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 آموزانتأثیر آموزش ذهن آگاهی بر پرخاشگری و اضطراب اجتماعی دانش 

 شهرستان لردگان
 

 ساحل عنایتی

 گاه چله ابان5۱ مدرسه آموزگار تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

 شهرستان لردگان هستند آموزانهدف این پژوهش تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر پرخاشگری و اضطراب اجتماعی دانش 

 ۱4آزمون همراه با گروه کنترل است. نمونه این پژوهش شامل  آزمون ـ پس آزمایشی با طرح پیش ، پژوهش حاضر نیمهباشد می

 آزمایش دو گروهطور تصادفی به  و بهانتخاب  در دسترسکه به طور  باشد میابان چله گاه 5۱مدرسه  آموزاننفر از دانش 

جلسه ذهن آگاهی انجام گرفت. ابزار گردآوری  8. بر روی گروه آزمایش خواهند شد( نفر گمارده 55کنترل ) نفر( و55)

 واییرکه  باشد می( YAM-5) نناانوجون و کادکواب ضطراپرسشنامه اطالعات شامل پرسشنامه پرخاشگری باس و پریو 

جموع قابل قبول به دست آمده است که در م 85/4پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ 

استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، تحلیل کواریانس یک متغیری و برای تحلیل داده از آزمون  باشد می

 اثرگذار است. آموزانبر پرخاشگری و اضطراب دانش ذهن آگاهی 

 

 ذهن آگاهی، پرخاشگری، اضطرابهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

و  هاست آنرفتاری و روانی و روش های مقابله با  های ناهنجاریاجتماعی امروز در جوامع گوناگون یکی از مسایل و مشکالت 

رفتاری روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.  های ناهنجاریتردیدی نیست که مسأله بهداشت روانی، پیشگیری و درمان 

مقدماتی و کوشش های خانواده و مدرسه است. بر مطالعات نشان می دهد یک مشکل جزیی که رفع آن مستلزم آگاهی های 

 (.5۱11اثر مرور زمان به یک مشکل حاد تبدیل می شود )لهالک و اسدی، 

. پرخاشگری از خصیصه های اصلی اختالالت برون سازی هاست آنیکی از اختالالت رفتاری رایج در میان کودکان، پرخاشگری  

اثیرات منفی بر روابط فردی و اجتماعی در بزرگسالی می شود )رضایی و و در صورت عدم درمان منجر به ت باشد میشده 

(. پرخاشگری از مهمترین مشکالت کودکان و نوجوانان است و یکی از شایعترین مشکالت کودکان و نوجوانان 5۱10همکاران، 

 خود را ندارند  و از دالیل مهم ارجاع آنها به مراکز مشاوره است. کودکان پرخاشگر معموال قدرت مهار رفتار

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه جوامع، به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می گردد. از سویی 

فقدان اضطراب یا اضطراب بیمارگونه ممکن است ما را با مشکالت و خطرات زیادی مواجه سازد . اضطراب در حد متعادل و 

ه برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تالش کرده، بدین ترتیب زندگی خود را بادوام تر و بارورتر سازنده ما را وا می دارد ک

هیجانی هشدار دهنده است که از وجود خطری قریب الوقوع خبر می دهد. از این رو  -سازیم .اضطراب یک عالمت شناختی

یا تهدید آماده می کند . در جریان رشد کودکان و اضطراب واکنشی است که شخص را برای مقابله با نوعی احساس خطر 

نوجوانان انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب را تجربه می کنند و گاه از آنچنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره و 

با  آموزانتحصیلی آنان دشوار می سازد. یکی از انواع این اضطراب ها، اضطراب امتحان است. طبیعی است که وقتی دانش 

 آموزانچالش های مدرسه مواجه می شوند، دلواپس و نگران باشند. در واقع، پژوهشگران دریافته اند که بسیاری از دانش 

سطوح اضطراب باالیی دارند و همیشه نگران اند، که  آموزانموفق، سطوح اضطراب متوسطی دارند. با وجود ای بعضی از دانش 

 (.5۱15به پیشرفت آنها آسیب برساند و دچار افت تحصیلی شوند )شیخ، این مسئله می تواند به تنهایی 

ذهن انسان ازروی عادت وقایع گذشته را بررسی می کند و درتالش است تا اینده را پیش بینی کند و به همین خاطر به راحتی 

و به عنوان توجه کامل به  پریشان میشود ذهن آگاهی شیوه ای است که برای پردازش توجه که ازمراقبه شرقی نشات گرفته

تجربیات زمان حال به شکل لحظه به لحظه توصیف شده است همچنین بعنوان پرداختن توجه به یک شیوه خاص درزمان حال 

بدون قضاوت تعریف میشود درروانشناسی بالینی حضورذهن عبارت است ازتوجه به لحظه حال به شیوه غیرقضاوتی و متمرکز 

رذهن آگاهی باهدف کاهش عالئم روانشناختی پریشانی و افزایش کیفیت زندگی بطور فزاینده ای هم برهدف مداخالت مبتنی ب

درزمینه سالمت روان و هم درزمینه سالمت جسمی به کاربرده می شوند هدف این مداخالت ایجادذهن آگاهی روشن و 

 بر عمد غیر تعمق آگاهی (. ذهن5۱15ری، غیرقضاوتی ازانچه که هرلحظه متوالی درادراک رخ میدهد است )محمدخانی وقاد

 تجربه یک طرف به آن هدایت و توجه تنظیمی خود توانایی توان می آگاهی را ذهن باشد. می جاری و حاضر وقایع روی

  (5۱10است )ستاری و کفاش زاده،  آگاهی ذهن مرکزی جزء توجه، تنظیم سنجیده اساس این بر .نمود قلمداد

راجعه والدین به مراکز مشاوره ودرمانی و یا به بخش مشاوره و نگرانی و شکایت انها درباره اضطراب و در ایران با توجه به م

رقم قابل مالحظه ای را  آموزانبه نظر می رسد که میزان شیوع اضطراب و پرخشاگری در بین دانش  آموزانپرخاشگری دانش 

تشکیل می دهند، درصد زیادی از این  آموزانجمعیت ما را دانش به خود اختصاص دهد. بنابراین با توجه به اینکه قسمتی از 

افراد نیاز به شیو ه های آموزش درمانی و مهارتهای صحیح مقابله با اضطراب را دارند تا بتوانند به طور طبیعی ادامه تحصیل 
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لی می باشند، مورد دهند. در این بین آموزش ذهن آگاهی میتواند بر کاهش اضطراب و پرخاشگری که دارای افت تحصی

 استفاده قرار گیرد.

 شغلی، تحصیلی، بر عملکرد و است فرد یک زندگی دوران تمام در مشکالت از بسیاری ریشه اضطراب اینکه به توجه با

 بر هزینه دارویی درمان لحاظ به آن از ناشی و بیماری حالتها اضطراب، همچنین .باشد می گذار فردتأثیر ارتباطات و خانوادگی

 عود میزان نیز دارویی درمان صورت در یا و آیند نمی بر آن درمان پی افراد در یا ها خانواده دلیل این به مواقع اکثر در و ودهب

مشکالت  از بسیاری بروز از توان می حاضر پژوهش انجام با این، بنابر .نماید می چندان دو را دارو مشکل قطع از بعد آن باالی

 کرد جلوگیری اضطراب مجدد عود ها، خانواده درآمد فتنر هدر اضطراب، از ناشی

 در زیر به برخی از پژوهش های انجام گرفته در ایران وخارج اشاره می شود.

 .آگاهی بر میزان توجه و پرخاشگری کودکان زیر دوازده سال شهر تهران بود ( به بررسی أثیر ذهن5۱11لهاک و اسدی )

ساله  55 تا 8آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را کلیه کودکان  آزمون و پس رح پیشآزمایشی با ط روش: روش پژوهش نیمه

ارجاع  5۱18تهران که به دلیل پرخاشگری و مشکالت نقص توجه و توسط مدیران مدارس به مرکز مشاوره تصویر در سال  شهر

رس انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گیری در دست نفر به روش نمونه 50دادند که از بین آنها  شدند، تشکیل می

های گروه  آگاهی بر آزمودنی نفر گروه گواه( به صورت تصادفی قرار گرفتند. برنامـه ذهن 55نفر گروه آزمایش و 55گروه گواه )

پرخاشگری های  ای به صـورت یـکبـار در هفته اجرا شد. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه دقیقه 14جلسه  8آزمایش در 

-ها از آزمون تحلیل کودکان واحدی و همکاران و آزمون توجه رابرتسون و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده

آگاهی بر میزان توجه و  نتایج پژوهش حاضر نشان داد ذهن .استفاده شد  (MANCOVA) کوواریانس چندمتغیری

آگاهی بر توجه پایدار، توجه انتخابی، کنترل توجه و  موثر بود )همچنین ذهن پرخاشگری در کودکان زیر دوازده سال شهر تهران

 ای و تکانشی موثر بود های پرخاشگری شامل: کالمی، فیزیکی، رابطه بر مولفه

آگاهی در کاهش پرخاشگری و افزایش سالمت روانی سربازان  ( به بررسی اثربخشی آموزش ذهن5۱18رستمی و همکاران )

منظور دستیابی به این هدف از میان تمامی سربازان پادگان  راف نیروی زمینی ارتش مرند پرداختند. روشبهاش ۱55پادگان 

صورت  نفر به 554بود، براساس جدول مورگان  5۱15نفر در سال  5544اشراف نیروی زمینی ارتش مرند که به تعداد  ۱55

نفر از سربازانی که در آزمون  ۱4نها انجام شد. از این تعداد تصادفی ساده انتخاب و آزمون پرخاشگری و سالمت روانی بین آ

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته  پرخاشگری و سالمت روانی نمرات باالتری کسب کرده بودند، انتخاب و به

ر دو گروه آزمون و ای برگزار شد. پس از آن ه دقیقه14جلسۀ  8صورت یک جلسه در هفته،  شدند. جلسات آموزش گروهی به

نامۀ سالمت روانی  و پرسش (AQ) نامۀ پرخاشگری باس و پری آزمون قرار گرفتند. پرسش کنترل در معرض اجرای پس

ها نشان  یافته .استفاده شد ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره وتحلیل داده منظور تجزیه گلدبرگ و هیلر در دو گروه اجرا شد. به

تأثیر داشت.   <45/4Pداری  های پرخاشگری بین سربازان نیروی نظامی در سطح معنی بر مؤلفه آگاهی داد آموزش ذهن

 های سالمت روانی بین سربازان نیروی نظامی تأثیر داشت آگاهی بر مؤلفه همچنین آموزش ذهن

پرخاشگری و رفتار درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر  ( به بررسی اثربخشی گروه5۱15نظام پور و همکاران )

سرپرست در سطح شهر مشهد، دو مرکز به  سرپرست پرداختند. از بین مراکز نگهداری نوجوانان پسر بی پرخطر نوجوانان پسر بی

های پرخاشگری و رفتار پرخطر از اعضای این دو مرکز اخذ شد. افرادی که یک انحراف  صورت تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه

عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب و به صورت  نفر به 5۱عنوان نمونه انتخاب شدند.  گین بودند بهمعیار باالتر از میان
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درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را به مدت هشت جلسه  تصادفی در دو گروه جایگزینی شدند. گروه آزمایش گروه

آزمون اخذ شد. آزمون تحلیل  رار گرفت. در پایان از هر دو گروه پسای دریافت کرد و گروه کنترل در فهرست انتظار قدقیقه 14

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که  ها استفاده شد کوواریانس چند متغیری برای تجزیه و تحلیل داده

رپرست از نظر آماری س درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش پرخاشگری و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی گروه

 .معنادار بود

( پژوهشی باهدف اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی برذهن آگاهی برافزایش کیفیت زندگی و 5۱15شیخ و همکاران )

تشکیل  MSسال مبتال به  54-04نفر درمحدوده سنی ۱4انجام دادند. گروه نمونه از MSکاهش اضطراب بیماران مبتال به 

جلسه 8میشد این افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی دردوگروه ازمایش و کنترل قرارگرفتند گروه ازمایش 

گروه درمانی شناخت مبتنی برحضور ذهن را دریافت کردند اما گروه کنترل تحت درمان قرارنگرفتند هردوگروه دردومرحله ی 

پرسشنامه اضطراب کتل موردارزیابی  MSIS-29ه کیفیت زندگی بربیماران ام اس پیش ازمون و پس ازمون باپرسشنام

مستقل مورد بررسی قرارگرفت یافته ها : نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی  Tقرارگرفتند داده ها با استفاده ازازمون 

رافزایش کیفیت زندگی و کاهش مبتنی برذهن آگاهی بطور معناداری درافزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب این د

 اضطراب موثر است.

(به بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری و اضطراب در دانشجویان دانشگاه 5۱15تلوری و سهرابی ) 

ه نفر دانشجو ازجامعه مذکور ب 04پرداختند. نمونه آماری شامل  15-5۱10جامع علمی کاربردی شهر اهواز در سال تحصیلی 

پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزارهای مورد  –صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع تجربی پیشآزمون 

( وپرسشنامه اضطراب بک )  5115هوکسیما و مورو )  -استفاده در این پژوهش شامل : مقیاس پاسخ نشخوار فکری نولن

نفر(پیش آزمون به عمل آمد.  54نفر( و گروه کنترل )  54آزمایش )  (بود.پس از گزینش تصادفی گروه ها، از گروه 5114

سپس بر روی گروه آزمایش مراحل ذهن آگاهی در هشت جلسه یک ساعت و ربع اجرا گردید. پس از پایان برنامه آموزشی، از 

تحلیل شد. نتایج نشان داد  هر دو گروه پسآزمون گرفته شد. داده ها با آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری )مانکوا(تجزیه و

 که آموزش ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری و اضطراب دانشجویان تأثیر دارد. 

 

 روش تحقیق

نفر از  ۱4آزمون همراه با گروه کنترل است. نمونه این پژوهش شامل  آزمون ـ پس آزمایشی با طرح پیش پژوهش حاضر نیمه

نفر( 55آزمایش ) دو گروهطور تصادفی به  و بهانتخاب  ر دسترسدکه به طور  باشد میابان چله گاه 5۱مدرسه  زانآمودانش 

یکبار  ای جلسه ذهن آگاهی انجام گرفت. این آموزش هفته 8. بر روی گروه آزمایش خواهند شد( نفر گمارده 55وکنترل )

 را نظر مورد های پرسشنامه شرکت کنندگان اول، جلسه توسط پژوهشگر این تحقیق و با نظارت اساتید برگزار شد. در ابتدای

 های گـروه آزمایشی حضور داشتند.  در طول اجرای جلسات آموزشـی و درمانی، همه آزمودنـی .تکمیل نمودند

 باشد می( YAM-5) نناانوجون و کادکواب ضطراپرسشنامه ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه پرخاشگری باس و پریو 

به دست آمده است که در مجموع  85/4صین و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفا کرونباخ که روایایی پرسشنامه توسط متخص

 استفاده شده است.تحلیل کواریانس یک متغیری و برای تحلیل داده از آزمون  باشد میقابل قبول 

 (.5خالصه برنامه درمانی به شرح زیر است )جدول 
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 اهیآگ ذهن بر مبتنی درمان جلسات محتوای خالصه -1جدول 

 جلسات محتوای جلسات 

 دوم و اول جلسه

 تشخیص را خود صمیمی اعمال و افکار چگونه می گیرد، یاد مجدد: مراجع دهیبرچسب

 در فعلی دهنده آزار احساس که آورد دست به این مسأله به راجع عمیقی درک و دهد

 .است ارتباطی موقعیت یک

 چهارم و سوم جلسه

 بلکه نبوده معنادار او اعمال یا افکار که میشود متوجه عمیقاً مجدد: مراجع اسناددهی

 زیست تعادل عدم با و شده مغز )هسته دمدار(صادر از که هستند غلطی پیامهای

 .میگذارد اثر روابط بر که مرتبطند مغز در شیمیایی

 ششم و پنجم جلسه

 توجه ساختن معطوف و مجدد تمرکز با تا آیدمی بر درصدد مجدد: مراجع تمرکزدهی

 رفتار به دقیقه چند برای حتی خود پیرامون دیگر در صمیمی خوشایند رفتار بر خود

 .بپردازد صمیمیت( و احساسات ابراز دیگری )مثل

 هشتم و هفتم جلسه

 به که مزاحمی امیال و افکار گذاریارزش به که میگیرد یاد مجدد: مراجع گذاریارزش

 می ساختند، وادار صمیمیت فقدان و خشک رهایانجام رفتا به را او چاره ناپذیری نحو

 .نکند توجه آنها ظاهری صحت به و بپردازد

 

 معیار های ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از : 

 کسب رضایت ضمنی از والدین -5

 عدم شرکت در برنامه مداخالتی و روانشناختی دیگر به صورت همزمان -5

 از:معیارهای خروج از پژوهش عبارت بودند 

 وجود مشکالت جسمانی که در جریان روان درمانی اختالل ایجاد کند -5

 دریافت همزمان درمان روان پزشکی یا روان درمانی دیگر -5

 عدم رضایت برای شرکت در مطالعه -۱

 پرسشنامه هایی که به صورت ناقص پر شده بودند. -0

 

 یافته ها

 لردگان اثرگذار است آموزانپرخاشگری دانش فرضیه اول: ذهن آگاهی بر 

از تحلیل کواریانس یک متغیری استفاده شد که نتایج آن  آموزانپرخاشگری دانش اثر بخشی ذهن آگاهی بر به منظور بررسی 

 ارائه شده است. 5در جدول 
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 آموزانپرخاشگری دانش تاثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات : نتایج تحلیل كواریانس جهت بررسی 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

( کمتر از مقدار 445/4) آموزان( مقدار سطح معناداری آزمون برای گروه برای متغیر پرخاشگری دانش 5با توجه به جدول )

، یعنی تفاوت بین نمرات کنترل و گروه آزمایش باشد میسطح معناداری است، در نتیجه تفاوت بیان شده در فرضیه معنادار 

 موثر بوده است.  آموزانبر پرخاشگری دانش ذهن آگاهی بیان کننده آن است که 

 

 .گان اثرگذار استلرد آموزاناضطراب دانش فرضیه دوم: ذهن آگاهی بر 

از تحلیل کواریانس یک متغیری استفاده شد که نتایج آن در  آموزاناضطراب دانش اثر بخشی ذهن آگاهی بر به منظور بررسی 

 ارائه شده است. ۱جدول 

 های نمرات اضطراب برحسب عضویت گروهی نتایج تحلیل كوواریانس مقایسه میانگین: 3جدول

 

 

 

 

 

 

( کمتر از مقدار 445/4) آموزان( مقدار سطح معناداری آزمون برای گروه برای متغیر پرخاشگری دانش ۱با توجه به جدول )

، یعنی تفاوت بین نمرات کنترل و گروه آزمایش باشد میسطح معناداری است، در نتیجه تفاوت بیان شده در فرضیه معنادار 

 موثر بوده است.  آموزانبر اضطراب دانش ذهن آگاهی بیان کننده آن است که 

 

 نتایج

شهرستان لردگان بود برای  آموزاناضطراب اجتماعی دانش هدف این پژوهش تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر پرخاشگری و 

بر ذهن آگاهی استفاده شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تحلیل کواریانس یک متغیری تحلیل داده از آزمون 

سهرابی (، تلوری و 5۱18اثرگذار است. نتایج این پژوهش با تحقیقات رستمی و همکاران ) آموزانپرخاشگری و اضطراب دانش 

از برخی عالئم روانی  آموزانبا توجه به این که نوجوانان و مخصوصا دانش ( همخوانی دارد. 5۱11( و لهالک و اسدی )5۱15)

ها واکنش مناسبی نداشته باشد آموزش گروه درمانی مبتنی بر ذهن  امکان دارد دچار آسیب شوند و یا به برخی از مکانیسم

سطح 

اریمعناد  
F 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

منابع 

 تغییرات

445/  5۱5/5۱  585/10  5 845/15  پیش آزمون 

445/  55/۱8  848.55۱ 5 848/55۱  عضویت گروهی 

- - 0۱5.۱ 55 081/511  خطا 

سطح 

 معناداری
F 

میانگین 

اتمجذور  

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منابع تغییرات

445/  پیش آزمون 545/5۱۱55 5 545/5۱۱55 155/85 

445/  عضویت گروهی ۱55/5500 5 ۱55/5500 148/54 

 خطا 858/5551 55 551/5۱5 - -



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 555-555، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

555 

 

آوری آنها و در نهایت داشتن زندگی شاد  اهش میزان پرخاشگری و استرس و افزایش تابآگاهی می تواند کمک زیادی به ک

شناختی ناسازگار رها می کند لذا آموزش گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی -داشته باشد. ذهن آگاهی فرد را از عادات رفتاری

ا شده کمک می کند که با افزایش تاب آوری آنها ناپذیر زندگی آنه که اضطراب و پرخاشگری جز جدائی آموزاندر مورد دانش 

 انجامد.در مقابل این اختالالت، زندگی شادتر را تجربه کنند که به کاهش اضطراب و پرخاشگری می

 

 منابع

، اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی در کاهش نشخوار فکری و اضطراب در دانشجویان 5۱15راهیل و نادره سهرابی،  ،تلوری .5

علمی کاربردی شهر اهواز، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات دانشگاه جامع 

 اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 

ر کاهش پرخاشگری و افزایش سالمت آگاهی د رستمی حسین، فتحی ایت اهلل، خیری ایاز. بررسی اثربخشی آموزش ذهن .5

 .541-555: (5) 5 ;5۱18روانی سربازان. آموزش بهداشت و ارتقای سالمت. 

رضایی سعید، خدابخشی کوالیی آناهیتا، تقوایی داوود. اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش  .۱

 .51-54( :5) 5 ;5۱10ستاری کودکان. دبستانی پسر دارای اختالالت برونی سازی شده. مجله پر آموزان

(. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر میزان توجه و پرخاشگری در کودکان زیر دوازده 5۱11لهاک، علی، اسدی، جوانشیر. ) .0

 .54-5(، 04) 54پژوهش های روانشناسی اجتماعی .سال

ناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برافزایش ، اثر بخشی گروه درمانی ش5۱15عالیه؛ نوراهلل علیخانی و خدیجه خطیری،  ،شیخ .5

، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و MSکیفیت زندگی و کاهش اضطراب بیماران مبتال به 

 روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس، موسسه بین المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه، 

، ذهن آگاهی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم 5۱15شهرام و هاشم قادری،  ،حمدخانیم .۱

 تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس،

ی مبتنی بر ذهن آگاهی بر درمانی کاهش تنیدگ (. اثربخشی گروه5۱15نظام پور، رضا، مشهدی، علی، بیگدلی، ایمان ا.... ) .5

 54-51(،5) 54روان شناسی بالینی .سرپرست پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی

 


