزيع داده ها:

 (.26-6مورد بررسي قرار گرفت )جدول  اسميرنوف و شاپروويلک -آزمون کولموگروف

اسميرنوف و  -: بررسی نرمال بودن توزيع متغير پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن براساس آزمون کولموگروف26-جدول

 شاپروويلک

 گروه متغير
 شاپيروويلک اسميرنوف -کولموگروف

 نتيجه
sig sig 

ي
ر
گ

ش
خا

ر
پ

 

پرخاشگري 

 فيزيکي

 لهمداخ
 نرمال 92/6 21/6 قبل از مداخله

 نرمال 26/6 29/6 پس از مداخله

 کنترل
 نرمال 60/6 22/6 قبل از مداخله

 نرمال 72/6 29/6 پس از مداخله

 پرخاشگري

 کالمي

 مداخله
 نرمال 61/6 02/6 قبل از مداخله

 نرمال 19/6 26/6 پس از مداخله

 کنترل
 نرمال 22/6 16/6 قبل از مداخله

 نرمال 26/6 61/6 پس از مداخله

 خصومت

 مداخله
 نرمال 69/6 69/6 قبل از مداخله

 نرمال 60/6 12/6 پس از مداخله

 کنترل
 نرمال 29/6 67/6 قبل از مداخله

 نرمال 96/6 20/6 پس از مداخله

 خشم

 مداخله
 نرمال 99/6 21/6 قبل از مداخله

 نرمال 19/6 67/6 پس از مداخله

 کنترل
 نرمال 61/6 99/6 قبل از مداخله

 نرمال 96/6 16/6 پس از مداخله



 پرخاشگري کل

 مداخله
 نرمال 22/6 16/6 قبل از مداخله

 نرمال 21/6 27/6 پس از مداخله

 کنترل
 نرمال 20/6 79/6 قبل از مداخله

 نرمال 16/6 16/6 پس از مداخله

 

اسميرنوف و شاپيروويلک نشان داد که متغير  -نشان داده شده است، نتايج آزمون کولموگروف 26-ر جدول مطابق آنچه که د

لذا، مفروضه نرمال بودن توزيع داده هاي  .(p> 62/6پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن از توزيع نرمال برخوردار مي باشند )

 باشد.کمي مربوط به پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن مورد تأييد مي 

در اين پژوهش، پس آزمون هاي هاي پرخاشگري و زيرمقياسهاي آن به عنوان متغير وابسته و  مفروضه همگني واريانس ها:

پيش آزمون هاي آنها به عنوان متغير کمي )کواريت( مدنظر بودند. براساس نتايج آزمون ام باکس، سطح معناداري برابري 

(. s M, BOX= 19/1و  f(17/20611و26= )sig ،77/6=00/6نادار نبود )ماتريس واريانس/کواريانس در مانکوا مع

بنابراين، ماتريس واريانس/ کواريانس گروه تجربي و کنترل در زيرمقياس هاي پرخاشگري به طور معناداري متفاوت نيستند و 

داد که برابري خطاهاي واريانس فرض همگني واريانس ها تأييد مي شود. در مورد مقياس پرخاشگري کل نتايج آزمون لوين نشان 

( و مفروضه همگني واريانس هاي گروه تجربي/ کنترل در مقياس f(2و  21= ) sig ،77/2=  29/6ها معنادار نمي باشد )

پرخاشگري کل تأييد شد. نتايج آزمون المبداي ويلکز نيز نشان داد که اثر گروه بر زيرمقياس هاي پرخاشگري معنادار مي باشد 

(662/6>sig ،06/92 =f ،19/6 =value).  آماره هاي چندگانه تحليل کواريانس متغير پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن در

 آمده است.  22-6جدول 

 : نتايج آزمون معناداري تحليل کواريانس چند متغيره متغيرهاي وابسته در گروه کنترل و تجربي22جدول 

 f df  sig ارزش آزمون

 662/6 66/6 06/92 72/6 اثر پپالئي

 662/6 66/6 06/92 19/6 المبداي ويکلز

 662/6 66/6 06/92 61/1 اثر هتلينگ

 662/6 66/6 06/92 61/1 بزرگترين ريشه روي

 

 

 

 

محاسبه شده براي تعامل گروه و پيش آزمون  fتوجه به نتايج آزمون همگني رگرسيون، چون  با همگني شيب خط رگرسيوني:

لذا، داده ها از فرض همگني رگرسيون پشتيباني مي . (sig<62/6ياس هاي آن معنادار نمي باشد )مقياس پرخاشگري و زيرمق

(. از اين روي با توجه به تأييد مفروضه همگني شيب خط رگرسيون قابليت استفاده از اين آزمون در اين 21-نمايند )جدول 

 .پژوهش مجاز مي باشد

 خط رگرسيوني و مقايسه ميانگين پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن ميان دو گروه : نتايج مربوط به بررسي همگني شيب 21-جدول

 منبع پرخاشگري
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
f 

سطح 

 معناداري
 ضريب اتا

پرخاشگري 
 67/6 662/6 10/69 29/260 2 29/260 آزمون پيش



 02/6 662/6 29/16 21/291 2 21/291 گروه فيزيکي

پيش 

 زمون/گروهآ
96/9 1 92/2 29/1 69/6 69/6 

 پرخاشگري کالمي

 21/6 62/6 02/0 22/2 2 22/2 آزمون پيش

 29/6 662/6 96/77 97/11 2 97/11 گروه

پيش آزمون/ 

 گروه
22/6 1 61/6 266/6 96/6 666/6 

 خشم

 22/6 662/6 6/02 21/269 2 21/269 پيش آزمون

 67/6 662/6 60/61 21/96 2 21/96 گروه

پيش آزمون/ 

 گروه
60/1 1 19/2 79/6 69/6 69/6 

 خصومت

 67/6 662/6 10/69 29/260 2 29/260 پيش آزمون

 26/6 662/6 61/29 26/226 2 26/226 گروه

پيش آزمون/ 

 گروه
66/2 1 26/6 96/6 76/6 62/6 

 پرخاشگري کل

 19/6 662/6 71/26 60/209 2 60/209 پيش آزمون

 76/6 662/6 09/219 26/2116 2 26/2116 گروه

پيش 

 آزمون/گروه
19/2 1 96/6 20/6 21/6 61/6 

نشان مي دهد که فرض کنترل اثرات پيش  29-يافته هاي ارائه شده در جدول نتايج حاصل از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره: 

(. نتايج p< 62/6وت معناداري وجود دارد )آزمون، بين دو گروه تجربي و کنترل از نظر پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن تفا

آمده است که نشان مي دهد گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل مي  29-ميانگين تصحيح شده شاخص بون فروني در جدول 

 (.sig< 662/6تواند موجب بهبود معناداري در پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن گردد )

 شاخص بون فروني: نتايج  ميانگين تصحيح شده 29-جدول 

 گروه زيرمقياس
ميانگين تصحيح 

 شده

تفاوت 

ميانگين 

 ها

خطاي 

 انحراف

سطح 

 معناداري

 %92فاصله اطمينان 

 باالترين پايين ترين

پرخاشگري 

 فيزيکي

 91/16 تجربي
79/9 62/6 662/6 22/6 91/1 

 62/16 کنترل

 پرخاشگري کالمي
 26/22 تجربي

62/1 17/6 662/6 90/1 10/2 
 22/29 کنترل

 خشم
 09/20 تجربي

21/1 97/6 662/6 91/9 19/2 
 17/29 کنترل

 61/1 26/9 662/6 91/6 71/1 26/29 تجربي خصومت



 91/12 کنترل

 پرخاشگري کل
 96/07 تجربي

26/22 69/2 662/6 27/29 69/9 
 16/71 کنترل

 

 نتيجه گيري 

رضيه اول مبني بر اينکه " گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری کودکان حومه شهر مشهد تاثير در راستاي پاسخ به ف

دارد" نتايج مطالعه حاضر نشان داد که ميانگين نمره تاب آوري و زيرمقياس هاي آن در کودکاني که گروه درماني مبتني بر ذهن 

ل که در ليست انتظار قرار داشتند، به طور معناداري افزايش يافته بود. بنابراين آگاهي دريافت کرده بودند در مقايسه با گروه کنتر

(، حيدري و 2991فرضيه اول پژوهش حاضر مورد تأييد مي باشد که با نتايج مطالعات نهنگ، موسوي نجفي و محمدي )

(، همسو بود. 2990، بني سي )( و نتايج مطالعه يوسفي، زمردي2990(، خرمی، بستان، يوسفی لبنی و مرادی )2991مظفري)

( در خارج از کشور نيز همسو بود. تبيين نتايج مطالعه 1620( و سينگ )1621همچنين با نتايج مطالعات جان و همکاران )

حاضر بدين شرح مي باشد که: ذهن آگاهي شکلي از مراقبه است که ريشه در تمرينات معنوي بودايي دشته و اخيراً در روانشناسي 

دليل کاربرد گسترده مداخالت استاندارد مبتني بر ذهن آگاهي محبوبيت زيادي پيدا کرده است)گو، استراس، بوند و  غربي به

( مي باشد که 1662) 5از ذهن آگاهي تعاريف متعددي شده است  که رايجترين تعريف مربوط به کابات زين .(1622کاواناق، 

توصيف و مفهوم سازي کرده است.  7ص، هدفمند، در لحظه و بدون قضاوتبه روشي خا 6ذهن آگاهي را  به عنوان توجه کردن

( نيز، به عنوان مشاهده تجربيات دروني يا بيروني توصيف شده است که در يک لحظه با نگرش 1669) 1ذهن آگاهي تو سط بير

مورد توجه قرار مي گيرند،  9پذيرش، ايجاد مي گردند. در واقع، در ذهن آگاهي ادراکات، تفکرات، هيجانات و احساسات بدني

بدون اينکه مورد قضاوت خوب يا بد قرار گيرند. اين ديدگاه مشاهده تجربيات بدون قضاوت کردن آنها موجب کاهش نشخوار 

 (.1622و بهبود تنظيم هيجان مي گردد )کاالپيران، کو، کيروباکاران و هنکوک،  26فکري

، رفتار 21، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني22ي بر کاهش استرسرويکردهاي غالب ذهن اگاهي شامل ذهن اگاهي مبتن

مي باشد. اصول اين رويکردها متمرکز بر توسعه ذهن أگاهي مي باشد  24و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد29درماني ديالکتيک

اهش استرس و ذهن ولي روش آنها براي آموزش مهارت هاي ذهن آگاهي متفاوت مي باشد. رويکردهاي ذهن آگاهي مبتني بر ک

اگاهي مبتني شناخت درماني از تمرينات منظم مراقبه جهت توسعه مهارت هاي ذهن آگاهي استفاده مي کنند. در حاليکه، 

آموزش  25رفتاردرماني ديالکتيکي، تکنيک هاي ذهن آگاهي را به عنوان نسخه هاي رفتاري و روانشناختي مهارت هاي مراقبه

                                                           

5 Kabat-Zinn 

6 Paying attention 

7 Nonjudgmentally  

8 Baer  

9Sensations    

10 Rumination  

11 MBSR (mindfulness-based stress reduction) 

12 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) 

13 DBT (dialectic behavior therapy)  

14 ACT (acceptance and commitment therapy) 

15 Meditation  



اجزاي مهارت هاي ذهن آگاهي مي  26يرش و تعهد نيز رويکرد مشابهي در آموزش غير مراقبه ايمي دهد و درمان مبتني بر پذ

(. در ميان مداخالت استاندارد مبتني ذهن آگاهي، دو رويکرد ذهن آگاهي مبتني بر کاهش استرس و ذهن 1626باشد )بورکه، 

ابي قرار گرفته اند. اين دو رويکرد مهارت هاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني به طور گسترده تري مورد استفاده و ارزي

آگاهي را از طريق دامنه اي از تمرينات رسمي )اسکن بدن، مراقبه نشستن، حرکت کردن و پياده روي( و غيررسمي )استفاده 

گروهي و قصدمندانه از آگاهي ذهن در فعاليتهاي زندگي روزانه از قبيل خوردن، خريدن، تفريح و ... ( به صورت جلسات 

( با اين تفاوت که در ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني عالوه بر 1622تمرينات منظم خانگي آموزش مي دهند)گو و همکاران، 

(. ذهن آگاهي مبتني بر کاهش استرس به 1626و تمرينات ويژه افسردگي نيز ارائه مي گردد )بورکه، 27اينها، آموزش رواني

المت روان و کاهش عالئم استرس، اضطراب و افسردگي و ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني عنوان روشي مفيد جهت بهبود س

( که در پژوهش حاضر، با 1622جهت پيشگيري از عود افسردگي توصيه مي گردد)افجربک، آرندت، اورنبول، فينک و واالچ، 

(، از 1626سن قابليت سازگاري دارد)بورکه، توجه به اين که محتواي اين دو ريکرد با ويژگي هاي شرکت کنندگان از قبيل 

( استفاده گرديد. در اين رويکرد، جهت تطبيق آن براي کودکان، 1669رويکرد ذهن آگاهي مبتني بر کاهش استرس کابات زين )

و تجربيات تمرين هايي به زبان کودکانه، متناسب با سن، سرگرم کننده و جذاب ارائه گرديد. زيرا، تفاسير بزرگساالت از کلمات 

آنها، کامال متفاوت از تفاسير کودکان مي باشد. لذا، بايستي از کلمات خاصي که کودکان براي تعريف تجربياتشون استفاده مي کنند، 

اقتصادي پايين تر مسائل  -(. کودکان خانواده هاي حاشيه نشين اغلب به دليل وضعيت اجتماعي1661آگاه باشيم)سالتزمان و گلدين، 

شتري را تجربه مي کنند. رفتار به طور عمده در مورد سازگاري در محيط مي باشد که کودکان در طي سنين رشد به رفتاري بي

اقتصادي  -صورت فعاليت هاي قابل پذيرش جامعه آنها رو ياد مي گيرند ولي در مناطق حاشيه نشين به دليل وضعيت اجتماعي

اجتماعي، تاب  -(. در آسيب شناسي رواني1627روز پيدا مي کنند)کالويا، پايين به صورت ناسازگاري هاي رفتاري و اجتماعي ب

آوري به عنوان يکي از عوامل پيشگيري از وقوع اين آسيب ها مطرح شده است که مي تواند نقش اميدوار کننده اي در کاهش 

مفهومي تعاملي است که به  (. تاب آوري کودکان2997آسيب هاي کودکان در آينده داشته باشد )پاسيار، موسوي، رضائي، 

مقاومت نسبي در مقابل تجربيات خطرناک محيطي يا غلبه بر استرس و ناماليمات اطالق مي گردد که به شدت تحت تأثير محيط 

مربوط به سالمت 21(. لذا، با توجه به اينکه تحمل آشفتگي1626خانوادگي مي باشد )باوز، ماقوآن، کاسپي، موفيت و آرسنالت، 

ي و پيش بيني کننده ذهن آگاهي مي باشد؛ تاب آوري نيز ظرفيت حمايتي در مواجهه با استرس است که با پيامدهاي روانشناخت

روانشناختي مثبتي همراه است. ذهن آگاهي مبتني بر کاهش استرس ممکن است عالوه بر بهبود آسيب شناسي رواني قادر باشد 

به استرسورها در آينده باشد و موجب تقويت تاب آوري گردد )نيال و  روش پيشگيري جهت مجوز پاسخ هاي سازگارانه بيشتر

(. به طوريکه، نتايج مطالعه حاضر نيز نشان مي دهد که گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي براساس رويکرد 1620همکاران، 

 دد. ( مي تواند موجب تقويت تاب آوري در کودکان شرکت کننده در مطالعه حاضر گر1669کابات زين )

 فرضيه دوم )يافته هاي مربوط به متغير پرخاشگري( -2-2-5

در راستاي پاسخ به فرضيه دوم مبني بر اينکه " گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگري کودکان حومه شهر مشهد تاثير 

ني که گروه درماني مبتني بر ذهن دارد" نتايج مطالعه حاضر نشان داد که ميانگين نمره پرخاشگري و زيرمقياس هاي آن در کودکا

آگاهي دريافت کرده بودند در مقايسه با گروه کنترل که در ليست انتظار قرار داشتند، به طور معناداري افزايش يافته بود. بنابراين 

 (،2992فرضيه دوم پژوهش حاضر مورد تأييد مي باشد که با نتايج مطالعات وصالي محمود، احدي، کجباف، نشاط دوست )

( همسو 2997( و طباطبائي نژاد، گل پرور، آقايي )2991(، شريعت، آقا بزرگي، کشاورز محمدي )2992تقوايي، جهانگيري )

 ( در خارج از کشور نيز همسو بود.  1620بود. همچنين با نتايج مطالعه سينگ )

ي مي باشد که با الگوهاي خاصي از فعاليت تبيين نتايج مطالعه حاضر بدين شرح مي باشد که: هيجانات شامل تجربيات مثبت و منف

هاي فيزيولوژي تظاهر مي يابد. بدين صورت که، افراد برون گرا، معموال اجتماعي هستند و هيجانات خود را ابراز مي کنند ولي 

ن داده اند که افراد درون گرا بيشتر از نظر اجتماعي منزوي و گوشه گير هستند و هيجانات خود را پنهان مي کنند. مطالعات نشا

ساله خانواده هاي  1-29ميان تکاملي هيجاني و اجتماعي کودکان و نوجوان ارتباط نزديکي وجود دارد. به طوريکه، کودکان سنين 

اجتماعي پايين تر، از مسائل هيجاني بيشتري از قبيل خشم برخوردار  -ساکن در مناطق حاشيه نشين به دليل وضعيت اقتصادي

 (. 1627يت آن منجر به بروز پرخاشگري مي گردد )کاليا، هستند که عدم مدير

روانشناسان اجتماعي، پرخاشگري را تحميل عمدي برخي از شکل هاي صدمه و آسيب به خود يا ديگران تعريف کرده اند. آنها، 

شگري خشمگينانه به پرخاشگري را به دو دسته کلي پرخاشگري خشمگينانه و پرخاشگري وسيله اي تقسيم کرده اند که در آن پرخا

صورت تند، تکانه اي و فوري و با هدف اصلي ايجاد درد در ديگران انجام مي شد ولي پرخاشگري وسيله اي به صورت آرام و 

در شکل پيشرفته به صورت برنامه ريزي شده با هدف اصلي بدست آوردن يک چيز خواستني انجام مي گردد. رايجترين نوع 

شگري وسيله اي است که طي آن کودکان شيء، امتياز يا چيز خاصي را مي خواهند و براي به پرخاشگري در کودکان، پرخا

                                                           

16 Nonmeditative  

17 Psycho -education  

18 Distress tolerance 



دست آوردن آن به فردي که سر راه آنها است، حمله ور مي شوند يا بر سر او فرياد مي کشند. نوع ديگر، پرخاشگري خصمانه 

اول که پرخاشگري آشکار است، کودک به ديگران است که دو حالت دارد و در آن کودک به ديگري آسيب مي رساند. در حالت 

صدمه بدني وارد مي کند يا او را به چنين صدمه اي تهديد مي کند )مثال کتک زدن، لگد زدن يا تهديد کردن يک همسال به کتک 

االن زدن(. نوع دوم پرخاشگري رابطه اي است که به صورت محروميت اجتماعي و شايعه پراکني رخ مي دهد وبه رابطه همس

 (.2996آسيب مي رساند )يعقوبي، سهرابي، مفيدي، 

مطالعات اخير تأييد کرده اند که ميان نشخوار فکري، خصومت، خشم و پرخاشگري ارتباط وجود دارد. نشخوار فکري شامل 

( که 1626افکار تکراري و غيرقابل کنترل در مورد تجارب دروني و بيروني منفي مي باشد)بردرز، يارليوين، جاجوديا، 

فرايندهاي شناختي آن مي تواند تکنيک هاي مورد استفاده جهت کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه را بي اثر سازد. اگرچه، نشخوار 

فکري به عنوان الگوي فکري توليد استراتژي حل مسأله در افراد درک مي شوند ولي تأثير منفي مارپيچي بر رفتارهاي 

وار فکري خشم و عصبانيت اغلب به صورت خصومت و پرخاشگري تظاهر پيدا کرده پرخاشگري مي گذارند. به طوريکه، نشخ

مداخالت مبتني بر ذهن آگاهي مي  .(Peters et al., 2015و منجر به افزايش رفتارهاي پرخاشگرانه کالمي و بدني مي گردد)

(. اگرچه، ممکن است 1626رز، تواند از طريق تأثير بر نشخوار فکري و کنترل آن بر کاهش پرخاشگري مؤثر باشد )برد

ساله به شدت بزرگساالن نباشد و با کلمات مختص کودکانه به صورت کالمي ابراز گردد  21 -7نشخوار فکري در کودکان سنين 

( مي تواند از طريق افزايش 1669ولي به نظر مي رسد گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي با رويکرد کابات زين وهمکاران )

( به کودکان جهت تمرکز بر افکار خود و کاهش 1661تنطيمي رفتاري )سالتزمان، گلدين،  –ني مثبت و خود وضعيت هيجا

 رفتارهاي پرخاشگرانه کمک نمايد. 

 

 محدوديت هاي پژوهش 

ق اين پژوهش در منطقه سيدي مشهد که حومه شهر محسوب مي گردد، انجام گرديد. لذا، تعميم نتايج مطالعه حاضر به ساير مناط

 حومه بايستي با احتياط صورت گيرد.

نمونه اين پژوهش از بين کودکان والديني که به کلينيک مددکاري واقع در منطقه سيدي مشهد مراجعه مي کردند، انتخاب شدند. لذا، 

 تعميم نتايج اين مطالعه به جامعه ديگر بايستي با توجه به شباهت هاي اين افراد صورت گيرد. 

خالت رفتاري از قبيل اختالل سلوک يا پيش فعالي مي تواند بر نتايج اين مطالعه تأثير گذار باشد. لذا، تعميم وجود برخي از مدا

 نتايج  اين مطالعه به جامعه اي که داراي اين اختالالت رفتاري مي باشند بايستي با احتياط صورت بگيرد. 

 پيشنهادات کاربردي -

در حال  21-7ر ذهن آگاهي بر کاهش پرخاشگري و افزايش تاب آوري در کودکان سنين با توجه به تأثير گروه درماني مبتني ب

تحصيل در مقطع دبستان مي توان از نتايج اين مطالعه جهت کودکان آسيب پذير مراجعه کننده به ککلينيک هاي مدکاري استفاده 

 نمود. 

 پيشنهادات پژوهشي

بعد از مداخله در رابطه با تأثير گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي در کودکان  پيشنهاد مي گردد در مطالعه آينده از پيگيري هاي

 حومه شهر مشهد نيز استفاده گردد.

 به منظور مقايسه نتايج از ساير رويکردهاي ذهن آگاهي در کودکان حومه شهر مشهد نيز استفاده گردد.

 منابع و  مآخذ

 فهرست منابع فارسي 

اثربخشی آموزش مهارت های جرأت ورزی بر پرخاشگری دختران (. 2992تی شامير، ابوطالب. )ارجمند زاده، بهاره و سعاد

 . اولين کنفرانس بين المللی پژوهش های نوين در حوزه علوم تربيتی و روانشناسی.مقطع متوسطه دوم شهرستان بجنورد

 ذهن بر مبتنی درمانی اثربخشی شناخت(. 9912فرشته) ، موتابی و محسن ، دهقانی ؛ ،کارينه طهماسيان نسرين؛ ، اسماعيليان

-67، صفحه 9، شماره 2. فصلنامه روانشناسی بالينی. دوره مطلقه دارای والدين کودکان پذيرش و افسردگی نشانه های بر آگاهی

27  . 

پرخاشگری رفتاری بر کاهش  -اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی(. 2996اکبری، بهمن و رحمتی، فهيمه. )

-99، صفحه 1، شماره 1. فصلنامه سالمت روان کودک. دوره دبستانی مبتال به اختالل نارسايی توجه/ فزون کنشیکودکان پيش

266. 



بررسی اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر کاهش پرخاشگری و تقويت روابط دوستانه بين دانش (. 2996توحيدی، حسين. )

 . پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود.ودآموزان مقطع ابتدايی شهرستان شاهر

 . تهران: جامعه شناسان.جامعه شناسی شهری(. 2999توسلی، غالم عباس. )

اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کاهش اضطراب و شدت درد ناشي از شيوه (. 2992تقوايي، داود. و جهانگيري، محمد مهدي. )

 . 76-09. صفحه 2، شماره 21مجله دندانپزشکي کودکان ايران. دوره  .هاي دندان پزشکي در کودکان

تأثير آموزش حل مسأله اجتماعي و ذهن اگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري (. 2991حيدري، حسن. و مظفري، بتول )

 . 2ره . کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان. همايش انجمن هاي علمي. دوکودکان مبتال به سرطان

تحليلی جغرافيايی پيرامون اثرگذاری کالبد مناطق شهری بر ايجاد جرم، نمونه موردی: . 2992حتمی نژاد، حسين و ديگران. 

 .7. شماره 1. برنامه ريزی منطقه ای. دوره سکونتگاهای غيررسمی مشهد

ثربخشی برنامه مداخله ای ويژه کودکان ا(. 2996حسينی يزدی، سيده عاطفه؛ مشهدی، علی؛ کيميايی، سيد علی و عاصمی، زهرا)

 .12-7، صفحه 2، شماره 9. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره طالق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان

اثربخشي آموزش ذهن اگاهي بر تاب آوري دانش (. 2991خرمي، فرهاد. بستان، نبي. يوسفي لبني، جواد. و مرادي، سيد يحيي )

 02-72، صفحه 91، شماره 6امه پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري، دوره . فصلنآموزان

،  9، شماره  1. فصل نامه دانش انتظامی البرز، دورهبررسی تاريخچه حاشيه نشينی از جهان تا تهران(. 2999پارساي، رضا )

 .09تا  67صفحه 

يني تاب آوري کودکان کار براساس راهبردهاي پيش ب(. 2997پاسيار، سولماز. موسوي، سيد ولي هللا. و رضائي، سجاد. )

 . 2-29، صفحه 6، شماره 2. فصلنامه سالمت روان کودک. دوره کنارآمدن با تنيدگي و سبک هاي دلبستگي

. فصلنامه دانش انتظامی البرز، دوه دوم، شماره دوم، بررسی پديده حاشيه نشينی و اسکان غيررسمی(. 2999سامان قاسمی )

 269تا  12تابستان. صفحه 

. مجله آموزانآوری با بهزيستی روانشناختی در دانشرابطه تنظيم هيجان و تاب(. 2999سليمانی، اسماعيل و حبيبی، يعقوب. )

 .22 -71، صفحه 6، شماره 9روانشناسی مدرسه. دوره 

 .. تهران : انتشارات بدرآناختااللت رفتاری کودکان و روشهای اصالح و ترميم (. 2979سيف نراقی مريم، نادری عزت اهلل )

اثربخشي ذهن آگاهي کودک محور بر تکانشگري و (. 2991شريعت، سهيال. آقا بزرگي، سميه. و کشاورز محمدي، ربابه. )

 .262-222، صفحه 6، شماره 0. مجله سالمت روان کودک. دوره پرخاشگري کودکان مبتال به اختالل رفتاري برون نمود

مقايسه اثربخشي آموزش ذهن آگاهي نوجوان محور و  (.2991ي، غالمرضا. و سجاديان، ايلناز. )شايق بروجني، بهار. منشئ

مجله دست آوردهاي روان  .1آموزش تنظيم هيجان بر پرخاشگري و اضطراب نوجوانان دختر مبتال به اختالل دوقطبي نوع 

 .07-11، صفحه 1، شماره 6شناختي )علوم تربيتي و روانشناسي(. دوره 

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خودآيند، منفی، (. 2916انی، ح. جواهری، ف و بحيرايی، ه. )کاوي

 .29-69، صفحه  7، شماره 2. مجله تازه های علوم شناختی. دوره روزه 06نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب پيگيری 

تحليل اجتماعی و فرهنگی، تحليل وضعيت حاشيه نشينی در (. 2911ضا )کبيری منوچهر، ايراندوست کيومرث، محمدی علير

 . تهراناستان تهران

 (. تهران : انتشارات دانژه. 2917سعيد ) صيادلو،  :ترجمه .دبستانی پيش کودکان رفتاری مشکالت ( .1669سوزان. ) کمبل،

 .انتشارات ساالوان :انتهر اول، چاپ .  DSM-5اساس بر روانی شناسی آسيب (.2999مهدی. ) گنجی،
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