Applied Psychological Research Quarterly
2020, 11(2), 101-120
Institute of Psychology and Educational Sciences
Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی
1399, 11)2(, 101-120
مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

(DOI): 10.22059/japr.2020.289314.643352

 اضطراب و افسردگی دانشآموزان،تأثیر ذهنآگاهی و مدیریت خشم بر خشم
آزاررسان پسر دورهی متوسطه اول
The Effectiveness of Mindfulness and Anger Management training on
Anger, Anxiety, and Depression in High School Male Bullies
*

الهه سرآبادانی
ذکراله مروتی
***
مجید یوسفی افراشته

Elaheh Sarabadani
Zekrollah Morovati
Majid Yousefi Afrashteh

**

Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of mindfulness and anger
management training on anger, anxiety and
depression in first grade high school male bullies.
The statistical population includes all high school
male students in Karaj, in the academic year of
97-98. The research method was quasiexperimental using a pre-test and post-test design
with a control group. First, 400 high school
students responded to the Olweus Bully/Victim
Questionnaire (OBVQ). Then, 60 participants
were selected using random sampling method
and based on the clinical cutoff score. Then they
were divided into two groups of experiment (n
=15) and control (n = 15). The experimental
group was trained according to the protocol of
mindfulness and anger management and the
control group did not receive any training. The
instruments used in this study were Buss-Perry
Aggression Questionnaire (BPAQ), Beck
Anxiety Inventory (BAI), Children’s Depression
Inventory (CDI), Mindfulness Training Protocol
(8 session, 60 minute), and Anger Management
Training Protocol (6 session,60 minute). The
results of the analysis of covariance (ANCOVA)
showed that the mindfulness training was
effective in reducing anxiety; and also, the anger
management training was effective in reducing
anger and depression. This research also showed
that there was a significant difference between
the effectiveness of mindfulness and anger
management trainings and both could be
effective as a complementary program in
reducing bullying.
Keywords: Mindfulness, Anger Management,
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چکیده
 مقايسهی تأثیر ذهنآگاهی و مديريت خشم بر،هدف از پژوهش
 اضطراب و افسردگی دانشآموزان آزاررسان پسر دورهی،خشم
 جامعهی آماری شامل تمامی دانشآموزان.متوسطه اول است
1397-98  در سال تحصیلی،پسر دورهی متوسط اول شهر کرج
 جزء دسته پژوهشهای، پژوهش حاضر بهلحاظ هدف.است
 نیمهآزمايشی دارای طرح،کاربردی و بهلحاظ گردآوری دادهها
 جامعهی آماری تحقیق.پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود
شامل تمام دانشآموزان پسر مقطع متوسطهی اول شهر کرج
. مشغولبهتحصیل بودند1397-98 است که در سال تحصیلی
.برای اجرای پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد
 آزارپذيری- دانشآموز به پرسشنامهی آزاررسانی400 ابتدا
 دانشآموز براساس60  سپس.) پاسخ دادندOBVQ( اولويس
.نقطهی بُرش بالینی بهعنوان نمونه انتخاب شدند
شرکتکنندگان بهصورت تصادفی به دو گروه آزمايشی (هر گروه
 برای سنجش. نفر) تقسیم شدند15(  نفر) و يک گروه گواه15
-متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامههای استاندارد آزاررسانی
 خردهمقیاس خشم از پرسشنامهی باس و،آزارپذيری اولويس
( و سیاههیBAI)  سیاههی اضطراب بک،(BPAQ) پری
 مداخله شامل آموزش.( استفاده شدCDI) افسردگی کواکس
 دقیقهای) و مديريت60 برنامههای ذهنآگاهی (هشت جلسهی
 نتايج تحلیل کوواريانس. دقیقهای) بود60 خشم (شش جلسهی
نشان داد که روش مداخله آموزش ذهنآگاهی در کاهش
اضطراب و آموزش مديريت خشم در کاهش خشم و افسردگی
 همچنین اين پژوهش نشان داد که بین اثربخشی.تأثیرگذار است
ذهنآگاهی و مديريت خشم تفاوت معناداری وجود دارد و هر دو
میتوانند بهعنوان برنامه تکمیلی در بهبود آزاررسانی تأثیرگذار
.باشند
، اضطراب، خشم، مديريت خشم، ذهنآگاهی:واژههای کلیدی
 آزاررسانی،افسردگی
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مقدمه
بهطور کلی ،آزاررسانی 1يا مشکالت آزاررسان -آزارپذير يک مسئلهی بینالمللی است (اولويس .)2010 ،افزايش
اطالعات در مورد خطرات رفتارهای آزاررسانی ،مدارس با شیوع باالی آزاررسانی در سراسر جهان را بهمنظور
اجرای برنامههای ضدآزاررسانی تحتتأثیر قرار داده است (لیالرد .)2015 ،آزاررسانی ،يک اقدام تهاجمی است
که عدم تعادل قدرت بین آزاررسان و آزارپذير (قربانی آن را برای دفاع از خود دشوار میداند) اغلب تکرار
میشود (اسمیت ،کووی ،اوالسون و لیفوق .)2002 ،اولويس ( )2010آزاررسانی را چنین تعريف کرده است:
هنگامی که دانشآموزی بهطور پیاپی و در يک گسترهی زمانی معین از جانب دانشآموز يا دانشآموزان ديگر
با اقدامات ناخوشايندی مواجه شود ،مورد آزاررسانی واقع شده است (نعمتیان.)1397 ،
همانطورکه گفته شد ،آزاررسانی عدم تعادل قدرت بین آزاررسان و آزارپذير است (آلسما و بران.)2008 ،
عدم تعادل قدرت در روابط آزاررسان -آزارپذير مهم است ،زيرا آزاررسانی را از ديگر اعمال خشونت و يا تجاوز
متمايز کرده و ممکن است در مدرسه ،در کالس ،در راه مدرسه و در راه خانه اتفاق بیافتد (ريگبی.)2017 ،
مهمتر اينکه مدارس مسئولیت مراقبت از همه دانشآموزان را برعهده داشته و سعی در مقابله با آزاررسانی در
میان کودکان و نوجوانان دارند (فوودی و سامارا .)2018 ،آزاررسانی حتی اگر يکبار اتفاق بیافتد ،میتواند اثرات
جبرانناپذيری بهدنبال داشته باشد (ابیرنی.)2013 ،
ويژگیهای مختلفی میتواند باعث آزاررسانی شود؛ عدم کنترل خشم يکی از مشکالت افراد آزاررسان است.
خشم يک پاسخ هیجانی (لیندن فیلد )1392 ،و هیجانی فراگیر میباشد .عالوه بر اينکه پرشورترين هیجان
است ،خطرناکترين نیز میباشد (ريو .)1395 ،خشم ،يک حالت هیجانی منفی (برکوت ،تینسلی و فلین)2018 ،
و شامل احساساتی با شدت متفاوت است که با فعال شدن يا تحريک سیستم عصبی اوتونوم متفاوت میباشد.
گرچه خشونت عمیقاً شامل احساسات شديد خشم است ،اين مفهوم همچنین دارای مجموعهای از نگرشها و
رفتارهای پیچیده و اغلب بدبینانه میباشد (اسپیلبرگر و همکاران1985 ،2؛ بهنقل از اسپیلبرگر و رهیزر.)2009 ،
خشم ،يک احساس طبیعی و غالباً تهاجمی است .تهاجم در تعامالت ،اغلب بهعنوان آزاررسانی بهشمار میآيد
(هامل2013 ،؛ اسنبرگ و آلسما .)2005 ،دانشآموزان آزاررسان ،باالترين سطح خشم را دارند (توتورا ،گرين،
کارور و گستن .)2009 ،بنابراين ،تحريک خشم نقش کلیدی در توسعهی رفتارهای آزاررسانی دارد و با
سوگیریهای ناسازگار در پردازش اطالعات اجتماعی ،شخص را به شیوههايی متوسل میکند که مستقیماً به
رفتارهای پرخاشگری و آزاررسانی منجر میشود (نوردلینگ.)2014 ،
ازاينرو ،مدارس به برنامههای جامع برای آموزش نوجوانان نیاز دارند تا دانشآموزان بتوانند احساسات خود
را بهدرستی شناسايی و نمايش دهند .آموزش مديريت خشم به نوجوانان کمک میکند تا با خشم خود مقابله
کنند (لوک ،بادملی و کانباز .)2017 ،دانشآموزان میتوانند با شیوههای مثبت و در کوتاهمدت ،از طريق
1. bullying
2. Spielberger, C. D., & et al
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فعالیتهای گروهی سازمانيافته ،ياد بگیرند خشم خود را مديريت کنند (توسان .)2014 ،کوه ،کیم ،کیم ،پارک
و هان ( ،)2008در پژوهشی به ارتباط مديريت خشم با اضطراب و افسردگی پرداختند .در اين مطالعه افرادی
که آموزش مديريت خشم ديده بودند ،اضطراب و افسردگی کمتری تجربه کرده بودند .هدف از اين برنامهها،
آموزش افراد است تا خشم و تجاوز را بهعنوان يک مشکل در نظر بگیرند و راهحلهای مديريت خشم ،جايگزين
خشم آنها شود (بلک و هامرين .)2007 ،بهعبارت ديگر ،هدف مديريت خشم اين است که دانشآموزان خشم
خود را به روش سالم بیان کرده و از رفتارهای خشونتآمیز اجتناب کنند (يورگان .)2007 ،همچنین مداخالت
مديريت خشم در کاهش افسردگی افراد آزاررسان و کاهش رفتارهای آزاررسانی مؤثر است (والترو اسپالگ،
 .)2018حسنوند عموزاده ،حسنوند عموزاده ،حسنوند عموزاده و قدمپور ( )1392در پژوهشی در مورد پسران
مضطرب دبیرستانی ،نشان دادند آموزش مديريت خشم ،اضطراب را در گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل
بهطور معناداری کاهش داده و مهارت خودنظمدهی خشم بهطور معناداری افزايش يافته است .بشارت،
عبدالمنافی ،فراهانی و خدايی ( ،)1390و بیرامی ،سوگلی تپه و رزمی ( ،)1389در پژوهشی نشان دادند که بین
خشم و افسردگی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد .نتايج اين افراد نشان داد که با افزيش خشم ،نشانههای
افسردگی نیز افزايش میيابد .همچنین آموزش مهارتهای مديريت خشم بهطور معناداری موجب کاهش
نشانههای اضطراب ،افسردگی و خشم در گروه آزمايش شده بود و اين تغییر در گروه کنترل بهوجود نیامده بود.
از ديگر متغیرهای مرتبط با آزاررسانی ،اضطراب است .آزاررسانی ،اغلب به اضطراب و ايجاد مشکل درمدرسه
و مشکالت تحصیلی منجر میشود (آربانسکی 2019؛ دانبر .)2018 ،اختالالت اضطرابی ،يکی از شايعترين
اختالالت روانپزشکی در کودکان و نوجوانان است (لوپا و ايفتن .)2009 ،اضطراب ،حالتی است که با تأثیر
منفی خود نشان میدهد که فرد بر احتمال خطر غلط يا بدبختی تمرکز میکند (بارلو و دوراند .)2015 ،اضطراب،
اغلب با تنش عضالنی ،آمادهسازی برای خطر آينده و رفتارهای محتاطانه يا اجتنابناپذير همراه است (انجمن
روانشناسی آمريکا .)2013 ،جنبههای جسمانی و روانی اضطراب ،توانايی دانشآموزان را در مدرسه تحتتأثیر
قرار میدهد .احساس ناراحتی در فضای مدرسه که از آزاررسانی همساالن تأثیر میگیرد ،با يادآوری مستمر
تجربهی آزاررسانی ،ناتوانی در همکاری درونگروهی ،انزوای اجباری و اضطراب در نوجوانان ايجاد میکند
(لئون.)2012 ،
ديگر متغیر مهم ،افسردگی است .افسردگی يک دورهی طوالنی غم ،روحیهی بد و گوشهگیری است.
افسردگی بالینی ،باعث میشود فرد نتواند کارهای عادی زندگی روزمرهاش را بهخوبی انجام دهد (گنجی،
 .)1395از طرفی ،اختالالت خُلقی در میان نوجوانان مراجعهکننده به کلینیکهای بهداشت روان رايج است ،اما
برآورد شیوع اختالل در جامعه مشخص نیست .براساس تحريکپذيری شديد و مزمن که ويژگی اصلی اين
اختالل است ،اختالالت خُلقی در کودکان و نوجوانان ،از شش ماه تا يک سال و به احتمال زياد دو تا پنج درصد
است (انجمن روانشناسی آمريکا .)2013 ،نوجوانانی که خود را بهعنوان آزاررسان برچسبگذاری میکنند ،در
معرض خطر عالئم افسردگی هستند .اين نکته نشان میدهد که شناسايی خود بهعنوان مجرم ،به احساس
شرم ،گناه و در نتیجه افسردگی منجر میشود (کالتیآال و ساريفرود .)2011 ،امروزه شیوع مشکالت سالمت
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بهطور قابلمالحظهای -از يک يا دوبار در هفته و ماه تا چندينبار -افزايش يافته است .خُلق افسرده 16/2
درصد در دانشآموزانی که در ماه يک يا دوبار آزاررسانی میکردند و افزايش خُلق افسرده با نرخ  26درصد و
 3/37درصد در دانشآموزانی که يک يا چندبار در هفته آزاررسانی داشتند ،ديده شده است (گرگوريری.)2016 ،
در نتیجه ،آزاررسانی ريسک بیشتری برای افسردگی دارد (دانبر.)2018 ،
يکی از درمانهای روانشناختی مؤثر در کاهش آزاررسانی و متغیرهای آن ،ذهنآگاهی است .ذهنآگاهی
را توجه و آگاهی در زمان حال از آنچه اتفاق میافتد ،تعريف میکنند (بران و ريان .)2003 ،ذهنآگاهی ،روشی
است که برای کاهش و يا از بینبردن مشکالت زندگی ،ناراحتیها و پريشانیهای روانشناختی بهکار میرود
(بیر .)2003 ،استراتژیهايی که بر کاهش خشونت و پرخاشگری تمرکز میکنند ،جزء مهمی از تالشهای
پیشگیرانهی جهانی است .صحبت کردن بهطور خاص در مورد آزاررسانی در طول زمان جلسات ذهنآگاهی،
میتواند دربردارندهی کنترل هیجان و توانايی دانشآموزان برای آگاهی بیشتر از انديشهها و احساساتشان ،به
شیوهای قابلقبولتر ،برای نشان دادن واکنش در اجتماع باشد (يوربانسکی .)2019 ،خشم نیز ،يکی از مشکالت
افراد آزاررسان است و تکنیکهای ذهنآگاهی با نگرشهای غیرقضاوتی و غیرانفعالی ،عالوه بر توجه و آگاهی
در زمان حال ،بیشترين تأثیر را روی نشخوار خشم و پرخاشگری دارد .کاهش نشخوار خشم ،يکی از راههايی
است که درمان ذهنآگاهی میتواند رفتارهای پرخاشگری را هدف قرار دهد (پیترز و همکاران .)2015 ،بهطور
کلی ،داشتن سطح باالی ذهنآگاهی به سطح پايین اضطراب مربوط است (ولس .)2010 ،پژوهش نصیری،
علیلو ،بخشیپور و رودسری ( ،)1394حاکی از اثربخشی ذهنآگاهی در درمان اضطراب ،روند بهبود در طول
درمان و ثبات خوب در مرحلهی پیگیری است .افرادی که اضطراب زيادی دارند ،منابع توجه را به انديشههای
نگرانکننده اختصاص میدهند و در آن غوطهور میشوند .آنها بهسختی بر زمان حال تمرکز دارند (جانکوسکی
و بک .)2019 ،ذهنآگاهی ،تغییرات عصبی در ساختار و عملکرد مناطق مغزیای که در تنظیم توجه ،هیجان
و خودآگاهی نقش دارند ،ايجاد میکند (تانگ ،هولزل و پاسنر .)2015 ،با توجه به استراتژیهای کاهش عالئم
اضطراب در جمعیت عمومی ،کاهش خطر ابتال به عالئم بالینی و تبديل عالئم به اختالالت بالینی ،مداخالت
ذهنآگاهی بهطور خاص اثربخش بوده و بهعنوان محافظ بالقوه در برابر اضطراب در جمعیت عمومی مفید است
(پارمنتیر و همکاران.)2019 ،
عالوهبراين ،مداخالت ذهنآگاهی برای افرادی که عالئم افسردگی دارند يا اختالل افسردگی در آنها
تشخیص داده شده و همچنین برای پیشگیری از عود اختالل مؤثر است .ازاينرو ،سبب کاهش سطح نشخوار
فکری بیماران ،افزايش آگاهی بدن از احساسات ،افزايش انعطافپذيری روانشناختی و افزايش سطح آگاهی
میشود (برو .)2015 ،آموزش ذهنآگاهی ،تالش برای تغییر وضع ناگريز موجود را هدف قرار داده و با کاشتن
بذر پذيرش در افراد و نیز تمرين اين مفهوم در مراقبهها ،احساس شکست ،ناامیدی و قرار گرفتن در وضعیتهای
تغییرناپذير را از منظری ديگر مورد توجه قرار میدهد (حمیديان و همکاران .)1395 ،مهرینژاد و رمضان
ساعتچی ( ،)1395در پژوهشی نشان دادند که آموزش ذهنآگاهی ،افسردگی و خشم را همزمان در گروه
آزمايش کاهش داده ،در حالی که در گروه کنترل اين نتايج مشاهده نشد.
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اين نکته حائز اهمیت است که متغیرهای آزاررسانی و آزارپذيری بر يکديگر تأثیرگذار هستند .در اغلب
پژوهشهای مورد مطالعه نیز ،توجه و تأکید روی آزارپذيری صورت گرفته و جنبههای مختلف آن بررسی شده
است .آزاررسانی اغلب در مدرسه و در میان همکالسیها اتفاق میافتد (جوونن و گراهام .)2014 ،همچنین
پسرها بیشتر در نقش آزاررسان ظاهر میشوند و از آزاررسانی فیزيکی بیشتری استفاده میکنند (اسمیث.)2016 ،
با توجه به اينکه هم مداخله ذهنآگاهی و هم مديريت خشم ،بر برونريزی مستقیم هیجانها و همینطور
کنترل هیجانها تأکید دارند و از طرف ديگر ،جايگزين مناسبی برای درمانهای روانشناختی هستند (رومرو-
مارتینز و مويا -آلبیول ،)2016 ،در پژوهش حاضر اين پرسش مطرح شده است :آيا بین اثربخشی ذهنآگاهی
و مديريت خشم بر خشم ،اضطراب و افسردگی در دانشآموزان آزاررسان پسر مقطع متوسطهی اول ،تفاوتی
وجود دارد؟

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،جزء دسته پژوهش های کاربردی و بهلحاظ گردآوری دادهها ،نیمهآزمايشی دارای
طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود .جامعهی آماری شامل تمامی دانشآموزان پسر مقطع متوسطهی
اول شهر کرج است که در سال تحصیلی  1397-98مشغولبهتحصیل بودند .برای اجرای پژوهش از روش
نمونهگیری تصادفی استفاده شد .ابتدا  400نفر از دانشآموزان پسر مقطع متوسطهی اول شهر کرج برمبنای
جدول کرجسی و مورگان با دامنهی سنی  15تا  17سال به پرسشنامهی آزاررسانی -آزارپذيری اولويس ()1989
پاسخ دادند .از اين تعداد ،نمرهی  60دانشآموز در پاسخ به پرسشنامهی آزاررسانی -آزارپذيری اولويس يک
انحراف معیار بیشتر از میانگین بود و تشخیص آزاررسانی در آنها داده شد.
معیارهای ورود به پژوهش به اين شرح بود :سن ،وضعیت تحصیلی (هیچکدام از دانشآموزان پايهی
تحصیلی را جهشی نخوانده و تکرار هم نکرده بودند) ،اخذ نمرهی آزاررسانی از پرسشنامهی آزاررسانی-
آزارپذيری اولويس و رضايت دانشآموزان دربارهی شرکت در جلسات آموزشی .بهاينترتیب ،دانشآموزان وارد
روند پژوهش شدند .معیارهای خروج نیز عبارت بود از :مشروطی بودن و يا وجود اختالل روانی ديگر ،کامل
نبودن پاسخها به هر دو ابزار پیشآزمون و پسآزمون.
در مرحلهی دوم ،دانشآموزان بهصورت تصادفی در دو گروه آزمايش ( )n=15و گروه کنترل ( )n=15قرار
داده شدند .گروه اول آزمايش براساس پروتکل آموزشی ذهنآگاهی (هشت جلسه) ،و گروه دوم آزمايش براساس
پروتکل آموزشی مديريت خشم (شش جلسه) تحت آموزش قرار گرفتند؛ در حالی که گروه کنترل هیچگونه
آموزشی دريافت نکرد .تجزيهوتحلیل دادههای آماری با استفاده از روش آماری تحلیل کوواريانس و نرمافزار
آماری  SPSSبرای مقايسه اثربخشی ذهنآگاهی و مديريت خشم در گروههای مورد تجزيهوتحلیل قرار
گرفتند .سطح معناداری در تمام تحلیلها ( )P<0/05در نظر گرفته شد .خالصهی ابزار پژوهش و جلسات
آموزشی در زير آمده است.
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ابزار سنجش
پرسشنامهی آزاررسانی -آزارپذیری اولویس :)OBVQ( 1پرسشنامهی اولويس1989( 2؛ بهنقل از
حسامی ،شهنی يیالق ،مروتی و عالیپوربیرگانی ،)1395 ،يک ابزار خودگزارشی  39پرسشی است که براساس
مقیاسی با طیف لیکرت ( 5 ،4 ،3 ،2و  6درجهای) است .مادههای  1تا  21مربوط به آزارپذيری و مادههای 22
تا  39مربوط به آزاررسانی میباشد .با جمع کردن نمرات در تمام مادههای مربوط به آزاررسانی ،نمرهی کل
بهدست میآيد (گانکالويس و همکاران .)2016 ،در پژوهش پائز ( ،)2016پايايی پرسشنامهی آزاررسانی-
آزارپذيری به روش تنصیف اسپیرمن -براون 0/77 ،بهدست آمده است .ضريب پايايی پرسشنامهی آزاررسانی-
آزارپذيری اولويس در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ  0/82بهدست آمد.
خردهمقیاس خشم از پرسشنامهی پرخاشگری باس و پری :)BP-AQ) 3اين خردهمقیاس توسط
باس و پری ( )1992ساخته شد که دارای  29ماده است و جمع نمرهی زيرمقیاسها با عنوان نمرهی کل
محاسبه میشود (گلپرور ،عريضی ،نوری و صباحی .)1386 ،نمرهگذاری نیز براساس مقیاس پنج درجهای
لیکرت (از 1؛ کامالً متفاوت از من ،تا 5؛ کامالً شبیه من) است (بريانت و اسمیث .)2001 ،سامانی ( ،)1386در
پژوهشی نشان داده است که همبستگی باال میان عوامل چهارگانه استخراج شده با نمرهی کل پرسشنامه و
همبستگی ضعیف میان چهار عامل خشم ،پرخاشگری ،رنجیدگی و بدگمانی وجود دارد .نتايج بهدست آمده
نشانگر روايی همگرا و واگرای عوامل برگرفته از پرسشنامه است .برای بررسی همسانی درونی ،عوامل گوناگون
بهدست آمده از تحلیل عاملی ،ضريب آلفای کرونباخ برای هريک از عوامل محاسبه شد که بهترتیب برای
عوامل خشم ،پرخاشگری ،رنجیدگی و بدگمانی برابر با  0/77 ،0/79 ،0/83و  0/70بود .بررسی پايايی پرسشنامه
به روش بازآزمايی و محاسبهی ضريب همبستگی گشتاوردی ،در مورد  40نفر از دانشجويان با فاصلهی زمانی
دو هفته ،ضريب پايايی  0/68 ،0/78 ،0/74و  0/68را بهترتیب برای عاملهای خشم ،پرخاشگری ،رنجیدگی
و بدگمانی بهدست داد .با توجه به يافتههای بهدست آمده از اين پژوهش ،پرسشنامهی پرخاشگری باس و پری
( )1992ابزار مناسبی برای بررسی رفتار پرخاشگرانه و نیز برای متخصصان بالینی در زمینهی سنجش اولیهی
رفتار پرخاشگرانه است .در پژوهش حاضر ،ضريب پايايی نمرهی کل پرسشنامهی خشم باس وپری ( )1992به
روش آلفای کرونباخ  0/74بهدست آمد.
سیاههی اضطراب بک :)BAI( 4اين سیاهه توسط بک و استیر ( )1990تنظیم شده است که شامل 21
نشانه و عالمت اضطراب میباشد .آزمودنی بايد به اين آيتمها در طیف هرگز ( ،)0خفیف ( ،)1متوسط ( ،)2شديد

)1. Olwues Bullying/ Victim Questionnaire (OBVQ
2. Olweus, D.
)3. Buss–Perry Aggression Questionnaire (BP-AQ
)4. Beck Anxiety Inventory (BAI
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( )3پاسخ دهد (بک1990،1؛ بهنقل از رفیعی و سیفی .)1392 ،در اين آزمون نمرات  0تا  7نشاندهندهی
اضطراب حداقل 8 ،تا  15نشاندهندهی اضطراب خفیف 16 ،تا  25اضطراب متوسط و نمرهی  26تا  63نمايانگر
اضطراب شديد است .نمرهی کل اين پرسشنامه در دامنهی  0تا  63و نمره برش آن  15میباشد (محمدی،
دريکوند و عزيزی.)1394 ،
کاويانی و موسوی ( ،)1387در پژوهشی با عنوان «ويژگیهای روانسنجی سیاههی اضطراب بک در
طبقات سنی و جنسی جمعیت ايران» ،نشان دادهاند که نتايج حاصل از محاسبهی همبستگی میانطبقهای بین
دو متغیر نمرات حاصل از پرسشنامهی اضطراب بک و ارزيابی متخصص بالینی پیرامون اضطراب افراد در
جمعیت مضطرب ،نشان میدهد که آزمون موردنظر دارای روايی مناسبی است ( .)r=0/72 ،p>0/001همچنین
محاسبهی همبستگی میانطبقهای بین نمرات آزمون و بازآزمون در جمعیت مضطرب ،نشان میدهد که پايايی
سیاههی اضطراب بک در جمعیت ايرانی مناسب است ( .)r=0/83 ،P>0/001برای تعیین ثبات يا همبستگی
درونی آيتمهای سیاههی اضطراب بک ،از محاسبهی آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه حاکی از ثبات درونی
باال است ( .)α=0/92ضريب پايايی سیاههی اضطراب بک در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 0/86
بهدست آمد.
سیاههی افسردگی کواکس :)CDI( 2اين سیاهه ابزاری خود -گزارشی است و شامل  27گويه میباشد.
اين سیاهه توسط کواکس ،1985( 3بهنقل از رجبی و عطاری )1383 ،تدوين شده است .هريک از اين  27گويه
براساس مقیاس سه درجهای  1 ،0و  2درجهبندی شده است .حداکثر و حداقل نمرهی سیاهه نیز بهترتیب 54
و  0است .سیاههی افسردگی کواکس ،يک معیار قابلاعتماد و معتبر از افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی
است (بهنقل از تیشر ،لنگتکاک و لنگ.)1992 ،
بررسیهای انجام شده در مورد پايايی و روايی سیاههی افسردگی کواکس ( ،)1981نشان میدهد که اين
ابزار اندازهگیری از پايايی و روايی رضايتبخشی برخوردار است .در تحقیق رجبی و عطاری ( ،)1383ضرايب
پايايی سیاههی افسردگی با آلفای کرونباخ و تنصیف با روش تصحیحشده اسپیرمن -بروان ،بهترتیب 0/81
(تعداد  0/88 ،)98و  0/83بهدست آمد که تمام اين ضرايب در سطح ( )p<0/01معنادار هستند .عالوهبراين،
پرسشهای سیاهه با نمرهی کل همبستگی معناداری داشتند .دامنهی اين ضرايب بین  0/35تا  0/62با میانگین
 0/49متغیر است .پايايی بازآزمون برای آزمودنیهای فارسی زبان ( 0/84تعداد  ،)56آلفای کرونباخ  0/88و
تنصیف 0/84؛ و برای آزمودنیهای عربزبان بهترتیب ( 0/74تعداد  0/82 )42محاسبه شد که همهی اين
ضرايب در سطح ( )p<0/01معنادار هستند .در پژوهش حاضر ،ضريب پايايی سیاههی افسردگی کواکس به
روش آلفای کرونباخ  0/77بهدست آمد.
1. Beck, A. T.
)2. Children's Depression, Inventory (CDI
3. Kovacs, M.
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پروتکل آموزش ذهنآگاهی :(MTP) 1دستورالعمل برنامهی آموزش ذهنآگاهی براساس پروتکل
پیشنهادی دامرون ( )2015تنظیم شد .آموزش پروتکل ذهنآگاهی در هشت جلسه  60دقیقهای بهشرح زير
صورت گرفت:
جدول  -1پروتکل آموزش ذهنآگاهی
جلسهی اول :چگونه مغز ما عمل میکند؛ تمرکز کردن در زمان حال
جلسهی دوم :ذهنآگاهی؛ تمرين وقفه توجه آگاهی -نگرش غیرقضاوتی
جلسهی سوم :متمرکز کردن توجه و آگاهی؛ تمرين تنفس /پیدا کردن نفس و تمرين نقاط لمس
جلسهی چهارم :گوش دادن آگاهانه و تمرين گوش کردن به اصوات بهصورت آگاهانه
جلسهی پنجم :ديدگاه و تمرين تمام افکار گذرا
جلسهی ششم :ابراز قدردانی ،تمرين مشفقانه بدن و تمرين شادی دلسوزانه
جلسهی هفتم :انجام اعمال محبت ،تمرين پیشکش مهرورزی به خود و تمرين آوردن شفقت به زندگی روزانه
جلسهی هشتم :انجام عمل ذهن آگاهانه در دنیای پیرامون و تمرين پیدا کردن الگو

پروتکل آموزش مدیریت خشم :(AMTP) 2دستورالعمل برنامهی گروهی آموزش مديريت خشم،
براساس کنترل خشم (لیندلفیلد )1392 ،تنظیم شده است .آموزش پروتکل مديريت خشم در شش جلسه 60
دقیقهای بهشرح زير صورت گرفت:
جدول  -2پروتکل آموزش مدیریت خشم
جلسهی اول :آشنايی و معرفی اولیه ،تعیین اهداف و قوانین در حین جلسات ،تعريف و بیان تاريخچهی مختصری از تکنیک مديريت
خشم ،ارتباط بین آرامش با مديريت خشم ،شرايط موفقیت آزمودنی در درمان
جلسهی دوم :ارائه مباحثی در مورد خشم ،پیامدهای خشم ،محرکهای خشم ،پاسخهای متداول و ارائهی پاسخ ،ارائهی مطالبی در
مورد الگوهای شخصیتی ،تجربهی خشم و رفتارهای مخاطرهآمیز
جلسهی سوم :نظارت بر عالئم هشداردهنده خشم ،سنجش خشم ،مقابله با برانگیختگی بدنی ،آرامسازی و ارائهی مطالبی دربارهی
آرامسازی ،کاهش تنیدگی ،آرام ساختن نقاط داغ و پرالتهاب
جلسهی چهارم :ترک موقعیت بهصورت عملی و نظری و ارادهی تکالیف ،ارائهی مبحثی در مورد هدفهای کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت ،ادراک پديدارشناختی محرکها ،تجربهی خشم و توقف فکر
جلسهی پنجم :خودگويی ،افکار منطقی ،تمرين عملی ،مباحثی دربارهی نقش افکار منفی و تجربهی خشم ،افکار برانگیزانندهی خشم،
چالش با افکار غیرمنطقی ،ارائهی مباحث دربارهی آموزش و راهبردهای حلمسئله
جلسهی ششم :نوشتن نامه ،گفتوگو با صندلی خالی ،فعالیتهای بدنی آموزش مصونسازی در مقابل استرس برای کنترل خشم،
مهارتهای حل اختالف و کنترل خشم و پیشگیری از خشم

)1. Mindfulness Training Protocol (MTP
)2. Anger Management Training Protoco (AMTP
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یافتهها
همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود ،آموزش ذهنآگاهی و مديريت خشم در متغیر خشم ،آموزش
ذهنآگاهی در متغیر اضطراب و آموزش ذهنآگاهی و مديريت خشم در متغیر افسردگی ،باعث کاهش نمرات
پسآزمون شده است .برای بررسی اثربخشی دو روش آموزش ذهنآگاهی و مديريت خشم بر متغیرهای خشم،
اضطراب و افسردگی ،از روش تحلیل کوواريانس استفاده شد .البته قبل از آزمون فرضیههای پژوهش،
مفروضههای تحلیل کوواريانس ،نرمالبودن توزيع متغیرها ،همگونی واريانس و همگونی ضرايب رگرسیون
مورد بررسی قرار گرفت .مفروضهی اول ،نرمالبودن توزيع متغیرها است که با آزمون شاپیرو ويلک 1بررسی
شد .مفروضهی دوم ،همگونی واريانس است که با آزمون لوين بررسی شد و مقدار ( F)3/56برابر با 1/88
( )p=0/14بهدست آمد که نشاندهندهی برقراری مفروضهی همگونی واريانس است .مفروضهی سوم و اصلی،
تحلیل کوواريانس همگونی ضرايب رگرسیون است که با اثر تعاملی متغیر مستقل و پیشآزمون در تحلیل
متعامل سنجیده میشود .مقدار  Fبرابر با  0/53با سطح معناداری  0/63بهدست آمد و معنادار نشدن اين آماره
از برقراری مفروضه حمايت کرد .بنابراين ،با توجه به برقراری مفروضههای تحلیل کوواريانس ،استفاده از اين
آزمون مجاز خواهد بود .شاخصهای توصیفی دو گروه آزمايش و گروه کنترل در مرحلهی پیشآزمون و
پسآزمون در جدول  3آورده شده است:
جدول  -3میانگین و انحراف معیار متغیرهای خشم ،اضطراب و افسردگی ،در گروههای آزمایش و
کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
منبع تغییرات
پیشآزمون
خشم
گروه
خطا
مجموع

مجموع
مجذورات
9912/66

درجهی
آزادی
1

میانگین
مجذورات
9912/66

2209/71
5314/12
285526/69

3
55
60

736/57
96/62

مقدار F

سطح
معناداری
0/001

اندازهی
اثر
0/65

7/62

0/001

0/29

102/59

1. Shapiro-Wilk
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جدول  -4نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر خشم
متغیر

خشم
اضطراب

افسردگی

گروهها
گروه آموزش ذهنآگاهی
گروه آموزش مديريت خشم
گروه کنترل
گروه آموزش ذهنآگاهی
گروه آموزش مديريت خشم
گروه کنترل
گروه آموزش ذهنآگاهی
گروه آموزش مديريت خشم
گروه کنترل

نمرات پیشآزمون
انحراف معیار
میانگین
16/00
80/81
13/16
67/11
21/12
72/03
7/77
12/04
4/49
7/06
11/10
15/03
2/63
27/65
2/91
26/44
4/72
13/15

نمرات پسآزمون
انحراف معیار
میانگین
19/43
71/80
10/48
56/09
20/61
74/74
4/99
7/46
5/73
8/95
10/72
15/42
2/73
6/23
3/60
12/10
6/33
12/74

همانطورکه جدول  4نشان میدهد ،متغیر کواريته ،پیشآزمون خشم ،با مقدار  F=102/59در سطح خطای
کمتر از  0/001و اندازهی اثر  0/65معنادار است .اين نتیجه ،ضرورت استفاده از پیشآزمون برای کنترل
تفاوتهای اولیه را تأيید میکند؛ چرا که قسمتی از تغییرات متغیر وابسته (پسآزمون خشم) را توضیح میدهد.
همچنین اثر متغیر مستقل ،نوع آموزش ،بر تغییرات متغیر خشم با سطح معناداری  0/001و اندازهی اثر 0/29
معنادار شده است .اين نتیجه داللت بر تفاوت میانگین پسآزمون خشم در گروههای پژوهش (ذهنآگاهی،
مديريت خشم و کنترل) دارد .به اين ترتیب فرضیه پژوهش تأيید میشود.
پس از معنادار شدن اثر گروه در جدول  ،2برای انجام مقايسهی دوبهدوی گروهها از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد که نتايج آن در جدول  5آمده است:
جدول  -5نتایج آزمون توکی برای مقایسه دوبهدوی متغیرها
مقایسهی گروهی
مديريت خشم
ذهنآگاهی
کنترل
مدیریت خشم

کنترل

اختالف میانگین
5/55
-9/45

خطای استاندارد
3/72
3/46

سطح معناداری
0/85
0/07

*-15/00

3/60

0/001

نتايج بررسی آزمون توکی در تبیین تفاوتهای معناداری بین گروههای مورد مطالعه ،نشان میدهد که تفاوت
بین گروه مديريت خشم با کنترل وجود دارد و در مورد بقیهی گروهها اين تفاوت معنادار نیست.
در فرضیهی دوم پژوهش ،قبل از آزمون مفروضههای تحلیل کوواريانس ،مفروضه نرمالبودن توزيع
متغیرها ،همگونی واريانس و همگونی ضرايب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .مفروضهی اول ،نرمالبودن
توزيع متغیرها با آزمون شاپیرو ويلک بررسی شد .مفروضهی دوم ،همگونی واريانس است که با آزمون لوين
بررسی شد .مقدار ( F)3/56برابر با  5/31بهدست آمد که سطح معناداری  0/003داشت که با توجه به کمتر بودن
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آن نسبت به مقدار آلفای مقرر  ،0/05نتیجه میگیريم مفروضهی همگونی واريانس برقرار نیست .مفروضهی
سوم و اصلی ،تحلیل کوواريانس همگونی ضرايب رگرسیون است که با اثر تعاملی متغیر مستقل و پیشآزمون
در تحلیل متعامل سنجیده میشود .مقدار  Fبرابر با  2/20حاصل شد که با سطح معناداری باالی  0/05به
مقدار  ،0/09معنادار نشد .معنادار نشدن اين آماره از برقراری مفروضه حمايت کرد.
پس از بررسی مفروضهها نتیجه گرفته میشود که بررسیها ،از برقراری مفروضههای اصلی تحلیل
کوواريانس حمايت کردند .البته با توجه به معنادار نبودن آزمون لوين و طبق توصیهی تاباکنیک و فیدل1
(2013؛ بهنقل از بشلیده ،)1397 ،در آزمون فرضیهها سطح معناداری از  0/05به  0/025کاهش پیدا کرد .نتايج
تحلیل اصلی در جدول  6آمده است:
جدول  -6نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر اضطراب
منبع تغییرات

مجموع

درجهی

میانگین

مقدار F

مجذورات
132/55

آزادی
1

مجذورات
132/55

30/52

معناداری
0/001

گروه

125/32

1

125/32

28/86

0/001

خطا

204/09

47

4/34

مجموع

15268

50

پیشآزمون -اضطراب

سطح

اندازهی
اثر
0/39
0/38

همانطورکه از جدول  6مشخص است ،متغیر کواريته در پیشآزمون اضطراب ،با مقدار  F=30/52در سطح
خطای کمتر از  0/001و اندازهی اثر  0/39معنادار است .اين نتیجه ،ضرورت استفاده از پیشآزمون را برای
کنترل تفاوتهای اولیه ،مورد تأيید قرار میدهد؛ چرا که قسمتی از تغییرات متغیر وابسته (پسآزمون اضطراب)
را توضیح میدهد .همچنین اثر متغیر مستقل ،نوع آموزش ،بر تغییرات متغیر اضطراب با سطح معناداری 0/001
و اندازهی اثر  0/38معنادار شده است .اين نتیجه نشاندهندهی تفاوت میانگین پسآزمون اضطراب در گروههای
پژوهش (ذهنآگاهی ،مديريت خشم و کنترل) است .به اين ترتیب فرضیهی پژوهش تأيید میشود.
پس از معنادار شدن اثر گروه در جدول  ،6برای انجام مقايسهی دوبهدو گروهها از آزمون تعقیبی توکی
استفاده شد که نتايج آن در جدول  7آمده است:
جدول  -7نتایج آزمون توکی برای مقایسه دوبهدوی متغیرها
مقایسهی گروهی
مديريت خشم
ذهنآگاهی
کنترل
کنترل
مدیریت خشم

اختالف میانگین
-4/67
*-6/04
-1/37

خطای استاندارد
1/94
1/91
2/01

سطح معناداری
0/117
0/015
1/000

1. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S.
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نتايج بررسی آزمون توکی در تبیین تفاوتهای معناداری گروههای مورد مطالعه ،نشان میدهد که تفاوت در
گروههای ذهنآگاهی با کنترل معنادار است و در مورد بقیهی گروهها معنادار نیست.
در فرضیهی سوم پژوهش ،قبل از آزمون مفروضههای تحلیل کوواريانس ،مفروضه نرمالبودن توزيع
متغیرها ،همگونی واريانس و همگونی ضرايب رگرسیون بررسی و در زير گزارش شدهاند .مفروضهی اول،
نرمالبودن توزيع متغیرها ،با آزمون شاپیرو ويلک بررسی شد .مفروضه دوم ،همگونی واريانس است که با آزمون
لوين بررسی شد .مقدار ( F)3/56برابر با  3/00بهدست آمد که سطح معناداری  0/04حاصل شد که با توجه به
کمتر بودن آن نسبت به مقدار آلفای مقرر  ،0/05نتیجه میگیريم مفروضهی همگونی واريانس برقرار نیست.
مفروضهی سوم و اصلی ،تحلیل کوواريانس همگونی ضرايب رگرسیون است که با اثر تعاملی متغیر مستقل و
پیشآزمون در تحلیل متعامل سنجیده میشود .مقدار  Fبرابر با  0/82حاصل شد که با سطح معناداری باالی
 0/05و به مقدار  0/38معنادار نشد .معنادار نشدن اين آماره از برقراری مفروضه حمايت کرد.
پس از بررسی مفروضهها ،نتیجه گرفته میشود که بررسیها از برقراری مفروضههای اصلی تحلیل
کوواريانس حمايت کردند .البته با توجه به معنادار نبودن آزمون لوين و طبق توصیهی تاباکنیک و فیدل (2013؛
بهنقل از بشلیده ،)1396 ،در آزمون فرضیهها سطح معناداری از  0/05به  0/025کاهش پیدا کرد .نتايج تحلیل
اصلی در جدول  8آمده است:
جدول  -8نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر افسردگی
منبع تغییرات

مجموع

درجهی

میانگین

مقدار F

پیشآزمون -افسردگی

مجذورات
63/33

آزادی
1

مجذورات
63/33

3/790

معناداری
0/001

516/71

3

172/23

10/305

0/001

خطا

919/26

55

16/71

مجموع

7092/16

60

گروه

سطح

اندازهی
اثر
0/064
0/360

همانطور که از جدول  8مشخص است ،متغیر کواريته پیشآزمون افسردگی ،با مقدار  F=3/79در سطح خطای
کمتر از  0/001و اندازهی اثر  0/64معنادار است .اين نتیجه ،ضرورت استفاده از پیشآزمون را برای کنترل
تفاوتهای اولیه تأيید میکند؛ چرا که قسمتی از تغییرات متغیر وابسته (پسآزمون افسردگی) را توضیح میدهد.
همچنین اثر متغیر مستقل ،نوع آموزش ،بر تغییرات متغیر افسردگی با سطح معناداری  0/001و اندازهی اثر
 0/36معنادار شده است .اين نتیجه داللت بر تفاوت میانگین پسآزمون افسردگی در گروههای پژوهش
(ذهنآگاهی ،مديريت خشم و کنترل) دارد .به اين ترتیب ،فرضیهی پژوهش تأيید میشود .پس از معنادار شدن
اثر گروه در جدول  ،6برای انجام مقايسهی دوبهدوی گروهها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتايج آن
در جدول  9آمده است:
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جدول  -9نتایج آزمون توکی برای مقایسهی دوبهدوی متغیرها
مقایسهی گروهی
مديريت خشم
ذهنآگاهی
کنترل
کنترل
مدیریت خشم

اختالف میانگین
*-6/21
*-10/70
-4/48

خطای استاندارد
1/50
2/62
2/47

سطح معناداری
0/001
0/001
0/452

در تبیین تفاوتهای معناداری بین گروههای مورد مطالعه ،نتايج بررسی آزمون توکی نشان میدهد که تفاوت
در بین گروههای ذهنآگاهی و مديريت خشم ،و ذهنآگاهی و کنترل معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی ذهنآگاهی و مديريت خشم بر خشم ،اضطراب و افسردگی در
دانشآموزان پسر مقطع متوسطهی اول است .نتايج مندرج در جدول  ،4نشان میدهد که در گروه آموزش
مديريت خشم ،نمرات پسآزمون متغیر خشم کاهش يافته و تفاوت معناداری در نمرات پسآزمون مشاهده
میشود .در گروه ذهنآگاهی ،اين متغیر نیز تفاوت معناداری در نمرات پسآزمون مشاهده نمیشود .پژوهشهای
شکوهیيکتا ،اکبری زردخانه و فراهینی ( ،)1393حسنوند عموزاده و همکاران ( )1392و دامرون ( ،)2015نشان
دادهاند که آموزش مديريت خشم به کاهش هیجان خشم منجر میشود و مهارت خودنظمدهی خشم را افزايش
میدهد.
از سوی ديگر ،آموزش مديريت خشم در کاهش پاسخهای عصبی افراد مؤثر بوده ،به کاهش درگیریهای
بینفردی کمک کرده و فرصتی برای تغییر تجربیات خود و ديگران و تغییر واکنش خود به حوادث ناشی از
خشم ايجاد میکند (شپرد .)2019 ،همچنین پیامد آموزش ،میتواند به کاهش خشم ،بهويژه در مقیاسهای
مرتبط با پرخاشگری منجر شود (حمیديان ،امیدی ،پورابوالقاسمی ،نظیری و موسوینصب .)1395 ،آموزش
گروهی نیز ،میتواند تأثیر مثبت در کاهش فشار روانی ناشی از رفتارهای تکانهای داشته باشد ،زيرا جمعشدن
افراد در گروه باعث میشود ،تکتک افراد احساس کنند ديگران نیز مشکالتی مشابه آنها دارند و در گروه از
تجارب يکديگر برای مقابله با خشم استفاده میکنند .اين امر در کاهش خشم و افزايش تمرکزهای تکانشی
برای جلوگیری از پرخاشگری مؤثر است .بهعالوه ،آموزش مديريت خشم ،از طريق تغییر دادن شناختهای
دانشآموزان در مورد خشم صورت گرفت و به تغییرات رفتاریای منجر شد که بهدنبال تغییرات شناختی ايجاد
شده بهوجود آمده بودند و سبب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانشآموزان آزاررسان شد.
نتايج مندرج در جدول  ،6نشان میدهد که در گروه آموزش ذهنآگاهی ،نمرات پسآزمون متغیر اضطراب
کاهش يافته و تفاوت معناداری در نمرات پسآزمون مشاهده میشود .در گروه مديريت خشم اين متغیر نیز،
تفاوت معناداری در نمرات پسآزمون مشاهده نمیشود .پژوهشهای برکاسیا ،بايکو ،پوزا و مانسینی (،)2019
سنتیو ،والن ،توماس ،کولیک و مککاقتری ( ،)2017هافمن ،ساوير ،ويت و اوه ( ،)2010گولدين و گراس
( ،)2010نشان دادهاند که ذهنآگاهی برای بهبود و کاهش عالئم بیماران مبتال به اختالالت اضطرابی در
جمعیت اختاللهای اضطرابی بیشترين تأثیر را دارد.
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در تبیین نتايج بهدست آمده میتوان استنباط کرد ،تمرينهای ذهنآگاهی اين امکان را به افراد میدهد که
توجه و آگاهی ذهنیت خود را از اضطراب ناراحتکننده ،به قسمتهای خنثای بدن بیاورند و با آوردن ذهن به
آن قسمت از بدن ،بهطور مؤثری احساسات و هیجانات خود را تغییر دهند (سینگ و همکاران .)2007 ،همچنین
تمرينهای ذهنآگاهی به فرد امکان میدهد که پاسخهای خودکار و عادتی به تجربههای استرسزا را کاهش
داده و در طول زمان ،با پرورش يک بینش درونی و پذيرش بیشتر نسبت به رويدادهای غیرقابل تغییر زندگی،
فعالسازی سیستم پاسخ استرس را کاهش دهد (خراطزاده ،دوازده امامی ،بختیاری ،کچوئی و مهکی.)1396 ،
آموزش ذهنآگاهی ،بهعنوان يکی از درمانهای شناختی -رفتاری موج سوم ،میتواند درمان مناسبی برای
بهبود سالمت جسمی و روانی ،بهويژه اضطراب دانشآموزان آزاررسان باشد .با تمرينها و تکنیکهای
ذهنآگاهی ،دانشآموزان از فعالیتهای روزانه خود و همچنین از بهکارگیری خودکار ذهن در دنیای گذشته و
آينده آگاهی يافته ،از طريق اين آگاهی لحظهبهلحظه بر افکار ،احساسات و حالتهای جسمانی ناشی از آن
کنترل پیدا کرده و از ذهن روزمره و خودکار متمرکز بر گذشته و آينده رها میشوند.
نتايج مندرج در جدول  ،8نشان میدهد در گروههای آموزش ذهنآگاهی در مديريت خشم ،در نمرات
پسآزمون متغیر افسردگی تفاوت معناداری مشاهده میشود .در واقع ،نگرش قضاوتی نسبت به تجربهی درونی
خود ،افسردگی را پیشبینی میکند .در میان خردهمقیاسهای ذهنآگاهی ،نگرش قضاوتی به افکار و احساسات،
قویترين پیشبینیکننده افسردگی است .بهبیان ديگر ،عدم قضاوت و اقدام با آگاهی ،ارتباط زيادی با افسردگی
دارند .در اين معنا ،افرادی که ويژگیهای ذهنآگاهی پايین دارند ،بهويژه کسانی که تمايل دارند خودشان را
قضاوت کنند و به انتقاد از احساسات و باورهایشان بپردازند ،سطوح افسردگی بیشتری دارند .يک نگرش نرمال
و پذيرش غیرقضاوتی برای کاهش افسردگی اهمیت دارد و سالمتی را به ارمغان میآورد (برکاسیا ،بايکو ،پوزا
و مانسینی .)2019 ،با توجه به نتايج بهدست آمده ،میتوان چنین استنباط کرد که ذهنآگاهی بر درمان
اختاللهای افسردگی اثربخش است (پاسدار ،حسنی و نوری .)1396 ،از سوی ديگر ،افسردگی يکی از
برجستهترين تجربههای مرتبط با خشم است (نیومن ،فوکو ،گری و سیمسون ،)2006 ،و هیجان خشم ،بهويژه
سرکوب آن ،نقشی تأثیرگذار بر افسردگی دارد (بوش .)2009 ،بهعبارت ديگر ،سرکوب خشم از طريق نشخوار
خشم باعث پیدايش يا تداوم نشانههای افسردگی میشود (بشارت ،عبدالمنافی ،فراهانی و خدايی.)1390 ،
بنابراين ،مديريت خشم در کاهش افسردگی افراد تأثیرگذار است (والتر و اسپالگ.)2018 ،
روش مداخله ذهنآگاهی از طريق تمرينهای مراقبه منظم ،باعث باالرفتن هوشیاری لحظهبهلحظه فرد
نسبت به احساسات و عواطف معطوف به جسم خود میشود .افراد از اين طريق ياد میگیرند که با آگاهی و
هوشیاری نسبت به افکار هیجانی منفی خود ،اين افکار را بهصورت غیرقضاوتی پذيرا شوند و با آرامش بیان
کنند .در مقابل ،مديريت خشم نیز باعث کاهش افسردگی میشود .آموزش مديريت خشم با ارائهی الگوها و
شناختهای مفید و سازگارتر ،از قبیل شخصی نکردن مسائل و مشکالت ،مطلقگرا نبودن در برخورد با مسائل،
عدم تعمیم افراطی و نتیجهگیری براساس تجارب اندک و بسیار محدود ،تمرکز و تأکید نکردن بر بخشی از
جزئیات و ناديده نگرفتن ساير جنبههای مهمتر يک تجربه و عدم نتیجهگیری دلخواه ،اين امکان را به
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دانشآموزان میدهد که به اصالح شناختهای ناکارآمد و معیوب خود پرداخته و در نتیجه ،ابتال به افسردگی
را کاهش دهند .هنگامی که دانشآموزان مهارت حلمسئله را داشته باشند و بتوانند خشم خود را کنترل کنند،
از مهارتهای ارتباطی بهتری برخوردار میشوند ،متعاقباً کمتر دچار ناماليمات درونی خواهند شد و از میزان
برخوردهای ناسازگارانه آنها در محیطهای اجتماعی کاسته میشود؛ اتفاقی که شادابی و آرامش بیشتری
برايشان به ارمغان میآورد.
در پژوهش حاضر ،گروه نمونه فقط به نوجوانان محدود بوده است .بنابراين ،تعمیم يافتهها به سطوح سنی
و مقاطع تحصیلی ديگر بايد با احتیاط صورت گیرد .پیشنهاد میشود ،اين پژوهش در جوامع ديگر نیز تکرار
شود .اين امر قدرت تعمیمپذيری يافتهها را افزايش میدهد .با اينکه آزاررسانی يک مشکل بینالمللی است؛
اما در ايران ،آزاررسانی يک پديدهی نوظهور میباشد که اقدامات درمانی قابلتوجهی برای آن صورت نگرفته
است .بههمین دلیل ،کمبود قابلمالحظهای در پیشینهی پژوهشی بهچشم میخورد .ازاينرو ،پیشنهاد میشود
تحقیقات بیشتری در زمینههای درمانی آزاررسانی انجام شود.

تشکر و قدردانی
به اين وسیله از همکاری مسئوالن محترم و دانشآموزان شهر کرج برای همکاری صمیمانه و شرکت در اين
پژوهش ،تشکر و قدردانی میشود.
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