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Abstract
The aim of this study was to compare the effect of
adolescent-reasoned mindfulness and
positive
psychology interventions on bereavement symptoms
and aggression in bereaved adolescent. This study was
a quasi-experimental with pre-test and post-test design
with control group and follow-up period. The statistical
population in bereaved adolescent referred to the
counseling clinics department of education in Shiraz in
2017-2018. 24
individuals were selected using
accessibility sampling and were randomly divided into
two experimental groups, adolescent-reasoned
mindfulness and, positive psychology interventions and
one control group. The research instrument were Grief
Questionnaire (Dyregrov,2001) and Aggression
Questionnaire (Buss and Perry,1992). Data were
analyzed using repeated measures ANOVA. Results
showed adolescent-reasoned mindfulness and positive
psychology interventions is effective on bereavement
symptoms and aggression in bereaved adolescent
(p<0/05) and the effects of adolescent-reasoned
mindfulness were much greater than positive
psychology interventions and the changes stable
through the time. Result showed that the adolescentreasoned mindfulness and positive psychology
interventions on bereavement symptoms on aggression
in bereaved adolescent effective and adolescentreasoned mindfulness were more effective on
bereavement symptoms and aggression .
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چکیده
هدف پژوهش مقایسۀ اثربخشی آموزش ذهنآگاهی
نوجوانمحور با مداخالت روانشناسی مثبتنگر بر عالئم
 این. داغدیدگی و پرخاشگری در نوجوانان داغدیده بود
پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با
 جامعۀ آماری شامل نوجوانان.گروه کنترل و دورۀ پیگیری بود
داغدیدۀ مراجعهکننده به مراکز مشاورۀ آموزش و پرورش شهر
 نفر به شیوۀ نمونهگیری در24 . بودند1396-97 شیراز در سال
دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک
 ابزار پژوهش پرسشنامههای سوگ.گروه کنترل قرار گرفتند
.) بودBuss & Perry, 1992( ) و پرخاشگریDyregrov, 2001(
دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر
 نتایج نشان داد ذهنآگاهی نوجوانمحور و.تجزیه و تحلیل شد
مداخالت روانشناسی مثبتنگر بر عالئم داغدیدگی و
) و گروهP<0/05(پرخاشگری نوجوانان داغدیده مؤثر است
آموزش ذهنآگاهی نوجوانمحور تأثیر بیشتری از مداخالت
روانشناسی مثبتنگر داشته و تغییرات در طول زمان پایدار بوده
.است
، آموزش ذهنآگاهی نوجوانمحور:واژههای کلیدی
 نوجوانان، پرخاشگری، عالئم داغدیدگی،روانشناسی مثبتنگر
.داغدیده
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مرحلۀ پیگیری  45روزه بود .جامعۀ آماری پژوهش شامل
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) ( ) IR.IAU.KHUISF.REC.1398.014مورد تأیید قرار

(پرخاشگری کالمی :مادههای  1تا 5؛ پرخاشگری جسمانی:

گرفت .

مادههای  6تا 14؛ خشم :مادههای  15تا  21و خصومت:
مادههای  22تا  )29میسنجد که آزمودنی در هر خردهمقیاس

ابزار سنجش

یک نمره و همچنین ،یک نمرۀ کل کسب میکند .نمرات در
( Traumatic Grief

دامنهای از  29تا  145قرار میگیرند .نمرۀ باال هم در

 :)inventory for childrenاین پرسشنامه ابزاری است که

خردهمقیاسها و ها در کل مقیاس ،رفتارهای پرخاشگرانه را

برای سنجش عالئم سوگ و داغدیدگی در کودکان و نوجوانان
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جنگ کودکان طراحی شده است .پرسشنامه دارای  23سؤال

 0/78و  0/73گزارش کرد .سازندگان این مقیاس روایی آن را

است که هر سؤال در مقیاس لیکرت از تقریباً هرگز تا همیشه،

با استفاده از همبسته نمودن زیرمقیاسها با یکدیگر و کل

به ترتیب از 1تا  5نمرهگذاری میشود و آلفای کرونباخ آن

مقیاس 0/25 ،تا  0/45گزارش کردند که بیانگر روایی مناسب

 0/91است .در پژوهش  )2012( Sajadian & et alبر روی

این ابزار است )2012( Mohammadi & et al .با استفاده از

نوجوانان داغدیدۀ افغان ،آلفای کرونباخ  0/84گزارش شده

تحلیل عاملی روایی این مقیاس را تأیید کرد .آلفای کرونباخ

است .با جمع نمرات سؤالها ،نمرۀ کل پرسشنامه ،به عنوان

پرسشنامه در این پژوهش  0/79بود .دو نمونه از سؤاالت این

مالک کلی عالئم سوگ و داغدیدگی در کودکان و نوجوانان

پرسشنامه به این شرح است -1 :به سختی خشمم را کنترل

به دست میآید و نقطۀ برش پرسشنامه به این صورت محاسبه

میکنم  -2 .اغلب خودم را مخالف با دیگران میبینم.

پرسشنامۀ سوگ كودكان و نوجوانان

است .پرسشنامۀ سوگ

میگردد :حاصل جمع تعداد سؤاالت ضرب در امتیازات هر
سؤال برای هر فرد و افراد دارای نمرۀ باالتر از  23دارای سوگ

روش اجرا و تحلیل دادهها

تشخیصگذاری میشوند .آلفای کرونباخ پرسشنامه در این

برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین و

پژوهش  0/85به دست آمد .دو نمونه از سؤاالت این پرسشنامه

انحراف معیار) و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر با کمک

به این شرح است -1 :آیا آرزو داشتید که او اینجا بود تا از

نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ  23استفاده و سطح معناداری

شما مراقبت کند ؟  -2آیا اگر به شما خوش بگذرد احساس

" "0/05در نظر گرفته شد .برای بررسی پیشفرضهای آماری

گناه میکنید ؟

شامل نرمال بودن نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف،
( Aggression

برابری واریانسها از آزمون لوین و بررسی یکنواختی

را & Buss

کوواریانسها از آزمون ماچلی استفاده شده است .همچنین

 )1992( Perryتدوین کردند که دارای  29مادۀ  5گزینهای (از

برای بررسی و مقایسۀ زوجی گروهها از آزمون تعقیببی

 1تا  5؛  =1اصالً من را توصیف نمیکند تا  =5کامالً من را

بونفرونی استفاده شده است.

پرسشنامۀ پرخاشگری باس و پری

 :)Questionnaire Buss & Perryاین پرسشنامه

توصیف میکند) است که چهار بعد از پرخاشگری را
جدول شماره  -1خالصۀ محتوای جلسات مداخلۀ آموزش ذهنآگاهی (بوردیک  ،ترجمۀ منشئی و همکاران )1396،
جلسه/محتوای جلسه
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معرفی آموزش ذهنآگاهی و تعریف آن و توضیح دربارۀ علت اجرای این دورۀ آموزشی برای شرکتکنندگان ،توضیح دربارۀ
1

چگونگی برنامهریزی تمرینات ذهنآگاهی و گنجاندن این تمرینات در زندگی روزانه ،مشارکت والدین و یادداشتهای روزانه
دربارۀ تمرین ذهنآگاهی ،آموزش و انجام تمرینات مربوط به وضعیت تمرینات مراقبۀ ذهنآگاهی (وضعیت نشستن روی صندلی،
وضعیت خوابیده ،نشستن به حالت چهار زانو ،حالت لوتوس کامل ،وضعیت دستها).

2
3
4

صحبت در مورد تجربۀ شرکتکنندگان در مورد ذهنآگاهی ،تمرین تنفس آگاهانه و آموزش تنفس شکمی ،تمرین ذهن آشفته در
برابر ذهن آرام با کمک بطری اکلیلی و ارائۀ تمرین خانگی.
صحبت در مورد تجربۀ شرکتکنندگان از ذهنآگاهی و تمرین تنفس ذهن آگاهانه و آموزش بادی اسکن ،ارائۀ تمرین خانگی.
تکرار تمرینات پایۀ تنفسی و آموزش آگاهی نسبت به زمان حال با کمک تمرین لیوان آب –انجام حرکات ذهنآگاهانه و ارائۀ
تمرین خانگی.
صحبت در مورد تجربۀ شرکتکنندگان از تمرینات ذهنآگاهی و آموزش ذهنآگاهی نسبت به پنج حس (خوردن ذهنآگاهانه،

5

گوش دادن ذهنآگاهانه ،لمس کردن ذهنآگاهانه ،بوییدن ذهنآگاهانه ،دیدن ذهنآگاهانه) به همراه تکرار تمرین تنفس ذهنآگاهانه
و ارائۀ تمرین خانگی

6
7
8
9

تکرار تمرینات پایۀ تنفسی -انجام تمرین ذهنآگاهی نسبت به هیجانات و انجام تمرین از"کنترل خارج نشو" ،مراقبه "خواب"
و ارائۀ تمرین خانگی
مرور تمرینات جلسات قبل و انجام تمرین ذهنآگاهی نسبت به افکار"تختۀ سفید نانوشته" و تمرین "محبت شفقتآمیز" ،ارائۀ
تمرین خانگی
تکرار تمرینات پایۀ تنفسی و تمرین "تنآرامی عضالنی تدریجی" ،انجام تمرین ذهنآگاهی "عوض کردن کانال" و ارائۀ تمرین
خانگی
انجام تمرینات تنفسی پایه ،افکار منفی خودآیند ،مراقبۀ رهایی از افسردگی و ارائۀ تکلیف خانگی.

 10مرور تمرینات ذهنآگاهی که در طی جلسات گذشته آموزش داده شد و آموزش تمرین ذهنآگاهی در فعالیتهای روزانه.
جدول شمارة  -2خالصۀ محتوای جلسات مداخلۀ روانشناسی مثبتنگر (رشید ( ،2008 ،)Rashidنقل از مگیار -موئه )1396،
جلسه/محتوای جلسه

1

تمرکز بر جهتدهی درمانجو ،معرفی مثبت خود و داستانی دربارۀ زمانی که وضعیت بهتری داشته ،آشنایی با توانمندیهای درمانجو
و ارائۀ تکلیف

2

مرور داستان معرفی مثبت و توانمندیها ،تهیۀ یک نسخه از تعریف توانمندیها از طریق  VIAو توانمندیاب ،سه مسیر شادی و
تکمیل پرسشنامۀ رواندرمانی مثبتنگر ،پرسشنامۀ ارزشها در عمل و تکالیف ،ارائۀ تکلیف

3

پرورش توانمندیها و هیجانهای مثبت ،ارائۀ طرحی خاص برای اجرای توانمندیها ،ارتباط بین توانمندیها و هیجانهای مثبت،
ارائۀ تکلیف با دفترچۀ شکرگزاری

4

درک نقش خاطرات خوب و بد در حفظ نشانههای افسردگی ،ابراز خشم و هیجانهای منفی و اثرات این هیجانها بر افسردگی و
بهزیستی ،نوشتن سه خاطرۀ بد و احساسات همراه آن ،نقش خاطرات در افسردگی و ارائۀ تکلیف

5

تمرکز بر سازۀ بخشش ،بخشش ابزاری برای از بین بردن خشم و هیجانهای منفی ،نوشتن نامۀ بخشش به کسی و ارائۀ تکلیف

6

تمرکز بر شکرگزاری ،نقش خاطرات بد و خوب بررسی میشود ،تأثیر شکرگزاری بر خاطرات ،نامۀ شکرگزاری ،ارائۀ تکلیف

7

میانهروی درمان ،پیشرفت نوشتن نامههای بخشش و شکرگزاری ،به کاربردن توانمندیها در عمل ،ارائۀ تکلیف

8

آموزش رضایت در برابر کمالخواهی یعنی تصمیم به انتخاب خوب ،تکلیف خانگی راههایی برای افزایش رضایت از زندگی

مقایسۀ اثربخشی آموزش ذهنآگاهی نوجوانمحور با روانشناسی مثبتنگر بر عالئم داغدیدگی و پرخاشگری 81 /
جلسه/محتوای جلسه

9

امید و خوشبینی ،کمبود هیجانهای مثبت نسبت به آینده ،نظریۀ خوشبینی آموخته شده ،آموزش خوشبینی و انکار مشکالت
در زندگی و شاد بودن ،ارائۀ تکلیف

 10تمرکز بر عشق و دلبستگی ،ایجاد تعهد و معنا در زندگی از طریق روابط و پیوند با دیگران ،آموزش چهار سبک پاسخ به رویدادهای
مثبت زندگی ،ارائۀ تکلیف
 11افزایش معنا از طریق کمک به درمانجویان در شناسایی و تصدیق توانمندیهای باالی آنها ،شناسایی توانمندیهای اعضای خانواده،
ارائۀ تکلیف درخت توانمندیهای خانواده
 12آشنایی با حس ذائقه ،ایجاد هیجان مثبت از طریق مشارکت در فعالیتهای رضایتبخش ،استفاده از توانمندیهای شخصی ،توجه
به اصطالحات کلیدی عادت ،حس ائقه ،ارائۀ تکلیف
 13یافتن معنا از طریق به کار بردن توانمندیهای برجسته در خدمت دیگران ،راههای استفاده از  5توانمندی خود ،ارائۀ تکلیف
 14زندگی کامل ،تکمیل پرسشنامۀ رواندرمانی مثبتنگر و مقایسۀ آن با جلسۀ دوم ،مرور تکالیف خانگی ،دستاوردها

یافتهها

(ذهنآگاهی نوجوانمحور و روانشناسی مثبتنگر) نسبت به

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین نمرات

گروه کنترل کاهش بیشتری در مراحل پسآزمون و پیگیری

پرخاشگری و عالئم داغدیدگی در گروههای

نسبت به پیشآزمون دارد.

مداخله

جدول  -3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک سه گروه و سه مرحلۀ پژوهش
پیشآزمون
متغیر

پرخاشگری

عالئم
داغدیدگی

گروه

میانگین

پسآزمون

انحراف
استاندارد

میانگین

پیگیری

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

ذهنآگاهی نوجوانمحور

106/7

12/07

58/25

5/72

58

5/95

روانشناسی مثبتنگر

106/25

12/11

69/25

5/8

63/62

10/39

کنترل

104/87

9/76

104/34

9/75

103/25

9/54

ذهنآگاهی نوجوانمحور

101

6/09

34/5

5/42

34/62

7/07

روانشناسی مثبتنگر

98/25

9/13

44/62

8/34

44/87

8/65

کنترل

95/5

9/89

95

9/57

94/75

9/87

استفاده از آزمونهای پارامتریک مانند اندازههای تکراری

این پیشفرض حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده بین

مستلزم رعایت چند پیشفرض اولیه شامل نرمال بودن نمرات،

توزیع نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعه برابر با

برابری واریانسها و برابری ماتریس کوواریانس است که در

صفر است .بدین منظور از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

صورت نامساوی و کمتر از  40نفر بودن حجم گروهها با

استفاده گردید .نتایج حاصل از اجرای این پیشفرض در مورد

رعایت پیشفرضها و تأیید آنها میتوان از این آزمونها

نمرات متغیرهای پژوهش نشان داد ،فرض صفر مبنی بر نرمال

استفاده کرد (مولوی.)1386،

بودن توزیع نمرات در متغیرهای پژوهش در هر سه مرحلۀ

هدف از بررسی پیشفرض نرمال بودن آن است که نرمال
بودن توزیع نمرات همسان با جامعه را مورد بررسی قرار دهد.

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در هر سه گروه باقی است
(همۀ سطوح معناداری بزرگتر از  0/05است).
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برای بررسی پیش فرض برابری واریانسها ،از آزمون لوین

گروهها برای متغیر پرخاشگری (،Mauchly's W=0/781

استفاده شده است .نتایج نشان داده در مرحلۀ پیشآزمون در

 )sig=0/084 ،chi2=4/955و در متغیر عالئم داغدیدگی

متغیر پرخاشگری ( ،)F=0/498،sig=0/463در مرحلۀ

(،)sig=0/001 ،chi2=32/95 ،Mauchly's W=0/193

پسآزمون ( ،)F=3/525،sig=0/052همچنین در مرحلۀ

دست آمد که بیانگر تأیید این پیشفرض در متغیر پرخاشگری

پیگیری ( )F=1/077 ،sig=0/359و در متغیر عالئم داغدیدگی

و عدم تأیید آن در متغیر عالئم داغدیدگی است؛ از این رو از

پسآزمون

آزمون محافظهکارانهای چون گرین هاوس – گیزر برای تحلیل

پیگیری

واریانس اندازهگیری مکرر استفاده میشود .نتایج آزمون

( )F=2/79،sig=0/084حاصل شده است که مجموع نتایج

چندمتغیرۀ اثرات زمان در نمرات پرخاشگری در اثر زمان با

نشان میدهد پیشفرض برابری واریانسها در هر دو متغیر در

استفاده از آزمون اثر پیالیی و المبدای ویلکز (،F=252/163

هر سه مرحله رد نشده است.

 )sig=0/001و برای تعامل زمان و گروه (،F=10/78

(،)F=0/694،sig=0/511

در

(،)F=2/74،sig=0/087

مرحلۀ
در

همچنین

مرحلۀ

به

نتایج آزمون باکس برای بررسی همسانی ماتریسهای

 )sig=0/001به دست آمد .همچنین در متغیر عالئم داغدیدگی

پرخاشگری

در اثر زمان با استفاده از آزمون اثر پیالیی و المبدای

( )sig=0/001 ،F=6/014 ،Mbox=91/58و در متغیر عالئم

ویلکز( )sig=0/001 ،F=143/94و برای تعامل زمان و گروه

داغدیدگی ( )sig=0/141 ،F=1/44 ،Mbox=21/908به دست

( )sig=0/001 ،F=10/35به دست آمده است که نشان داد ،هم

آمد که بیانگر تأیید این پیشفرض در متغیر عالئم داغدیدگی

مراحل پژوهش شامل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در

و عدم تأیید پیشفرض برابری کوواریانسها در متغیر

متغیرهای پرخاشگری و عالئم داغدیدگی به صورت کلی با

پرخاشگری است .با توجه به عدم رعایت پیشفرض برابری

یکدیگر تفاوت دارند و هم حداقل روند مراحل پژوهش یعنی

( Pillai's

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری و یا اثر زمان در گروهها با

وایانس-

کواریانس

نمرات

در

متغیر

کوواریانسها ،نتایج هر دو آزمون با المبدای ویلکز

 )Traceو اثرپیالیی ( )Greenhouse-geisserبا میزان
سختگیری متفاوت مربوط به تحلیل واریانس چندمتغیره با
اندازههای تکراری ارائه شده و با یکدیگر مقایسه میشوند.

هم تفاوت دارد.
نتایج مقایسه بین آزمودنیها یعنی مقایسۀ گروهها در
متغیرهای پژوهش در جدول  4ارائه شده است.

نتایج آزمون ماچلی نیز در بررسی یکنواختی کوواریانسها در
جدول  -4نتایج تحلیل اثرات بین آزمودنی در متغیرهای پژوهش
متغیر

منبع

مجموع
مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین
مجذورات

گروه

12137/028

2

6068/514

خطا

5480/958

21

260/998

عالئم

گروه

20507/25

2

10253/625

داغدیدگی

خطا

3870/625

21

184/315

پرخاشگری

F

معناداری

23/251

0/001

55/63

0/001

اندازة

توان

اثر

آماری

0/689

1/000

0/841

1/000

بر اساس یافتههای به دست آمده در جدول  ،4میانگین

 68/9درصد از تفاوتهای فردی در متغیر پرخاشگری و 84

نمرات پرخاشگری و عالئم داغدیدگی در گروههای آزمایش

درصد در عالئم داغدیدگی به تفاوت بین سه گروه مربوط

(ذهنآگاهی نوجوانمحور و روانشناسی مثبتنگر) و کنترل

است.

تفاوت معناداری دارد( .)p>0/001نتایج نشان داده است که
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گیزر در متغیر عالئم داغدیدگی برای اثر زمان و تعامل مراحل

جدول  ،5به طور جزئیتر نتایج تحلیل اثرات درون

و گروه نشان میدهد.

آزمودنی نمرات متغیرهای پژوهش را با استفاده از آزمون با
فرض کرویت در متغیر پرخاشگری و آزمون گرین هاوس –

جدول  -5نتایج تحلیل اثرات درون آزمودنی در مراحل پژوهش و تعامل مراحل و گروه
متغیر

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر زمان

14305/778

2

7152/889

219/74

اثر زمان× گروه

6895/722

4

1723/931

52/96

0/001

اثر زمان

25840/583

1/107

23353/17

2369/66

0/001

0/991

اثر زمان× گروه

12968/417

2/213

5860/039

594/622

0/001

0/983

منبع

پرخاشگری
عالئم داغدیدگی

اندازة

توان

اثر

آماری

1/000

F

معناداری

0/001

0/913
0/835

1/000
1/000
1/000

نتایج جدول 5نشان میدهد که بین میانگین نمرات در هر

عالئم داغدیدگی به ترتیب برابر با  0/835و  0/983است؛ یعنی

دو متغیر پرخاشگری و عالئم داغدیدگی در مراحل

 83/5درصد از واریانس یا تفاوتهای فردی در متغیر

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به طور کلی تفاوت معناداری

پرخاشگری و  98/3درصد در متغیر عالئم داغدیدگی ،به

وجود دارد ( ،)p>0/001همچنین تعامل اثر زمان و عضویت

تفاوتهای بین سه مرحلۀ آزمون و عضویت گروهی مربوط

گروهی نیز در هر دو متغیر معنادار است ()p>0/05؛ به عبارت

است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تأثیر ذهنآگاهی

دیگر تفاوت بین نمرات در هر دو متغیر پرخاشگری و عالئم

نوجوانمحور و روانشناسی مثبتنگر در بهبود پرخاشگری و

داغدیدگی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در کل

عالئم داغدیدگی نوجوانان پسر متفاوت است.

نمونۀ پژوهش معنادار بوده است و همچنین تفاوت نمرات این

با توجه به معناداری تعامل اثر زمان و عضییویت گروهی،

متغیرها در مراحل پژوهش در سه گروه معنادار است که نشان

ن تایج برآورد پارامتر ها برای م قایسیییۀ گروه ها در مرا حل

میدهد روند تغییر نمرات در مراحل پژوهش در سه گروه با

پژوهش در جدول  6و نمودار  1و  2ارائه شده است.

هم تفاوت دارند .میزان این تفاوتها در متغیر پرخاشگری و
جدول  -6نتایج برآورد پارامترها برای مقایسۀ سه گروه در سه مرحلۀ پژوهش
خطای
متغیر

مراحل

مقایسهها

B

انحراف

t

استاندارد

معنا

حجم

توان

داری

اثر

آماری

ذهنآگاهی نوجوانمحور با کنترل

1/875

5/68

0/33

0/061 0/005 0/745

پیش

روانشناسی مثبتنگر با کنترل

1/375

5/68

0/242

0/065 0/003 0/811

آزمون

ذهناگاهی نوجوانمحور با روانشناسی

-0/5

5/68

0/051 0/001 0/931 -0/088

ذهنآگاهی نوجوانمحور با کنترل

-46/13

3/66

1/000 0/883 0/001 -12/57

روانشناسی مثبتنگر با کنترل

-35/13

3/67

-9/58

1/000 0/814 0/001

ذهناگاهی نوجوانمحور با روانشناسی مثبتنگر

11

3/67

2/998

0/816

مثبتنگر

پرخاشگری
پس
آزمون

0/007

0/3
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خطای
متغیر

مراحل

مقایسهها

B

انحراف

t

استاندارد

پیگیری

معنا

حجم

توان

داری

اثر

آماری

ذهنآگاهی نوجوانمحور با کنترل

-45/25

5/98

-7/57

1/000 0/732 0/001

روانشناسی مثبتنگر با کنترل

-/39/63

5/98

-6/63

1/000 0/676 0/001

ذهناگاهی نوجوانمحور با

5/62

5/98

0/941

0/358

ذهنآگاهی نوجوانمحور با کنترل

5/5

4/26

1/28

0/128 0/073 0/211

پیش

روانشناسی مثبتنگر با کنترل

2/75

4/72

0/583

0/086 0/016 0/566

آزمون

ذهناگاهی نوجوانمحور با روانشناسی

-2/75

4/27

0/094 0/019 0/526 -0/644

ذهنآگاهی نوجوانمحور با کنترل

60/5

3/79

1/000 0/924 0/001 -15/92

عالئم

پس

روانشناسی مثبتنگر با کنترل

-50/37

4/10

1/000 0/877 0/001 -12/26

داغدیدگی

آزمون

ذهناگاهی نوجوانمحور با روانشناسی

0/72

روانشناسیمثبتنگر

مثبتنگر

10/12

3/79

2/66

0/253 0/014

ذهنآگاهی نوجوانمحور با کنترل

-60/12

4/021

14/95

1/000 0/914 0/001

روانشناسی مثبتنگر با کنترل

-49/88

4/32

1/000 0/864 0/001 -11/57

مثبتنگر

پیگیری

0/04

0/146

ذهناگاهی نوجوانمحور با روانشناسی
مثبتنگر

10/25

4/02

2/55

0/712 0/236 0/019

نتایج در جدول 6نشان میدهد ،در مرحلۀ پیشآزمون بین

همچنین در جدول  5نشان داده است در مرحلۀ پیشآزمون

میانگین نمرات پرخاشگری هر سه گروه تفاوت معناداری

بین میانگین نمرات عالئم داغدیدگی هر سه گروه تفاوت

نیست؛ اما نتایج نشان داده است که در متغیر مذکور در هر دو

معناداری نیست؛ اما در متغیر مذکور در هر دو مرحلۀ

مرحلۀ پسآزمون و پیگیری ،بین گروه کنترل با گروه

پسآزمون و پیگیری ،بین گروه کنترل با گروه ذهناگاهی

ذهناگاهی نوجوانمحور ( )p<0/001و روانشناسی

نوجوانمحور ( )p<0/001و روانشناسی مثبتنگر()p<0/001

مثبتنگر( )p<0/001تفاوت معناداری وجود دارد که نشان

تفاوت معناداری وجود دارد که نشان میدهد میزان تأثیر

میدهد میزان تأثیر ذهنآگاهی نوجوانمحور و روانشناسی

ذهنآگاهی نوجوانمحور و روانشناسی مثبتنگر در کاهش

مثبتنگر در بهبود پرخاشگری نوجوانان پسر در مرحلۀ

عالئم داغدیدگی نوجوانان پسر در مرحلۀ پسآزمون به ترتیب

پسازمون به ترتیب برابر با 88/3و  81/4درصد حاصل شده

برابر با  92/4و  87/7درصد و میزان تأثیر این درمانها در

است و میزان تأثیر این درمانها در مرحلۀ پیگیری به ترتیب

مرحلۀ پیگیری به ترتیب برابر با  91/4و  86/4درصد است.

برابر با  73/2و  67/6درصد است .در مرحلۀ پسآزمون تفاوت

در هر دو مرحلۀ پسآزمون و پیگیری ،تفاوت بین ذهنآگاهی

بین ذهنآگاهی نوجوانمحور با روانشناسی مثبتنگر معنادار

نوجوانمحور با روانشناسی مثبتنگر معنادار به دست آمده

است ()p<0/01؛ اما در مرحلۀ پیگیری بین دو مداخلۀ درمانی

است(.)p<0/05

تفاوت معناداری به دست نیامده است ( .)p<0/05نتایج
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120
100

ذهن آگاهی نوجوان محور
روانشناسی مثبت نگر

60

کنترل

40

میانگین نمرات پرخاشگری

80

20

0
پیگیری

پیش آزمون

پس آزمون
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120
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ذهن آگاهی نوجوان محور
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روانشناسی مثبت نگر

کنترل

40
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میانگین نمرات عالئم داغدیدگی

100

0
پیگیری

پس آزمون

پیش آزمون

شکل  -2نمودار ستونی مقایسۀ میانگین نمرات عالئم داغدیدگی سه گروه در سه مرحلۀ پژوهش

در یک نتیجهگیری کلی  ،هر دو درمان ذهناگاهی
نوجوانمحور و روانشناسی مثبتنگر ،در بهبود پرخاشگری و

ذهنآگاهی نوجوانمحور بهتر از روانشناسی مثبتنگر بوده
است.

عالئم داغدیدگی نوجوانان پسر تأثیر معناداری داشته و این
تأثیر در مرحلۀ پیگیری نیز باقی مانده است .همچنین در

بحث و نتیجهگیری

مقایسۀ دو مداخله میتوان گفت تأثیر ذهنآگاهی

این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش ذهنآگاهی

نوجوانمحور در متغیر پرخاشگری ،تنها در مرحلۀ پسآزمون

نوجوانمحور با روانشناسی مثبتنگر بر عالئم داغدیدگی و

بهتر از روانشناسی مثبتنگر بوده است؛ اما در بهبود عالئم

پرخاشگری در نوجوانان داغدیدۀ پسر شهر شیراز صورت

داغدیدگی در هر دو مرحلۀ پسآزمون و پیگیری در

پذیرفت  .یافتههای به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها
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نشان داد هر دو درمان ذهناگاهی نوجوانمحور و روانشناسی

میدهد بماند ،بدون اینکه سعی کند آن را تغییر دهد یا از آن

مثبتنگر در بهبود پرخاشگری و عالئم داغدیدگی نوجوانان

بگذرد .مهارت ذهنآگاهی بر پایۀ توانمندی درونی فرد در

پسر تأثیر معناداری داشته و این تأثیر در مرحلۀ پیگیری نیز

توجه ،آگاهی ،بینش و شفقت بنا نهاده شده است

( Burdick,

باقی مانده است .همچنین در مقایسۀ دو مداخله میتوان گفت

 . )2018ذهنآگاهی از طریق مهارتهای تنفس آگاهانه ،

تأثیر ذهنآگاهی نوجوانمحور در متغیر پرخاشگری ،تنها در

آموزش تنفس شکمی و تنآرامی عضالنی به کودکان و

مرحلۀ پسآزمون بهتر از روانشناسی مثبتنگر بوده است؛ اما

نوجوانان کمک میکند تمرکز کنند؛ فشارهای روانیشان را

در بهبود عالئم داغدیدگی در هر دو مرحلۀ پسآزمون و

مدیریت و هیجاناتشان را تنظیم کنند  .همچنین احساس

پیگیری در ذهنآگاهی نوجوانمحور بهتر از روانشناسی

آرامش درونی و روابط معنادار و عمیقتری را تجربه کنند .

مثبتنگر بوده است .در بررسیهای انجام شده  ،پژوهشی که

پژوهش حاضر در حوزۀ پرخاشگری با یافتههای

Mercy

اثربخشی آموزش ذهنآگاهی نوجوانمحور بر عالئم

 )2018( Aramide ، )2017( & Latifatو

داغدیدگی و پرخاشگری نوجوانان داغدیده را با روانشناسی

 )2002( Kitamuraبر پرخاشگری همخوان است .در تبیین

مثبت بررسی و مقایسه کرده باشد در داخل و خارج کشور

چرایی نتایج حاصل از پژوهش در مورد اثربخشی آموزش

یافته نشد؛ اما پژوهشهای مختلفی اثربخشی رویکردهای

ذهنآگاهی نوجوانمحور بر پرخاشگری میتوان گفت

مختلف درمانی را بر کاهش عالئم داغدیدگی و پرخاشگری

تمرینات ذهنآگاهی میتواند با آگاه نمودن نوجوان از

مورد بررسی قرار دادند .

هیجانات مثبت و منفی ،پذیرش و ابراز بهموقع آنها ،نقش

& Tomita

نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشی ذهنآگاهی

مهمی در کاهش رفتارهای مخرب مانند پرخاشگری و افزایش

نوجوانمحور بر عالئم داغدیدگی و پرخاشگری نوجوانان

رفتارهای مطلوب داشته باشد .در حقیقت پرخاشگری یک

داغدیده بود .پژوهش حاضر در حوزۀ ذهنآگاهی

رفتار است .عامل پرخاشگری با کنترل تکانهها و درک و

Golkari & et

شناسایی احساسات و هیجانات دیگران ارتباط قابل توجهی

 )2014(alاثربخشی رویکرد شناختی – رفتاری بر کاهش

دارد .ذهنآگاهی از طریق آگاهی نسبت به افکار ،احساس و

مشکالت عاطفی و رفتاری؛  )2014( Fatahi & et alتأثیر

هیجانات ،فرایندهای روانشناختی فرد را به سوی افکار مثبت

رویکرد سوگدرمانی اسالمی بر مشکالت بیرونیسازی

سوق داده و از این طریق میتواند بر کاهش و پرخاشگری

نوجوانان داغدیده ؛  )2012( Sharifi & et alمقابلۀ مذهبی با

تأثیر گذارد.

نوجوانمحور و عالئم داغدیدگی با یافتههای

آثار سوگ را بررسی نمودهاند ،همسوست  .همچنین یافتههای

یافتههای این پژوهش مبنی بر اثربخشی روانشناسی

Kalantari & et al

مثبتنگر بر عالئم داغدیدگی نوجوانان ،با یافتههای

این مطالعه با یافتههای پژوهشهای

()2010( Siegel ،)2014( Merrick & et al ، )2015
همسوست .نتایج این پژوهش با پژوهش

پژوهشهای )2019( Eskandari pileroud & et al؛

Chaing

& Hosseini

 )2015( & et alهمسوست .در تبیین چرایی نتایج حاصل از

 )2018( Manshaeeاثربخشی ذهنآگاهی کودکمحور را بر

پژوهش در مورد اثربخشی آموزش مداخالت روانشناسی

Sharifpour & et

مثبتنگر بر عالئم داغدیدگی نوجوانان پسر میتوان گفت که

 )2018( alکه تأثیر آموزش ذهنآگاهی نوجوانمحور را بر

نوجوانان داغدیده بعد از آموزش ،دید واقعبینانهای به زندگی

افسردگی ،اضطراب و استرس نوجوانان مبتال به سرطان

پیدا میکنند و آموزش باعث بهبود ارتباط مثبت با خود،

بررسی نمودهاند همراستاست .در تبیین چرایی نتایج حاصل

دیگران و دنیا و نیز افزایش شادکامی آنها میشود ( Magyar-

از پژوهش در مورد اثربخشی آموزش ذهنآگاهی

 .)Moe, 2017مداخالت روانشناسی مثبتنگر از طریق

نوجوانمحور بر عالئم داغدیدگی میتوان گفت فرد با کمک

مهارتهای سازۀ بخشش ،به عنوان ابزاری برای از بین بردن

تمرینات ذهنآگاهی در واقع میکوشد با هرچه در لحظه رخ

هیجانات منفی ،شکرگزاری ،تصمیم به انتخاب خوب ،امید و

سازگاری اجتماعی و افسردگی و پژوهش
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خوشبینی به آینده و ایجاد تعهد و معنا در زندگی ،باعث

ذهنآگاهی نوجوانمحور و روانشناسی مثبتنگر هر دو با

کاهش عالئم داغدیدگی در نوجوانان داغدیده میشود.

گزینههای متفاوت شناخت ،هیجان و رفتار فرد را هدف قرار

پژوهش حاضر در حوزۀ روانشناسی مثبتنگر و
پرخاشگری،

با یافتههای

میدهند .

Nikmanesh & Zandevakil

این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگر با محدودیتهایی

Chaing & et al

نظیر محدود بودن نتایج پژوهش به گروه و منطقۀ جغرافیایی

( )2015همخوان است .در تبیین چرایی نتایج حاصل از

خاص (نوجوانان داغدیدۀ شهر شیراز) ،عدم بهرهگیری از

پژوهش میتوان گفت مهارتهای تمرکز بر هیجانات مثبت و

ابزارهای پژوهشی دیگر بجز پرسشنامه و تعداد کم نمونۀ

توانمندیها کمک میکند تا نوجوان داغدیده خود را بهتر

پژوهش مواجه بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود این پژوهش در

شناخته و تجربههای مثبت خود را بازشناسد و به نقش این

جامعۀ آماری دیگر و سایر مناطق جغرافیایی و با حجم نمونۀ

تجارب مثبت در بازسازی هیجانات مخرب و منفی که باعث

بیشتر انجام گردد تا سبب افزایش تعمیم یافتهها شود  .با توجه

پرخاشگری در او شده آگاهی یابد ،هیجانات مثبت خود را

به یافتههای حاصل از پژوهش حاضر توصیه میگردد این

افزایش دهد و به درک بهتری از خود دست یابد .مداخالت

روش درمانی در کلینیکهای روانشناسی و مراکز مشاوره و

روانشناسی مثبتنگر از طریق مهارتهای سازۀ بخشش،

خدمات روانشناختی ادارات آموزش و پرورش مورد استفاده

پرورش توانمندیها و هیجانات مثبت ،تمرکز بر عشق و

قرار گیرد و همچنین پیشنهاد میشود مقایسۀ اثربخشی

دلبستگی و ایجاد تعهد و معنا در زندگی از طریق روابط و

ذهنآگاهی نوجوانمحور با رویکردهای درمانی و متغیرهای

پیوند با دیگران ،باعث کاهش پرخاشگری در نوجوانان

دیگر بررسی شود.

( )2016( Naranjo & Cano ،)2015و

داغدیده میشود .ذهنآگاهی نوجوانمحور و روانشناسی
مثبتنگر هر دو بر نقش شناختها از طریق مسیرهای متفاوت
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