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فرهاد رضایی  ،1داوود

جعفري 2

 0کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ،گرایش عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان.
 0استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مالیر.
نام نویسنده مسئول:
فرهاد رضایی

چکيده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی مهارتهای کنترل خشم براساس ذهن آگاهی و
پذیرش  -تعهد در دانشجویان بود .این تحقیق از لحاظ ماهیت ،کاربردی و به لحاظ
زمانی ،مقطعی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به تعداد  00711نفر (علوم انسانی 0711
نفر ،فنی و مهندسی  ،0111علوم پایه  0011نفر و هنر و معماری  011نفر) در سال
تحصیلی  0087-80بودند .حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی به
روش طبقهای نسبی به تعداد  070نفر (علوم انسانی  002نفر ،فنی و مهندسی ،80
علوم پایه  00نفر و هنر و معماری  02نفر) انتخاب شد .مهارتهای کنترل خشم با
پرسشنامه باس و پری ( ،)0880ذهنآگاهی با پرسشنامه بایر و همکاران ( )0110و
پذیرش -تعهد با پرسشنامه (ایای کیو-آر) سیف ( )0082مورد سنجش قرار گرفتند.
نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با نرمافزار  SPSSنسخه 02
حاکی از آن بود که بین ذهن آگاهی و پذیرش – تعهد با مهارتهای کنترل خشم رابطه
مثبت و معنی داری وجود داشت .همچنین ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد توانستند
مهارتهای کنترل خشم را پیشبینی نمایند و توانایی پیشبینی ذهن آگاهی بیشتر از
پذیرش  -تعهد بود.

واژگان کليدي :مهارتهای کنترل خشم ،ذهن آگاهی ،پذیرش – تعهد.

شماره  / 91پاییز  / 9318ص 77 -19

و پذیرش  -تعهد در دانشجویان

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال پنجم)
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مقدمه
خشم در بین افراد حالت های مختلفی دارد ،از جمله آسیب رساندن به محیط پیرامونی خویش که خشم بدنی میباشد ،ناتوانی در بیان
استدالل منطقی در زمان بحثها که خشم کالمی نامیده می شود .همچنین داشتن خلقی عجوالنه و نامالیمتی در انجام کارها که این امر
برگرفته از پرخاشگری می باشد .در نهایت عدم کنترل احساسات خود در قبال دیگران و داشتن احساس منفی و دشمنی با دیگران که به آن
خصومت گفته میشود [ .]0روشهای متعددی برای کنترل خشم مطرح شده است که از میان آنها میتوان به شیوه ذهن آگاهی اشاره نمود
[.]2[ ]0[ ]0
دانشجویان از جمله کسانی هستند که تحت تأثیر شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتتصادی حاکم در جامعه بوده و در بسیاری از موارد از
توانایی الزم جهت برخورد با مشکالت و چالشها برخوردار نبوده و در معرض بسیاری از آسیبها و نابهنجاریهای اخالقی و رفتاری قرار
میگیرند [ .]2میتوان گفت دانشجویان در سنی هستند که شیوع خشم و هیجانات در آنها باال است .شناخت زمینههای فعال کننده خشم
در جوانان و مهارتهای کنترل خشم در این افراد میتواند در پیشرفت تحصیلی و ایجاد ارتباط بهتر و مناسبتر در خانواده و اجتماع موثر
باشد و آنها را در به دست آوردن راهبردهای مناسب برای زندگی یاری کند [ .]0بنابراین در طی سالهای اخیر توجه به برنامههای کنترل
خشم و روشهای ارتقاء مهارتهای کنترل خشم افزایش یافته است .هدف کنترل خشم ،کاهش احساسات پرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیکی
است .در کنترل خشم ،فرد میتواند بر احساسات هیجانی و عاطفی خود تسلط داشته باشد و قادر خواهد بود ،راههای ایجاد خشم را شناسایی
و مانع بروز خشم و عصبانیت در خود شود .زمانی که فرد خشمگین میشود ،نمیتواند بر سطوح مختلف رفتاری ،شناختی و روابط بین فردی
خود تسلط الزم و کافی داشته باشد و بنابراین کنترل در این زمینه سبب میشود که فرد همواره شیوههایی را همسو با شرایط حال در هنگام
عصبانیت اتخاذ نماید [.]7
ذهن آگاهی از این حیث میتواند سبب کنترل خشم در افراد شود که شیوههای مقابله و مواجهه با هیجانات منفی از جمله عصبانیت و
خشم را به فرد ارائه میدهد و فرد میتواند با بهرهگیری از این شیوهها ،در هنگام عصبانیت ،به سطح مطلوبی از بهزیستی روانی و جسمانی در
زمان بروز خشم دست یابد که این امر سبب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه شده و به تبع به کنترل خشم در فرد منجر میشود .فرزانهپور
( )0080طی پژوهش خود نشان داد که ذهن آگاهی دارای رابطه مثبت و معناداری با راهبردهای تنظیم هیجانی میباشد .این راهبردها در
مدیریت هیجانها نقش اساسی ایفا میکنند .راهبردهای تنظیم هیجان بر آگاهی ،کنترل و اصالح هیجانهای منفی حاصل از روابط بین فردی
تاثیر دارد [ .] 0بنابراین افرادی که توانایی کنترل و تنظیم هیجانات خود را دارند ،در برابر فشارهای زندگی توانایی کنترل هیجانات منفی من
جمله کنترل خشم را دارند [.]8
ذهن آگاهی ،یک شیوه کالس محور میباشد که هدف از آن ایجاد سالمتی و شادابی در افراد میباشد [ .]01این شیوه درمان شامل
کاربرد راهبردهای ویژه و تجربی متمرکز بر شناخت و رفتار است که تاکیدی بر تغییر افکار و شناخت دارد .این شیوه درمانی اولین بار توسط
کاباتزین ،)0888( 0مطرح شد که عبارت است از حواسجمع بودن ،بیداری صددرصد و آگاه بودن نسبت به همه رخدادهایی که همین االن
در اطراف ما و همین طور درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستند ،بدون هر گونه قضاوت و پیشداوری نسبت به درست و نادرست بودن
اتفاقات [ .]00در حقیقت ذهن آگاهی به معنی حالت آگاهی و داشتن توجه به آنچه که در زمان حال روی میدهد میباشد [ .]01ذهن آگاهی
میتواند در رها سازی افراد از افکار اتوماتیک ،عادت ها و الگوهای رفتاری ناسالم کمک کند و از این رو نقش مهمی را در تنظیم رفتاری ایفا
میکند [ .]00بنابراین ذهن آگاهی با تاکید بر آگاهی و ایجاد رابطهی جدید با افکار در مقایسه با تغییر آنها را مورد تاکید قرار میدهد .عالوه
بر ذهن آگاهی دیگر متغیری که بر مهارتهای کنترل خشم تاثیر دارد و نمیتوان از اثر آن چشم پوشی کرد پذیرش -تعهد میباشد []02
[.]02
پذیرش و تعهد پرورش انعطافپذیری روانی است که توانایی ا رتباط برقرار کردن به صورت منعطف با تجارب درونی و پاسخ انطباقی به
موقعیتها با هدف زندگی ارزشمند میباشد [ .]00پذیرش به معنای فراهم نمودن فضایی یا فرصتی برای احساسات و عواطف غم انگیز ،آگاه
بودن از هر آنچه در هر لحظه فکر یا احساس میشود یا انجامی صورت میپذیرد ،ارزشها و آنچه که فرد از زندگی خود میخواهد و نیز تعهد،
به معنای اقدام کردن عملی که توسط ارزشهای هدایت شده صورت میگیرند ،میباشند .پذیرش -تعهد یک عملکرد منحصر به فرد ،صفت
بارز یا توانایی شناخت کلی است که به فرد اجازه میدهد ایدههای چندگانه را بپذیرد به طور انعطافپذیری شناختش را تغییر دهد و هنگام
تغییرات محیطی به الگوها پاسخ عادی بدهد [ .]07پذیرش -تعهد یکی از مولفههای اصلی کارکرد اجرایی است و کارکرد اجرایی برون دادههای
رفتار را تنظیم میکند [ .]00به واقع پذیرش -تعهد بر اساس کاربردهایش از مدل انعطافپذیری روانی تعریف میشود که شامل مجموعهای
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از فرایندهای اصالحی که در گسترش ،نگهداری و بهبود طیف گستردهای از مشکالت زندگی میباشد [ ]08و سبب کنترل خشم ،کاهش
پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت میگردد [.]01
به طور کلی برخورداری از مهارتهای کنترل خشم و آموزش شیوههای کنترل خشم از دغدغههای اساسی هر جامعهای محسوب میگردد،
این مسئله در جوانان به خصوص دانشجویان به دلیل شرایط فیزیولوژیکی و روانی و نیز موقعیتهای استرسزای اجتماعی و تحصیلی بغرنجتر
بوده و نیازمند بررسی دقیق و علمی می باشد به طوری که مطالعات انجام شده بر روی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران نشان داده است
که  % 00/0از این دانشجویان سطح باالیی از ابرازگری خشم داشتهاند [ .]00بنابراین توجه به خشم و ارائه راه حلهای بنیادین و آموزش
مهارتهای الزم به منظور کنترل خشم از دلمشغولیهای اساسی روان درمانگرها ،خانوادهها و مسئولین جوامع امروزی میباشد ،توجه به
ضعفها و مشکالت این گروه از جامعه نه تنها موجب شادی و موفقیت آنان میگردد ،بلکه جامعهای پویاتر و سالمتر را نیز ایجاد مینماید .چرا
که جوانان تشکیل دهنده نسل های بعدی هستند و این افراد که اکنون تنها نقش فرزندی را دارند به زودی نقش والد و همسر را به عهده
خواهند گرفت؛ بنابراین سالمت روانی و اجتماعی این گروه میتواند به سالمت روانی و اجتماعی نسل بعدی نیز کمک نماید .بنابراین مهار
خشم و کنترل آن میتواند موفقیت همه جانبه جوانان را رقم زده شده و کارکرد بهینه آنها را به ارمغان آورد ،لذا به منظور دوری از پیامدهای
زیانبار خشم ،وسعت تالشهای علمی و خدمات درمانی-تربیتی روز به روز افزایش مییابد که همین این امر سبب شده است تا در پژوهش
حاضر به پیشبینی مهارتهای کنترل خشم براساس ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد در دانشجویان پرداخته شود که علیرغم مطالعات فراوان
در خصوص ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد اندک پژوهشی به بررسی تاثیر این متغیرها بر کنترل خشم پرداخته است .بنابراین پژوهشگر با
مشاهده شکاف تحقیقاتی در این خصوص بر آن بر آمده است تا به بررسی تحلیلی این مسئله پرداخته و پاسخگوی این سوال باشد که آیا ذهن
آگاهی و پذیرش  -تعهد توانایی پیشبینی مهارتهای کنترل خشم در دانشجویان را دارند؟

مبانی نظري
ذهن آگاهی
0

نوعی از آگاهی که بر اثر توجّه روی هدف ،در لحظه جاری و بدون استنتاج لحظه به لحظه وجود دارد ،ذهن آگاهی میگویند [ .]00به
عبارت دیگر ،ذهن آگاهی تعمّقی غیرعمد بر روی وقایع حاضر و جاری بوده ،ذهن آگاهی به عنوان نوعی آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از
آنچه اکنون در حال وقوع است ،تعریف میگردد [.]00[ ]00
افراد ذهن آگاه واقعیّات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک میکنند و توانایی زیادی در مواجهه با دامنه گستردهای از
تفکّرات ،هیجانها و تجربهها (اعم از خوشایند یا ناخوشایند) دارند [ .]07[ ]00توجّه از نوع ذهن آگاهی ،همان توجّه دقیق فرد به آن چیزی
است که او هم اکنون در حال تعبیر آن است و این با تفکیک واکنشهای خود از دادههای حسّی خام صورت میگیرد [.]02
حضور ذهن شیوهای است برای پرداختن توجه که از مراقبة شرقی نشأت گرفته و به عنوان «توجه کامل به تجربیات زمان حال به شکل
لحظه به لحظه» توصیف شده است .هم چنین به عنوان «پرداختن توجه به یک شیوه خاص در زمان حال و بدون قضاوت و توانایی معطوف
ساختن توجه به گونه ای که بتوان از طریق تمرینات مراقبه آن را پرورش داد ،این شیوه خاص تحت عنوان خود ـ تنظیمی توجه از یک لحظه
به لحظة دیگر تعریف شده است» (اقبالی .)0080 ،متون معاصر ذهن آگاهی تمرینات متنوعی را جهت فراگیری مهارتهای مراقبهای معرفی
کرده است .افراد ترغیب میشوند تا به تجربیات درونی خود در هر لحظه ،هم چون حسهای بدنی ،افکار و احساسات توجه کنند ،هم چنین
توجه کردن به جنبههای محیطی نظیر مناظر و صداها مورد ترغیب قرار میگیرد .توصیه میشود که حضور ذهن باید این نگرش را در افراد
بوجود آورد که نسبت به امور ،پذیرش بدون قضاوت داشته باشند .یعنی ،ایجاد آگاهی در افراد نسبت به ادراکات ،شناختها ،هیجانات یا
حس ها اما بدون اینکه نسبت به خوبی یا بدی ،حقیقی یا کاذب ،سالم یا ناسالم بودن و مهم یا بیاهمیت بودن آنها ،قضاوت و ارزیابی شود.
بنابراین حضور ذهن عبارت است از مشاهدة بدون داوری جریان سیال محرکات درونی و بیرونی.
از آنجائی که حضور ذهن ریشه در فرهنگ بودیسم مشرق زمین دارد ،ممکن است برای افراد نامأنوس باشد ،از این رو کبات زین ()0111
پیشنهاد میدهد ک ه بهتر است تمرینات آن منطبق با فرهنگ افراد باشد .به همین علت پژوهشگران و متخصصین بالینیای که تمرینات حضور
ذهن را در برنامههای خدمات بهداشت روانی قرار میدهند ،معموالً این مهارتها را مستقل از مذهب و سنتهای فرهنگی مبدأ آن آموزش
میدهند .در متون تجربی معاصر ،مداخالت بالینی مبتنی بر آموزش مهارتهای حضور ذهن به سرعت در حال رشد است .بیش از 021
بیمارستان و کلینیک در ایاالت متحده برنامههای کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن را ارائه میدهند .همچنین آموزش حضور ذهن ،جزء
محوری رفتار درمانی دیالکتیک است  ،رویکردی که در درمان اختالل شخصیت مرزی کاربرد فراوانی دارد .متون تجربی آموزش حضور ذهن
Mindfulness
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مشکالت روش شناختی بسیاری دارد ،اما بیانگر این است که این روش میتواند به کاهش انواع شرایط مشکلزا ،از جمله ،استرس ،اضطراب،
عود افسردگی و اختالل خوردن بینجامد (دهقانمنشادی.)0080 ،
ذهنآگاهی کیفیتی از هشیاری است و به طور دقیقتر توجه کردن به شیوههای خاص یعنی هدفمند ،در لحظه حاضر و غیرقضاوتی است
[ .]00ذهن آگاهی به عنوان ارتقاء دهنده سطوح باالی بهزیستی مفهومسازی شده است [.]07[ ]01
خشم
«خشم» یکی از نیرومندترین هیجانهاست؛ همچون انباری ا ز باروت است که ممکن است با یک جرقه منفجر گردد و به آتشفشانی
میماند که با گدازههای خود ،روابط بین فردی و فرد را به آتش می کشد .اما اگر به مهار آن اقدام کرده و کنترل سازمان هیجان خود را به
عهده بگیریم ،میتوانیم با سدّ آهنین صبر ،تفکر عاقالنه و عاقبت اندیشی آن را کنترل کنیم و بیشترین سود را از روابط سالم بین فردی و
سالمت تن و روان کسب کنیم .پس نگذاریم سیل این هیجان پرخروش مزارع سرسبز روابط اجتماعی ،شغلی و خانوادگی را ویران کند و سقف
خانههای سالمت جسمانی و روان را پایین آورد و طعم تلخ ناکامی را به ما بچشاند [.]07
در لغت نامههای فارسی« ،خشم» به غضب ،غیظ ،قهر ،سخط و مقابل «خشنودی» معنا شده است (دهخدا) .البته «غیظ» به معنای
شدت غضب و حالت برافروختگی و هیجان فوق العاده روحی است که پس از مشاهدة نامالیمات به انسان دست میدهد [ .]00از جمله کلماتی
که به خشم اشاره دارند «عصبانیت» است و آن به حالت کسی اطالق میشود که از نظر روحی ناراحت است و تعادل قوای ارادی و تسلط خود
را بر اثر ناراحتی و خشم از دست داده است (دهخدا) .در مباحث اخالقی ،از فرو بردن خشم (کظم غیظ) سخن به میان آمده و قرآن شریف
این را از صفات پرهیزکاران برشمرده است (آل عمران« .]07[ )002 ،کظم» در لغت ،به معنای بستن سرمشکی است که از آب پر شده باشد
و به کنایه ،در مورد کسانی که از خشم و غضب خودداری نمینمایند ،به کار میرود [.]00
رویکردها و آموزشهاي مهارتهاي کنترل خشم
با توجه به پیشینه و آموزشهایی که در زمینة مهارتهای کنترل خشم صورت گرفته در اینجا به بعضی از رویکردها و آموزشهای مربوط
به این موضوع پرداخته میشود.
دیلون ،) 0112( 0بر اساس نظریة نقش جنسیتی نشان داد ،دخترانی که رفتار خشن پدرانشان را در مقابل مادرانشان مشاهده میکنند،
ممکن است آن را به عنوان راهنمایی برای نقش جنسیتی و انتظارات آینده شان در نظر بیاورند .عالوه بر این پسرهای که شاهد رفتار خشن
پدرانشان نسبت به مادرانشان هستند ،ممکن است آن را در تجربههای آیندة خودشان دخیل کنند .همچنین بچهای که طالق پدر و مادرش
را تجربه میکند ،ممکن است درسهای را فرا بگیرد که منجر به انتظارات زوجی بدبینانه ،آرمان گرایانه یا غیرواقع بینانهای در او گردد.
نظریة ساختار اجتماعی معتقد است ،محدودیتهایی که برای طبقة پایین اجتماع در جامعه به وجود میآید ،باعث افزایش پرخاشگری
میشود [.]08
دیدگاه عقالنی-عاطفی-رفتاری در درمان خشم شامل این عناصر است:
 -0بررسی زیربنای خشم و عصبانیت.
 -0تمایز افکار منطقی و غیرمنطقی و احساس مناسب و غیرمناسب.
 -0نقش افکار منطقی و باورها بر نوع پاسخهای هیجانی و احساسات.
 -2بررسی افکار غیرمنطقی زیربنای خشم.
 -2پذیرش خود به عنوان تکنیک هیجانی مقابله با خشم.
 -0جدل با افکار غیرمنطقی.
 -7جایگزینی افکار منطقی و احساسات مناسب.
 -0آموزش جرأت ورزی به عنوان شیوة مقابله با خشم.
در رویکرد رفتاری -شناختی نواکو ،اساس کاهش پرخاشگری بر بازسازی شناختی و کنترل خشم استوار است .این روش درمانی برای
درمان مشکالت خشم و پرخاشگری به کار میرود و عبارت است از نوعی مداخلة رفتاری-شناختی که از الگوی درمانی به نام (ایمن سازی در
برابر استرس) پیروی میکند.

Dillon

3.
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هدف رویکرد ایمن سازی در برابر کنترل خشم ،به وجود آورن مهارتهای کنار آمدن است که این مهارتها به این شرح هستند :الف)
پیش گیرنده ،ب) تنظیم کننده ،ج) اجرایی .اهداف کلی آن عبارت اند از :پیشگیری از وقوع خشم در مواقعی که ناسازگار است ،توانا ساختن
مراجع به اینکه در موقع بروز خشم میزان برانگیختگی خود را تعدیل کند و فراهم آوردن مهارتهای عملکردی مورد نیاز برای ظاهر ساختن
برانگیختگی .این رویکرد درمانی ،سه مرحله یا گام به هم پیوسته دارد )0 :آماده سازی شناختی )0 ،کسب مهارت )0 ،آموزش نحوة به کار
بستن آموختهها [.]01
همچنیت منظور از مهارتهای کنترل خشم مهارتهایی است که کلینکه ( ،)0880برای مقابله با خشم معرفی میکند و شامل این موارد
هستند :استفاده از نظامهای حمایت اجتماعی ،2مهارتهای مسأله گشایی ،2مهارتهای خود آرام سازی ،0مهارتهای حفظ تسلط درونی،7
استفاده از مهارت شوخ طبعی ،0آموزش مهارتهای صحبت کردن و گفت و گوی مؤثر (ارتباط و مذاکره) ،8مهارتهای گوش دادن ،بیان صریح
احساسات خود .استفاده از نظامهای حمایت اجتماعی به ما کمک میکند تا با رویدادهای تنشزا مقابله کنیم .مطالعات پژوهشی نشان داده
است افرادی که از نظام حمایت اجتماعی خوبی برخوردارند ،کمتر مضطرب و افسرده می شوند و در مقایسه با افرادی که از نظام حمایت
اجتماعی ضعیفی برخوردارند ،نسبت به زندکی خوش بینیتر هستند .استفاده از روش مسأله گشایی موجب اعتماد به نفس میشود .وقتی ما
بدانیم که از مهارت مسأله گشایی خوبی برخورداریم ،احساس شایستگی و تسلط در ما تقویت میشود .مهارت مسأله گشایی مؤثر با سازگاری
شخصی خوب ارتباط دارد .هدف از به کار بردن مهارتهای خود آرام سازی ،حفظ کنترل و تعادل ارگانیزم در مقابل فشارها و تنشهای روزمرة
زندگی است .مهارت حفظ کنترل درونی ،به معنی تسلط داشتن بر مسائل زندگی و پذیرش مسئولیت رفتارها و تالش در جهت حل مسائل
مختلف است .فرد از روشهای ارتباطی استفاده میکند که او را قادر میسازند حرمت نفش خود را حفظ کند ،خشنودی و ارضای خواستههای
خود را دنبال کند و از حقوق و حریم شخصی خود بدون سوء استفاده از دیگران و یا سلطه جویی بر آنان ،دفاع کند .گوش دادن به صحبتهای
دیگران خود راه حل مؤثری را به ما نشان میدهد و بسیاری از سوء تفاهمها را رفع مینماید.
مطالعات نشان دادهاند که ارتقای مهارتهای زندگی ،مهارتهای مقابله ای ،مهارتهای ارتباطی و توانمندیهای روانی -اجتماعی در مهار
خشم و بهبود زندگی مؤثر است .توانمندیهای روانی -اجتماعی عبارت است از آن گروه از تواناییهایی که فرد را برای مقابلة مؤثر در برابر
کشمکشها در موقعیتهای زندگی یاری میکند .این تواناییها فرد را قادر میسازد تا در رابطه با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خود
مثبت و سازنده عمل کند و سالمت روانی خود را تأمین کند [.]00
در سالهای اخیر ،پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که آموزش مهارتهای زندگی با ارتقای توانمندیهای روانی -اجتماعی افراد همچون
مهارتهای مدیریت خشم ،آموزش مهارتهای حل مسأله ،مهارتهای ارتباطی و آموزشهای گروهی در کنترل خشم مؤثر است []00[ ]00
[.]01
در ایران نیز پژوهشهایی در خصوص اثربخشی مهارتهای کنترل خشم انجام شده است .از جملة این پژوهشها میتوان به اثربخشی
آموزش گروهی از صادقی ( ،]02[ )0001آموزش مهارتهای حل مسأله از بهرامی ( ،]00[ )0002آموزش گروهی از عطاری و همکاران
( ،]07[ )0002نقش مشاورة گروهی از سعیدی ( ،]00[ )0002مهارتهای ارتباطی از شیرالی نیا ( ،]08[ )0000آموزش مهارتهای مدیریت
خشم از بشکار ( )0007اشاره نمود.

پذیرش و تعهد
پذیرش و تعهد رویکردی به مداخالت روانشناختی است که نه بر اساس فنون مشخص بلکه بر اساس فرایندهای نظری معینی تعریف
میشود .بر اساس مفاهیم نظری پذیرش و تعهد یک مداخله روانشناختی بر اساس روانشناسی رفتاری مدرن است که نظریه چهارچوب ارتباطی
را شامل می شود ،در آن از فرایندهای توجه آگاهی و پذیرش و نیز تعهد و تغییر رفتار استفاده میشود تا انعطافپذیری روانشناختی حاصل
شود.
پذیرش به معنای فراهم نمودن فضایی یا فرصتی برای احساسات و عواطف غم انگیز ،آگاه بودن از هر آنچه در هر لحظه فکر یا احساس
میشود یا انجامی صورت میپذیرد ،ارزشها و آنچه که فرد از زندگی خود میخواهد و تعهد نیز اقدام کردن عملی که توسط ارزشهای هدایت
شده صورت میگیرند ،میباشد [.]21
4

. Support System
. Problem-solving skills
6 . Self-relaxation skills
7 . Internal controlling skills
8 . Sense of humor
9 . Negotiating and communicating
5

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،91پاییز  ،9318ص 77 -19
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

تئوري و نظریه پذیرش و تعهد
تئوری و نظریه بالینی پذیرش و تعهد مبتنی بر نظریهی چارچوب ارتباط هست .نظریهی چارچوب ارتباط یک رویکرد تحلیل رفتاری به
پدیدهی زبان و عملکردهای عالی شناختی است که این پدیدهها تحت عنوان پاسخ ارتباطی قابلاجرای قراردادی توضیح داده میشود .همچنین
به چارچوب ارتباط برمیگردد برنامههای تحقیقی بر پایه چگونگی کارکرد ذهن است این پژوهشها بیان میکند که بسیاری از ابزارهایی که
ما برای حل مشکالت بکار میگیریم منجر به دامهایی میشوند که ایجاد رنج میکنند .پژوهشهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور
گستردهای به مطالعه اجتناب تجربی و آمیختگی شناختی پرداخته است [.]20
آميختگی شناختی
به تمایل افراد در تغییر وقایع خاصی به عنوان واقعیت نمایان است سپس ترکیب یا الحاق کردن به محتوای این رویدادهای بهخصوص
است در دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به تغییر این تفکر و یا تالش برای ایجاد تفکرات جایگزین اهمیت داده نمیشود اما به ارتباط
افراد با تفکراتشان بهعنوان یک رویداد کالمی و یک رفتار و یا تنها یک فکر تأکید میشود.
در مداخالت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آمیختگیهای شناختی مورد هدف ممکن است بهصورت اخطارهای مداوم ،ناپایدار و
فرآیندی از تفکر بهعنوان چیزی در تضاد با الحاق به محتوا از هر فکر خاصی مورد تائید باشد.
اجتناب تجربی
با کنترل و عدم گرایش و تجربه کردن و ماندن در تماس با رویدادهای خاص (افکار ،احساسات ،احساسهای بدنی و تصورات) و تالشی
برای دور کردن یا کنترل کردن این تجارب است .اجتناب تجربی به عنوان بخش طبیعی از تجارب بشر که ناشی از مفاهیم کارکردی ابقا
اجتماعی از زبان و ترجمان منتج شده در گرفتاری با رویدادهای خاص است فرض میشود و این اجتناب تجربی میتواند به راههای بیشماری
تظاهر پیدا کند.
رابطه ذهن آگاهی با پذیرش و تعهد
مهارتهای ذهنی آگاهی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در سه مقوله بکار میروند.
 -0تفکیک و ناهم آمیختگی :فاصله گرفتن ،رها شدن از افکار غیر کمککننده و خاطرات و باورها
 -0پذیرش :ساختن فضایی برای احساسات دردآور ،احساسات و انگیزشها و اجازه دادن به وارد شدن و حضور داشتن آنها بدون بحث
و درگیر نشدن با آنها
 -0تماس با لحظه حال :که به طور کامل با توجه به تجارب اینجا و اکنون همراه با نگرشی از گشودگی و باز بودن و حس کنجکاوی
تأکید دارد [.]20

روش شناسی
این تحقیق از لحاظ ماهیت ،کاربردی و به لحاظ زمانی ،مقطعی و از لحاظ روش توصیفی و همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به تعداد  00711نفر (علوم انسانی  0711نفر ،فنی و مهندسی  ،0111علوم
پایه  0011نفر و هنر و معماری  011نفر) در سال تحصیلی  0087-80میباشند .حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی به
روش طبقهای نسبی به تعداد  070نفر (علوم انسانی  002نفر ،فنی و مهندسی  ،80علوم پایه  00نفر و هنر و معماری  02نفر) انتخاب شد.
به منظور دستیابی به هدف نهایی تحقیق ،در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات و تدوین فرضیهها و تدوین مدل تحقیق از روش
کتابخانه ای ،اسنادی و پیمایشی استفاده شد .برای جمعآوری اطالعات روشهای مختلفی وجود دارد .با توجه به اینکه در اغلب موارد تماس
مستقیم با آزمودنیها وقت گیر ،گران و گاهی غیر ممکن است از پرسشنامه استفاده شد .در تحقیق حاضر نیز برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه استفاده شد که به شرح ذیل میباشند:
)1مهارتهاي کنترل خشم
مهارتهای کنترل خشم در این پژوهش توسط پرسشنامه باس و پری ( ]7[ )0880سنجیده شد .این پرسشنامه دارای چهار بعد کنترل
خشم بدنی (سواالت  ،)08 -02-00-00-00-00-0-2-0کنترل خشم کالمی (سواالت  ،)07-00-02-0-2کنترل پرخاشگری (سواالت -0
 )00-00-08-00-00-8و کنترل خصومت (سواالت  )00 -02-01-07-02-01-7-0میباشد .برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده
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که به تناسب  0تا  2نمره به آنها اختصاص داده شده است .نمره گذاری گزینهها به این صورت است :کامالً شبیه به من است ( ،)0تا حدودی
شبیه به من است ( ،)0نه شبیه من است و نه شبیه من نیست ( ،)0تا حدودی شبیه به من نیست ( ،)2به شدت به من شبیه نیست (.)2
سواالت  8و  00به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .حداکثر نمره کل این پرسشنامه  022و حداقل آن  08است که نمره  07نقطه برش
پرسشنامه است که نمرات بیشتر از آن نشان دهنده مهارتهای کنترل خشم باال و نمرات کمتر از آن نشان دهنده مهارتهای کنترل خشم
پائین است .میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه کنترل خشم برای یک نمونه  000نفری از دانشجویان مذکر دوره کارشناسی در پژوهش
باس و پری ( ،]7[ )0880به ترتیب  77/0و  00/2میباشد و در یک نمونه  020نفری از دانشجویان مونث ،میانگین  00/0و انحراف استاندارد
 07است.
 )2پرسشنامه ذهن آگاهی
ذهنآگاهی در پژوهش حاضر با پرسشنامه بایر و همکاران ( ]20[ )0110سنجیده شد که مشتمل بر  08ماده است که آزمودنی بر اساس
یک مقیاس پنج درجهای از صفر (هرگز) تا چهار (همیشه) میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت را بیان میکنند و سواالت (-0
 )08-00-02-02-01-00-02-00-00-00-07-00-02-00-00-01-0-2نمرهگذاری معکوس دارند .بازه نمرات این پرسشنامه از صفر الی
 020میباشد که نمره  70نقطه برش پرسشنامه بوده و نمرات کمتر از آن نشاندهنده ذهنآگاهی پائین و نمرات بیشتر از آن نشاندهنده
01
ذهنآگاهی باال میباشند .این پرسشنامه از طریق تلفیق گویههایی از پرسشنامه ذهنآگاهی والچ ،بوچیلد ،باتنمیولر ،کلینکچ و اسچیمت
( ،]22[ )0110مقیاس هوشیاری و توجه ذهنآگاه برون و رایان ( ،]01[ )0110مقیاس ذهنآگاهی بیر ،اسمیت و آلن ،]20[ )0112( 00مقیاس
تجدید نظر شده ذهنآگاهی شناختی و عاطفی فیلدمن ،هیس ،کامر ،گرسون و الئورنسیو )0117( 00و پرسشنامه ذهنآگاهی چادویک ،همر،
سایمز ،پیتر ،کیوپر و دنان ] 20[ )0110( 00با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تحول یافته است .این پرسشنامه دارای پنج زیر مقیاس مشاهده،
توصیف ،عمل همراه با آگاهی ،عدم قضاوت و عدم واکنش میباشد .عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرکهای بیرونی و درونی مانند
احساسات ،شناختها ،هیجانها ،صداها و بوها میباشد .توصیف به نامگذاری تجربههای بیرونی با کلمات مربوط میشود ،عمل توام با هوشیاری
در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام وقوع ذهن فرد در جای دیگری
است .غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیرقضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است و غیرواکنشی بودن به تجربه درونی
02
اجازه آمد و رفت به افکار و احساسات درونی است ،بیآنکه فرد در آنها گیر کند [ .]02ضریب آلفای کرونباخ طی پژوهش بیر و همکاران
( ]20[ )0110برای غیرواکنشی بودن  ،1/72توصیف  ،1/80مشاهده  ،1/00عمل با هوشیاری  1/07و غیرقضاوتی بودن  1/07محاسبه گردید.
 )0پرسشنامه پذیرش -تعهد
پذیرش -تعهد در پژوهش حاضر توسط پرسشنامه  08سوالی پذیرش و تعهد (ایای کیو-آر) سیف ( ]27[ )0082سنجیده شد .طریقه
نمرهگذاری این پرسشنامه براساس طیف لیکرت هفت گزینهای (هرگز درست نیست=صفر ،بسیار به ندرت درست است= ،0به ندرت درست
است= ،0بعضی وقتها درست است= ،0بیشتر اوقات درست است= ،2تقریباً درست است= 2و همیشه درست است= )0میباشد .طریقه نمره
گذاری سواالت  08-07-02-02-00-8-0-0-0-0معکوس میباشند .بازه نمرات پذیرش -تعهد از صفر الی  002میباشد که نمره  27نقطه
برش پرسشنامه است که نمرات بیشتر از  27نشاندهنده پذیرش -تعهد باال و نمرات کمتر از  27نشاندهنده پائین بودن پذیرش -تعهد است.
مشخصات روانسنجی نسخه اصلی پرسشنامه بدین شرح است :نتایج  0000شرکت کننده در طول  0نمونه نشان داد که این ابزار پایایی،
روایی و اعتبار سازه رضایت بخشی دارد .میانگین ضریب آلفا  )1/00-1/70( 1/02و پایایی بازآزمایی در فاصله  0و  00ماه به ترتیب  1/00و
 1/78به دست آمد .نتایج نشان دادند که پرسشنامه به صورت همزمان ،طولی و افزایش دامنهای از نتایج از سالمت ذهنی تا میزان غیبت از
کار را پیشبینی میکنند که همسان با نظریه زیربنایی اش است .این ابزار همچنین اعتبار تمییزی مناسبی را نشان میدهد [.]20

یافته هاي پژوهش
بررسی نرمال بودن متغيرها
ابتدا قبل از بررسی فرضیه ی پژوهش الزم است ،نرمال بودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف – اسمیرنف مورد ارزیابی قرار
گیرد .بنابراین جدول شماره ( )0به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق میپردازد.
02

10.

Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht & Schmidt
Baer, Smith & Allen
12. Feldman, Hayes, Kumar, Greeson & Laurenceau
13. Chadwick, Hember, Symes, Peters, Kuipers & Dagnan
14. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney
11.

). Kolmogrov-Smirnov (KS

15
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جدول شماره ( :)1بررسی نرمال بودن توزیع متغيرها

متغیرها

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
آماره Z

سطح معناداری

مهارتهای کنترل خشم

1/807

1/002

کنترل خشم بدنی

1/000

1/027

کنترل خشم کالمی

0/10

1/008

کنترل پرخاشگری

1/017

1/000

کنترل خصومت

1/88

1/020

ذهن آگاهی

1/710

1/070

پذیرش  -تعهد

0/170

1/018

با توجه به جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها در آزمون کولموگروف – اسمیرنف بیشتر از 1/12
میباشند [ ،]28لذا توزیع داده های متغیرهای فوق نرمال هستند .بنابراین نرمال بودن متغیرهای مذکور استفاده کردن از آزمونهای پارامتریک
از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه را جهت استنباط فرضیههای پژوهش توجیه مینمایند.

فرضيه پژوهش
ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد توانایی پیشبینی مهارتهای کنترل خشم در دانشجویان را دارند.
H 0 :   0

H1 :   0

جهت بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه 00به روش همزمان( 07همه متغیرها به یکباره وارد مدل میشوند) استفاده
میگردد .در این پژوهش ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد به عنوان متغیرهای پیشبین بوده و مهارتهای کنترل خشم به عنوان متغیر مالک
ایفای نقش میکند .برای اجرای این آزمون میبایست پیش فرضیه تحلیل رگرسیون اجراء شود تا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون قابل استناد
باشند .این پیش فرض ها عبارتند از:
 -0وجود رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبین :با نمودار پراکنش نشان داده میشود.
 -0تبیین مدل :با استفاده از مجذور  Rتنظیم شده بررسی میشود.
 -0استقالل بین خطاها :با آزمون دوربین واتسون 00مورد سنجش قرار میگیرد.
 -2یکسان بودن احتمال تجمعی مشاهده شده و احتمال تجمعی مورد انتظار :با نمودار خطی  P-Pسنجش میشود.
 -2نرمال بودن باقی مانده استاندارد رگرسیون :با نمودار هیستوگرام مورد سنجش قرار میگیرد.
 -0بررسی معنی داری و برازش مدل :با آزمون آنوا 08مورد سنجش قرار میگیرد (با استفاده از این آزمون میتوان نتیجه گرفت که نتایج
به دست آمده در نمونه قابل تعمیم به جامعه میباشد و به عبارتی ،مدل معنادار بوده و قابلیت برازش دارد).
 -7عدم هم خطی بین متغیرهای پیش بین :با استفاده از شاخصهای تورم یا تورش واریانس ،تلورانس ،مقدار ویژه و شاخص شرطی
سنجش میشوند.
تبيين مدل و استقالل بين خطاها
جدول شماره ( )0به بررسی میزان تبیین مدل رگرسیون و استقالل بین خطاها میپردازد.

16.

Multivariate Regression Analysis
Enter
18. Durbin-watson
19. ANOVA
17.
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جدول شماره( )2تبيين مدل رگرسيون و استقالل بين خطاها در فرضيه پژوهش

R
1/028

مجذور R

مجذور  Rتنظیم شده

دوربین واتسون

1/700

1/707

0/020

در جدول شماره ( )0مشاهده میگردد که مجذور  Rتنظیم شده برابر  1/707میباشد ،به طوری که حدود  %72تغییر در متغیر
مهارتهای کنترل خشم ناشی از تغییرات در متغیرهای ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد میباشد .لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از
 %02میباشد ،بنابراین مدل مناسب است .همچنین از آنجا که مقدار دوربین واتسون مابین  0/2تا  0/2میباشد [ ،]28لذا فرض استقالل بین
خطاها پذیرفته می شود و بین خطاهای ایجاد شده در جهت تاثیر هریک از متغیرهای پیش بین بر متغیر مالک ،هم خطی وجود ندارد.
معنی داري و برازش مدل
جدول شماره ( )0به بررسی معنی داری و برازش مدل با استفاده از آزمون آنوا میپردازد.
جدول شماره ( )3بررسی معنی داري و برازش مدل در فرضيه پژوهش

آماره F

سطح معناداری

رگرسیون

20200/080

0

00020/180

200/070

1/110

باقی مانده

00282/000

071

21/020

-

-

مجموع

70100/200

070

-

-

-

مدل

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات

همانطور که پیداست ،سطح معناداری به دست آمده از آماره  Fکمتر از  1/10میباشد ،لذا مدل رگرسیون معنادار میباشد و مدل
رگرسیون از برازش مطلوبی برخوردار بوده و میتوان نتایج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعمیم داد.
عدم همخطی بين متغيرهاي پيشبين
این پیش شرط با استفاده از شاخص های تورم یا تورش واریانس ،تلورانس ،مقدار ویژه و شاخص شرطی سنجش میشوند که در جدول
شماره ( )2آورده شده اند.
جدول شماره ( )4بررسی عدم همخطی بين متغيرهاي پيش بين

متغیرهای پیش بین

تلرانس ()Tolerance

تورم یا تورش واریانس
()VIF

مقدار ویژه
()Eigenvalue

شاخص شرطی
()Condition Index

ذهن آگاهی

1/202

0/700

1/108

01/180

پذیرش  -تعهد

1/202

0/700

1/102

02/200

از جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که مقدار شاخصهای تلرانس و تورم یا تورش واریانس به ترتیب برای متغیرها بیشتر از  1/2و کمتر
از  01میباشند ،بنابراین بین متغیرهای پیشبین همخطی چندگانه وجود ندارد و به عبارتی ،همخطی محتمل نمیباشد [ .]28از طرفی هرچه
مقدار ویژه بیشتر از صفر باشد و شاخص شرطی کمتر از  01باشد (هیر و همکاران ،)0100 ،هم خطی بین متغیرهای پیش بین رد میگردد.

تابع مدل
با توجه به اینکه هر هفت پیش شرط استفاده از آزمون رگرسیون رعایت گردید ،میبایست به ارائه تابعی پرداخته تا با استفاده از آن
میزان پیشگویی مهارتهای کنترل خشم براساس ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد را نشان داد .بنابراین جدول شماره ( )2در این راستا ضرائب
رگرسیون را به نمایش میگذارد.
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جدول شماره ( )5ضرائب رگرسيون در فرضيه پژوهش

ضرایب استاندارد

خطای معیار

Beta
-

آماره
t
2/000

ضرایب غیر استاندارد

1/110

07/828

1/110

0/820

1/110

مقدار ثابت

B
01/000

0/80

ذهن آگاهی

1/202

1/10

1/002

پذیرش  -تعهد

1/012

1/102

1/000

سطح
معناداری

با توجه به جدول شماره ( )2میتوان گفت که سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از  1/10بوده بنابراین فرض مساوی بودن آلفا
برابر صفر رد میگردد و مقدار ثابت بر متغیر مالک تاثیرگذار است .به طوری که میتواند در معادله ضرایب غیراستاندارد شرکت کند .همچنین
سطوح معناداری تمامی متغیرهای پیش بین کمتر از  1/10می باشند ،بنابراین برای ورود به معادله ضرایب استاندارد مناسب هستند ،یا به
عبارتی میتوا نند بر متغیر مالک اثر بگذارند .حال با توجه به توضیحات فوق تابع ضرایب استاندارد و غیراستاندارد به شرح ذیل میباشد:
Y   b1 x 1    b 2 x 2   

معادله استاندارد

( + پذیرش  -تعهد)(( +)1/000ذهن آگاهی)( = )1/002مهارتهای کنترل خشم
Y  a   b1 x 1    b 2 x 2   

معادله غیراستاندارد

( + پذیرش  -تعهد)((+)1/012ذهن آگاهی)( =01/000+)1/202مهارتهای کنترل خشم
از تابع فوق به این نتیجه میرسیم که ،با ثابت در نظر گرفتن عوامل خارجی و مقادیر ثابت و براساس معادله استاندارد ،ذهن آگاهی و
پذیرش  -تعهد میتوانند مهارتهای کنترل خشم را پیش بینی نمایند .همچنین با توجه به ضریب بتای ذهن آگاهی ،این متغیر بیشترین تاثیر
را بر مهارت های کنترل خشم دارد و بعد از آن متغیر ذهن آگاهی قرار دارد .پس میتوان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد
توانایی پیشبینی مهارتهای کنترل خشم در دانشجویان را دارند .لذا فرضیه پژوهش تائید میگردد.

بحث و ننتيجه گيري
با توجه به این که فرضیه پژوهش به پیشبینی مهارتهای کنترل خشم براساس ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد در دانشجویان میپردازد،
نت ایج حاصله در مباحث قبلی گویای این واقعیت میباشد که ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد توانایی پیشبینی مهارتهای کنترل خشم در
دانشجویان را دارند ( .)P<1/10در همین راستا نتایج پژوهشهای خانی پور ( ،]21[ )0080شریعتی ( ،]20[ )0080جاللی و عرب یار محمدی
( ،]02[ )0080دوستی و همکاران ( ،]20[ )0082منطقی مقدم و همکاران ( ،]20[ )0082مهری نژاد و ساعتچی ( ،]22[ )0082سلطانی و
همکاران ( ،]02[ )0082کاظمینی ( ،]27[ )0008سینگ و همکاران ( ،]01[ )0100فابینسون و دیسون ( ،]27[ )0100شوری و همکاران
( ،]20[ )0102ربکا و اسپنسر ( ]28[ )0100و باخ و همکاران ( ]01[ )0100همسو با نتیجه حاصله میباشد .زیرا ایشان در تحقیقات خویش
به این نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد نقش بسزایی بر کنترل خشم در نزد افراد دارد.
لذا از قیاس نتیجه حاصله با نتایج پژوهشهای پیشین این گونه نتیجهگیری خواهیم کرد که ذهن آگاهی و پذیرش  -تعهد توانایی
پیش بینی کنترل خشم از جمله عدم توسل به زور برای دفاع از حقوق خویش ،عدم شکستن وسائل و اشیاء در زمان عصبانیت ،کنترل اصرار
درونی برای صدمه زدن به دیگران ،نترساندن دوستان و آشنایان ،صدمه نزدن به دیگران در زمان خشم و ناراحتی ،داشتن دلیل قانع کننده
ای برای صدمه زدن به دیگران ،نداشتن درگیری زیاد با دیگران ،کمتر از دیگران در حال درگیری و نزاع بودن ،ضربه نزدن به دیگران در
هنگامی که دیگران ناراحتی ایجاد میکنند ،نزدن حرفهای ناشایست به دیگران ،زخم و زبان نزدن به دیگران ،صدا نکردن دیگران با القاب
زشت و تحقیرآمیز ،توانایی در اثبات نظرات خود در هنگام مخالفت دیگران ،حرف بد نزدن به دیگران در هنگام بروز اشتباهات آنان ،عدم
مخالفت همیشگی با دیگران ،غیبت نکردن ،عجول و تندخو نبودن ،توجه به حقوق دیگران ،داشتن خلقی مالیم ،به سرعت عصبانی نشدن،
کن ترل به موقع خشم خویش ،به راحتی رنجش خویش را به دیگران نشان ندادن ،تسلط بر اعصاب و احساسات خود ،داشتن دلیلی منطقی
برای عدم کنترل خود ،بدبین نبودن نسبت به دیگران ،داشتن دلیلی برای ناراحت بودن از دیگران ،بدگمان و مشکوک نبودن در ابراز دوستی
با افراد غریبه ،حسا دت نکردن ،داشتن موضع مشخص نسبت به دیگران ،اعتماد معقوالنه نسبت به دیگران و بدگمان نبودن نسبت به تعریف
و تمجید دیگران را دارند.

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،91پاییز  ،9318ص 77 -19
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

لذا ذهن آگاهی فرد را به این جایگاه می رساند که قضاوت نسبت به دیگران بیشتر برگرفته از اعمال ظاهری دیگران بوده و فرد به دلیل
عدم آشنایی با باطن و درون دیگران و بدون اطالعات از مشکالت روحی و روانی آنان اقدام به عملی پرخاشگرانه میزند .حال اگر فرد تاحدودی
به دیگران حق داده و تنها به ظاهر دیگران توجه نکرده و یا به تنهایی راجع به آنان تصمیمگیری نکند ،میتواند خشم بدنی خویش را کنترل
کرده و با تغییر در دیدگاه خویش و بازنگری نسبت به ذهن خود ،تصمیمی عاری از هرگونه پرخاشگری و خشم بدنی را نسبت به دیگران اتخاذ
نماید.
ذهن آگاهی سبب می شود که فرد هرچه بیشتر به ذهن و جایگاه منطق و عقل در بحث ها در اجتماع پی برده و با خشم کالمی ارزش و
جایگاه خود را در اجتماع پائین نیاورده و با بهره گیری از منطق در برابر تحریکات دیگران اقدامی شایسته را انجام دهد .افراد پرخاشگر به
سرعت کنترل خود را در مواقع بحرانی از دست میدهند و بدون تسلط بر افکار و ذهنیات خویش اقدام به عمل مینمایند که این اعمال گاهاً
با اشتباه و خطا روبه رو هستند .علت این امر آن است که فرد نمی تواند تمرکز کافی نسبت به مسائل داشته باشد و بالفاصله با کوچکترین
تحریکی عکسالعمل نشان میدهد و به خود اجازه فکر کردن نمیدهد .در حالی که ذهن آگاهی به فرد یادآوری میکند که همواره باید از
ذهن و افکار منطقی خو د در هر شرایطی استفاده کرده و با آرامش خاطر و با قدرت تمرکز نسبت به مسائل بهترین تصمیم را اتخاذ نماید .چرا
که تصمیم اتخاذ شده در این شرایط بسیار منطبق با عقل و منطق بوده و کمتر دارای خطا میباشد و این کاهش خطا میتواند سطح پرخاشگری
و اعمال خصمانه را در فرد کاهش دهد.
از سوی دیگر ،بدبین بودن نسبت به دیگران باعث میشود که فرد اعتماد و اطمینان خود نسبت به اطرافیان را از دست بدهد و هر عملی
از سوی آنان را تهدیدی فرض نماید که این برداشت غلط میتواند خصومت و حسادت را در فرد شکل دهد .در حالی که ذهن آگاهی سبب
میشود که با تقویت افکار مثبت و خوشبینانه خود ،حتی در مواقع اعمال رفتارهای ناشایست و غیرمعقوالنه از سوی دیگران ،آنان را به دلیل
اعتماد به نفس و عزت نفس باالیی که دارد ،بخشیده و از ایرادات سهوی و سطحی دیگران گذشت کرده که این امر در نهایت باعث کاهش بی
اعتمادی و بدبینی نسبت به اجتماع میشود و میتواند خصومت را در فرد کنترل نماید.
پذیرش  -تعهد به معنای پذیرش و تمایل به تجربه کردن افکار و احساسات و راهکاری برای ارتقای سطح انعطافپذیری در جهت
همسویی با شرایط فعلی است که در فرد تعهد و پایبندی به ارزشها و هدفها را شکل میدهد که در نهایت با تغییر ارزشهای زندگی سطح
انگیزه و امیدواری را در خود ارتقاء میدهد و هرچه سطح امیدواری در فرد بیشتر شود ،میزان اعتماد به نفس بیشتر میشود و فرد هم خود و
هم دیگران را دوست خواهد داشت و همین امر زمینه کنترل خشم را فراهم میکند .پذیرش  -تعهد فرد را متعهد به حرکت در جهت ارزشها
و تمایل به تجربه کردن افکار و احساسات ناخوشایند ناشی از شرایط و مشکالت زندگی خود میکند و فرد به جای پرخاشگری و خصومت
کردن با دیگران سعی میکند که با رفتارهای قاطعانه که در برگیرنده احترام گذاشتن به عقاید آنها و داشتن رفتاری منصفانه است ،حق خود
را مطالبه کند که چنین امری مجالی برای پرخاشگری و خشم به فرد نخواهد داد.

پيشنهادها
با توجه به فرضیه پژوهش ،به مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان پیشنهاد میشود که با برگزاری کالس ها و همایشهای
دانشجویی در خصوص مهارتهای کنترل خشم با بهره گیری از اساتید مجرب و کارآزموده ،میزان آگاهی و شناخت دانشجویان با چنین
مهارتهای مهمی را در زندگی ارتقاء دهند.
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