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 خالصه 

 مقدمه

تواند آنان را به سمت رفتارهای پرخطر و گرایش به اعتیاد در نوجوانان و عدم توجه کافي به آن، مي

ناپذیری را بر جای گذارد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف های جبراناعتیاد کشانده و آسیب

آگاهي بر تكانشگری و خودآگاهي هیجاني نوجوانان با های ذهنزش مهارتبررسي اثربخشي آمو

 گرایش به اعتیاد انجام گرفت.

 روش کار

آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشپژوهش حاضر نیمه

ه اعتیاد شهر تهران در سال آموزان دوره دوم متوسطه با گرایش بجامعه آماری پژوهش حاضر را دانش

گیری هدفمند انتخاب نوجوان با روش نمونه 26تشكیل دادند. در این پژوهش تعداد  1398-99تحصیلي 

نوجوان(. گروه آزمایش  13های آزمایش و گواه گمارده شدند )هر گروه و با گمارش تصادفي در گروه

ای دریافت نمودند. دقیقه 75لسه ج 10آگاهي را طي دو و نیم ماه در های ذهنآموزش مهارت

های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه گرایش به اعتیاد )موسوی و همكاران، پرسشنامه

( و پرسشنامه خودآگاهي هیجاني )گرنت و 2004( پرسشنامه تكانشگری )بارت و همكاران، 1387

واریانس آمیخته و آزمون تعقیبي  های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل( بود. داده2002همكاران، 

 بونفرني مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج

شناختي پذیری روانآگاهي بر تكانشگری و انعطافهای ذهننتایج نشان داد که آموزش مهارت

( و توانسته منجر به کاهش تكانشگری و p<0/001نوجوانان با گرایش به اعتیاد تأثیر معنادار داشته )

 خودآگاهي هیجاني این نوجوانان شود. افزایش

 نتیجه گیری

گیری آگاهي با بهرههای ذهنتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای پژوهش ميبر اساس یافته

از فنوني همانند یادگیری مهارت گفتگو، آموزش خودآگاهي، نحوه کنترل خشم، مدیریت استرس، 

به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش و بهبود خودآگاهي  تواندگیری بهنجار ميحل مسئله و تصمیم

 هیجاني نوجوانان با گرایش به اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.

 کلمات کلیدی
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 مقدمه

ها و افزایش مشكالت، آسیب ط امروز جامعهبا توجه به شرای

سااابااک زناادگي نساااباات بااه   و تغییراتهااا و ناااهنجاااری

شته،  شونت  گذ طالق و  خانگي، اعتیاد،های انواع مختلف خ

که      یدا کرده  عاطفي ظهور پ عه را     جدایي  جام به   ساااالمت 

یكي از این مشاااكالت، اعتیاد اسااات که  .اندازدمخاطره مي

جا     خانواده و  یان  جدی قرار     بروز آن ک عه را مورد هجمه  م

داده اسااات. وابساااتگي به مواد در اکمر جوامع یک مشاااكل 

سوب مي    شكل یک اختالل    سالمت عمومي مح شود. این م

نده و           لب سااایری مزمن، عودکن که اس عاملي اساااات  ند چ

نده دارد )  ها    1فروکش کن (. یكي از اقشااااری که در بین آن

یاد      به اعت یا گرایش  یاد و  نان   شاااود،مشااااهده مي   1اعت نوجوا

دهد روز به . چرا که مطالعات دهه اخیر نشااان مي(2هسااتند )

شانه  سیب روز بر تعداد نوجواناني که ن سي رفتاری    های آ شنا

-4شاااود )کنند، افزوده ميیا هیجاني را در خویش حمل مي

یاد در نوجوانان       3 به اعت نه را برای گرایش  ( و این فرایند زمی

اعتیاااد در کودکااان و  هااایسااااازد. اولین جرقااهفراهم مي

 10شود که تجربه مصرف سیگار در    نوجوانان زماني زده مي

 14سالگي و آشنایي با مواد در    12سالگي، مصرف الكل در   

شته   شان داده (. پژوهش5اند )سالگي را دا اند که مصرف  ها ن

سیگار، الكل، مواد و رفتارهای جنسي ناایمن در سنین قبل از 

سنین  شوند سالگي آساز مي  18 . مبادرت به چنین اعمالي در 

سیب  سالمتي فرد وارد مي پایین، عالوه بر آ کند؛ هایي که به 

(. 6دهد ) احتمال تداوم آسااایب را تا پایان عمر افزایش مي       

رین عوامل سااوق دهنده نوجوانان به ساامت  تیكي از اصاالي

كل     یاد و شااا جان     اعت یاد، هی به اعت و  2خواهيگیری گرایش 

 (.7ست )آنها ا 3تكانشگری

آن  یاست که رو  یياز رفتارها یاگسترده  فیط یتكانشگر 

 يابیدست  یبرا افتهیکمتر تفكر شده است؛ به صورت رشدنا    

برخوردار  یيکند؛ از خطر بااليلذت بروز م ایپاداش  کیبه 

                                                           
1. addiction tendency 
2. Sensation Seeking 
3. impulsive  

 (.8را به دنبال دارد ) يناخواسته قابل توجه  یامدهایاست و پ 

واکنش سااریع و تكانشااگری به صااورت آمادگي قبلي برای 

های دروني یا بیروني بدون توجه به       بدون برنامه به محرک     

هااا برای خود یااا دیگران تعریف عواقااب منفي آن واکنش

طابق نظر دران 9شاااود )مي ناویال، مورالس  -(. م  وز،یوا -بو

س  شگر  دیبا (10) کولت-لیجیو و يکا سه   هیرا بر پا یتكان

ش  تنبیهمقوله  سخ توجه،   یدارو باز ينیپاداش گز ،ي/خامو پا

که تعر     يبررسااا ند  باور دار كانشاااگر   فیکرد و   دی با  یت

فرد به  تیسااه عنصاار باشااد  کاهش حساااساا این دربردارنده 

و ناخواساااته به      عیالعمل سااار رفتار، عكس  يمنف یامدها  ی پ

عات و ب      يابی از ارز شیمحرک پ مل اطال نا  يکا به   یياعت

توماس  هیزن، بویي،بر اساس نظر  رفتار.  دتدرازم یامدهایپ

چهار بعد شخصیتي در ارتباط با ابعاد متفاوت  (11و بالنگن )

  فوریت  مشكل برای  به این قرار است  رفتارهای تكانشگرانه 

های قوی و گرایش به عمل از روی    مقاومت در برابر تكانه     

فقدان ؛ مالحظگي در هنگام تجارب هیجاني منفي یا ممبتبي

شدن در برنامه اعمال فوری به جای  ریزی  گرایش به درگیر 

مه       نا با تفكر دقیق و بر مل همراه  یداری       ؛ ریزیع پا قدان  ف

داشااتن توجه بر انجام تكلیف و شااكساات در مشااكل در نگه

جوی هیجان وطلبي  گرایش به جسبهیجان؛ تحمل خستگي

 .و ماجراجویي

که مي    هایي  یاد      یكي از متغیر به انواع اعت ند در گرایش  توا

فای نقش ن    نان ای جاني     نوجوا ید، هوش هی به شاااكلي    4ما و 

(. خودآگاهي 12اساات ) 5تر خودآگاهي هیجانياختصاااصااي

ساز زندگي نقش بسیار های مهم و سرنوشتگیریدر تصمیم

های حیاتي دارد و در سازماندهي هیجانات و مقابله با استرس

گاهي یعني       تاثیر چشااامگیری دارد. خودآ ندگي  روزمره ز

سي واقع  سات و هیجانات    ارزشگرایانه باورها، برر سا ها، اح

ای که به نفع ها به گونهگیریو اساااتفاده از آنها در تصااامیم   

خود و روابط با دیگران باشاااد. بنابراین خودآگاهي سااابب       

4. Emotional Intelligence 
5. Emotional self-awareness 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

های اصلي شخصیت خود مانند افكار،     شود افراد ویژگي مي

ها و نقاط ضااعف و قوت خویش را ها، ارزشباورها، هیجان

به  (.13یریت آنها کوشش کند ) کشف نماید و در جهت مد 

عبارت دیگر انسااان با برخورداری از خودآگاهي هیجاني به 

نابراین   بخشاااد.زندگي خود نظم و ثبات مي   از افرادی که  ب

سات     برخوردارند،هیجاني   هایمهارتخودآگاهي و  سا اح

کنند و احسااااساااات   و هدایت مي   شاااناخته  خود را بخوبي 

ب کرده دیگران را نیز درک  با آن   و وشااانيره و  اثربخش 

. (14) زندگي ممتازند    ای ازهر حیطه  در و کنند برخورد مي

 هیجاني، خودآگاهي که اسااات این اسااات مسااالم آنچه

 یاری شوند  مواجه مشكل  با که شرایطي  هر در را نوجوانان

 اجتماعي  رواني توانایي یک به آنها که ایگونه به دهد،مي

ست  شكالت  و هاچالش ندتوانمي گونهبدین و یابندمي د  م

 هر در مهارت این جهت همین به. کنند حل را خود هویتي

 تأثیرگذار دارند، قرار نوجوانان که شارایطي  هر و ساطحي 

 نوجوانان،  آگاهي  و دانش افزایش بر عالوه زیرا اسااات،

 آنها در ممبت نگرش ایجاد و منفي نگرش تغییر در دنتوامي

 کند آماده ترمالس  زندگي یبرا را آنها و بوده تأثیرگذار نیز

(15.) 

های درماني و آموزشاااي مختلفي جهت بهبود    تاکنون روش 

شناختي و هیجاني نوجوانان به کار    های روانمولفه شناختي، 

توان به آموزش ها مياز جمله این روشگرفته شااده اساات.  

اشااااره کرد که کارآیي بالیني این      1آگاهي های ذهن مهارت 

نان در پژوهش    درمان برای جامعه آ    ماری کودکان و نوجوا

 (؛16) کشااااورز محمدی   و آقابزرگي  ،شاااریعت  ،حمیدی 

امیری، ویساااكرمي و (؛ 17اصااالي آزاد، منشااائي و قمراني )

شئي ) (؛ 18سپهوندی )  بهاروند و  (؛19وجدیان، عارفي  و من

پاریش،   -پری (؛21(؛ شاااریعتي و کریمي )20ساااوداني )

ند  گا )   -کوپل ندر، وب و سااایبین (؛ 23میلر و بروکر ) (؛22لی

(؛ 25دنگ، یانگ، ها و زنگ )(؛ 24ماالساااک و همكاران )

( نشااان 27یو، ژوئا، ژو و ژوئا )؛ (26الک، براون و کینساار )

آگاهي ظرفیت توجه و آگاهي پیگیر و ذهنداده شده است.   

                                                           
1. Mindfulness skills training 

آگاهي افكار و دهد. از طریق ذهنهوشاامندانه را افزایش مي

یار        ناهشااا تارهایي که قباًل  به           رف بدیل  یا اتوماتیک بودند، ت

شااوند که در بدن یا ذهن خود  هایي قابل مشاااهده مي پدیده

(. این حالت به عنوان ادراک 28فرد در حال وقوع هساااتند ) 

مجدد توصاایف شااده اساات. یعني آن چه قبالً موضااوع بود  

آگاهي به عنوان حالت توجه      شاااود. ذهنتبدیل به شاااي مي   

ک        چه  گاهي از آن ته و آ فاق    برانگیخ ظه کنوني ات ه در لح

تد، تعریف شاااده اسااات )   مي های مبتني بر  (. آموزش29اف

ای مانند تكنیک بررسي بدن  های مراقبهآگاهي بر روشذهن

برای افزایش فهم و آگاهي از چگونگي افكار متكي اسااات   

به و ذهن   تمرین(. 30) نایي      های مراق به افزایش توا گاهي  آ

خود در        هي و پااذیرش  فراد خودآگااا مي    م  ا جر  شاااود.  ن

یا فن نیسااات، اگرچه در انجام آن        ذهن آگاهي یک روش 

ته اساااات        کار رف به  یادی  ها و فنون مختلف ز . (27) روش 

با یک   « بودن»توان به عنوان یک شااایو     آگاهي را مي ذهن

سات       « فهمیدن»شیوه   سا ستلزم درک اح صیف کرد که م تو

  (.31شخصي است )

ن بیان نمود، توادر باب ضاارورت انجام پژوهش حاضاار مي  

شااناختي نوجوانان و گرایش آنان به اعتیاد های روانآساایب

سي    باید در کانون توجه پژوهشگران و متخصصان روان     شنا

شكل    شد، چرا که این افراد در حال  دهي هویت خود بوده با

تواند منجر به اخالل در و پدیدآیي آساایب در این دوره، مي

گرایش  حالي است که این در هابي بهنجار آنان شود.  هویت

جه و         عدم تو یاد در دوره نوجواني نیز در صاااورت  به اعت

سب مي   بكارگیری مداخالت روان تواند نوجوان شناختي منا

 گوناااگون   يك ی ولوژ ی زی اختالالت و عالئم ف     را در مسااایر  

قرار دهد که این موارد    ادی و اعت اتی اساااتعمال دخان  همچون 

رآ همانند شاااناختي کاضااارورت بكارگیری مداخالت روان

آگاهي را برای این گروه از جامعه     های ذهن آموزش مهارت 

با  بندی باید بیان کرد که      ساااازد. در یک جمع برجساااته مي 

جه   یاد در دوره             تو به اعت نامطلوب گرایش  های  مد یا به پ

نوجوانان و نقش مخرب آن در ساااالمت روان و پیشااارفت     
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ر آن ب آموزان و همچنین تاثیرات گساااترده تحصااایلي دانش

نان و         نده نوجوا ماعي و شاااغلي آی ندگي فردی، اجت ند ز رو

ند          كه این فرای به این ها و نظر  ندگي    ميخانواده آن ند ز توا

شاااخصاااي و خانوادگي نوجوانان را با آسااایب جدی مواجه 

های سازد، ضروری است اقدامات مقتضي برای بهبود مولفه     

ین اشناختي، هیجاني و ارتباطي این افراد صورت گیرد.   روان

ساس به کارگیری روش  سب    های درماني روانا شناختي منا

شاااناااختي آنهااا شاااود،     کااه منجر بااه بهبود قاادرت روان       

ناپذیر اسااات. به همین علت پژوهش حاضااار در پي       اجتناب 

آگاااهي بر هااای ذهنآموزش مهااارتبررساااي اثربخشاااي  

به          با گرایش  نان  تكانشاااگری و خودآگاهي هیجاني نوجوا

 اعتیاد بود.

 

 روش کار

آزمون پس -آزمونآزمایشي با طرح پیشژوهش حاضر نیمهپ

جامعه آماری با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. 

آموزان دوره دوم متوسطه با گرایش پژوهش حاضر را دانش

تشكیل دادند.  1398-99به اعتیاد شهر تهران در سال تحصیلي 

. گیری هدفمند استفاده شددر این پژوهش از روش نمونه

بدین صورت که یكي از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران 

آموزشگاه دخترانه و پسرانه دوره  10انتخاب و با مراجعه به 

دوم متوسطه این منطقه، پرسشنامه گرایش به اعتیاد در بین 

ها اجرا شد. در این مرحله تعداد آموزان این آموزشگاهدانش

گذاری و نمره آوریپرسشنامه توزیع شد. پس از جمع 3221

آموزاني که دارای گرایش به اعتیاد ها، دانشاین پرسشنامه

در  50بودند مورد شناسایي قرار گرفتند )نمره باالتر از 

 76پرسشنامه گرایش به اعتیاد(. در این مرحله تعداد 

آموز نمره باالتر از میانگین در پرسشنامه گرایش به دانش

آموزان با استفاده از انشاین داعتیاد به دست آوردند. سپس 

مصاحبه بالیني نیز مورد بررسي مجدد قرار گرفتند تا از وجود 

در نزد آنها اطمینان حاصل شود که از بین گرایش به اعتیاد 

آموز تشخیص نهایي گرایش دانش 59آموز تعداد دانش 76

                                                           
1. Addiction Tendency Questionnaire 

نفر از این  30در مرحله بعد تعداد  به اعتیاد را کسب کردند.

پرسشنامه گرایش به که باالترین نمرات را در آموزان دانش

به دست آورده بودند )نمرات باالتر از میانگین و به اعتیاد 

بندی شده(، انتخاب و به صورت تصادفي در صورت ترتیب

آموز در دانش 15های آزمایش و گواه گمارده شدند )گروه

پس از شروع آموز در گروه گواه(. دانش 15گروه آزمایش و 

آموز در گروه آزمایش و تعداد دانش 2ند مداخله تعداد فرای

آموز در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش دانش 2

کسب نمره شامل  های ورود به پژوهشمالکانصراف دادند. 

 گرایش به اعتیاد،( در پرسشنامه 50باالتر از میانگین )نمره 

، اعالم رضایت و آمادگي جهت شرکت در پژوهش

، با بررسي پرونده تحصیلي از سالمت جسمي برخورداری

بود. سال  18تا  15داشتن سن  و بودن در دوره متوسطه دوم

سیبت بیش از دو نیز شامل  های خروج از پژوهشمالک

عدم همكاری با و  حضور نامنظم در جلسات درمان، جلسه

های زیر استفاده بود. در پژوهش حاضر از پرسشنامه پژوهشگر

 شده است 

پرسشنامه گرایش   : 1(ATQ) شنامه گرایش به اعتیاد پرس 

ست      سوی، دو سط مو شن به اعتیاد تو فكر دزفولي قرین و رو

با استفاده از برخي منابع علمي تهیه شده است.  1378در سال 

 سوال است و هدف کلي آن بررسي    16این پرسشنامه دارای   

اعتیاد در افراد مختلف مي باشااد. پرسااشاانامه   به تمایل میزان

شااده  محیطي؛ فردی و اجتماعي تشااكیل بعد سااه از حاضاار

 5اساات. طیف پاسااخدهي به پرسااشاانامه به صااورت لیكرت 

(. 5ای اسااات )خیلي کم  نمره یک تا خیلي زیاد  نمره درجه

است. کسب نمره باالتر    80تا  16دامنه نمرات پرسشنامه بین   

سب نمره باالتر        ست. ک شتر ا شان دهنده گرایش به اعتیاد بی ن

در پژوهش نشاااان دهنده تمایل فرد به اعتیاد اسااات.         50 از

 و صحت  و صوری پرسشنامه    روایي ( جهت32میرحسامي ) 

از دانشااجویان  تعدادی بین در پرسااشاانامه ساائواالت، سااقم

 پرسشنامه آمده، بدست  نتایج از اطمینان پس از و شد  توزیع

 یا پرسااشاانامه  همچنین پایائي. توزیع شااد آماری نمونه در
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 آلفای گیریاندازه روش از اساااتفاده با آن اعتماد قابلیت

 آلفای اعتماد ضااریب دامنه شااد. معموالً کرونباخ محاساابه

یک  ممبت تا پایداری، عدم معنای به (0صاافر ) از کرونباخ

 مقدار  چه هر و گیردمي قرار کامل پایایي معنای  +( به1)

 اعتماد قابلیت باشد  نزدیكتر یک ممبت عدد به آمده بدست 

شتر  سشنامه  پر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه در   . شود مي بی

عالوه بر این در پژوهش      بود.   79/0این پژوهش برابر بااا      

جاني، موساااوی   ( میزان 33فر و مرسااالي )فتحي، زارع داوی

به دست  60/0و  65/0اعتبار و پایایي این پرسشنامه به ترتیب   

ید، حبیبي کل     بدالملكي، فر مد. از طرفي در پژوهش ع یبر، آ

شمي و قدوسي   و  638/0( میزان پایایي پرسشنامه   34نژاد )ها

به دسااات آمد. میزان پایایي  792/0میزان روایي آن نیز برابر 

این پرسااشاانامه در پژوهش حاضاار نیز با اسااتفاده از ضااریب  

 محاسبه شد. 77/0آلفای کرونباخ 

تكانشگری توسط  پرسشنامه: 1(IQتکانشگری ) پرسشنامه

ساخته شده  2004فورد، کنت و فلتوس در سال بارت، استان

سااه عاماال است که پرسااش  30است. این پرسشنامه دارای 

و  تكانااشگری شااناختي، تكاناشگری حرکتاي

ها به صورت کنااد، پرسشرا ارزیااابي ماي برناامگيبااي

تدوین  (4تا همیشه  نمره  1)از به ندرت  نمره  ایچهارگزینه

 120و  30ترین و باالترین نمره به ترتیب پاییناناد و شاده

است. کسب نمرات باالتر نشان دهنده تكانشگری بیشتر فرد 

(. مطالعات نشان داده که پرسشنامه تكانشگری 35است )

همبستگي باالیي با پرسشنامه تكانشگری آیزنگ دارد، به 

های هر دو نشان دهنده ابعادی از ترتیبي که ساختار پرسش

گیری شتاب زده و نداشتن دوراندیشي است. پایایي تصمیم

این پرسشنامه روی یک گروه معتاد و سالم مناسب و زیر 

های آن از همبستگي قابل قبولي برخوردار بوده اند مقیاس

( پایایي دروني برای نمره کل آن 35(. بارت و همكاران )35)

شناس در را گزارش کردند. نادری و حق 83/0تا  76/0از 

مقیاس "وهشي برای نخستین بار در ایران به اعتباریابي پژ

                                                           
1. Barratt Impulsiveness Questionnaire 
2. Emotional Self-Awareness Questionnaire 

با محاسبه همبستگي آن با مقیاس هیجان  "تكانشگری بارت

خواهي ذاکرمن در جامعه دانشجویي پرداختند. ضریب 

( و ضرایب پایایي آن به =28/0rو  >005/0Pهمبستگي )

بدست  60/0و به روش تنصیف  72/0روش آلفای کرونباخ 

( نیز 37پژوهش جاللي دهكردی و آقابابایي ) (. در36آمد )

پایایي این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 

بود و روایي آن با استفاده از تحلیل عاملي تاییدی  73/0با 

تا  28/0عامل با بار عاملي مناسب )بین  3نشان دهنده همان 

حاضر نیز  ( بود. میزان پایایي این پرسشنامه در پژوهش41/0

 محاسبه شد. 72/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

شنامه خودآگاهی هیجانی    س شنامه    : 2(ESAQ) پر س پر

اسااات که توساااط گرنت،      33خودآگاهي هیجاني دارای   

سال   3و النگ فورد فرانكلین شد    2002در  که با یک  ساخته 

ای )از هرگز تااا خیلي زیاااد(       مقیاااس لیكرت پنج درجااه        

ج    گاهي هی ندازه خودآ ند گیری مياني افراد را ا به  . (38) ک

صورت که گزینه کامالً مخالفم نمره   ؛ 2؛ مخالفم نمره 1این 

و کامالً موافقم   4؛ موافقم نمره 3نه مخالفم  و نه موافق نمره    

گیرد. بر این اساااااس دامنااه نمرات این           تعلق مي     5نمره   

اساات. کسااب نمرات باالتر نشااان  165تا  33پرسااشاانامه بین 

 گرنت، فرانكلین هنده خودآگاهي هیجاني بیشتر فرد است.  د

نگ فورد  یایي    و ال پا به شااایوه    میزان روایي محتوایي و  (

و  85/0این پرسااشاانامه را به ترتیب ضااریب آلفای کرونباخ( 

پساااند  در پژوهش مهنا و طالع    (.38اند ) گزارش کرده 89/0

 پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده       محتوایي ( روایي38)

اساات. همچنین پایایي پرسااشاانامه از روش آلفای کرونباخ   

یا و  در پژوهش کافي (. 38) به دسااات آمده اسااات     79/0 ن

( میزان پایایي پرسااشاانامه با اسااتفاده از ضااریب  39فرهادی )

میزان پایایي این پرسشنامه محاسبه شد.  74/0آلفای کرونباخ 

 در پژوهش حاضاار نیز با اسااتفاده از ضااریب آلفای کرونباخ

 .محاسبه شد 75/0
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 روند اجرای پژوهش
گیری پس از اخااذ مجوزهااای الزم و انجااام فراینااد نمونااه

 30آموزان انتخاب شده ) )مطابق با آنچه ذکر گردید(، دانش

های آزمایش و گواه آموز( به شایوه تصاادفي در گروه  دانش

ند )     مارده شااااد مایش و   آموزدانش 15گ  15در گروه آز

آزمایش مداخالت مربوط    گروهه(. در گروه گوا آموزدانش

ای( دقیقه 75جلسااه  10آگاهي )های ذهنبه آموزش مهارت

 75ای یک جلساااه  را در طي دو و نیم ماه به صاااورت هفته   

ضر    دقیقه ست که افراد حا ای دریافت نمودند. این در حالي ا

ای را در طول پژوهش در گروه گواه هیچگونااه مااداخلااه   

ند. پس از شااارو      فت نكرد یا عداد       در له ت مداخ ند   2ع فرای

آموز در گروه دانش 2آموز در گروه آزمایش و تعداد   دانش

ند. جهت       مه حضاااور در پژوهش انصاااراف داد گواه از ادا

آموز و والدین آنان رعایت اخالق در پژوهش رضایت دانش

برای شااارکت در برنامه مداخله کساااب و از کلیه مراحل           

به افراد شااادند. هم   مداخله آگاه    نان   چنین  گروه گواه اطمی

ند پژوهشاااي این        مام فرای نان نیز پس از ات که آ داده شااااد 

همچنین به هر دو گروه   مداخالت را دریافت خواهند نمود.    

ماند و   نها محرمانه باقي مي    آکه اطالعات    داطمینان داده شااا 

 . نیازی به درج نام نیست

(17)آگاهي ذهن هایآموزش مهارتخالصه جلسات .1 جدول  

 محتوا هدف  جلسه

 

جلسه 

 اول

آشنایي با افراد، جلب 

مشارکت والدین و 

انجام تمرینات مقدماتي 

 آگاهيذهن

آگاهي و تعریف آن و توضیح پیرامون علت اجرای این دوره آموزشي برای شرکت کنندگان،      معرفي آموزش ذهن

مه    نا نات ذهن توضااایح پیرامون چگونگي بر ندن این ت    ریزی برای تمری جا نه،      آگاهي و گن ندگي روزا نات در ز مری

های  آگاهي، آموزش و انجام تمرینات مربوط به وضعیتهای روزانه درباره تمرین ذهنمشارکت والدین و یادداشت 

ستن به حالت چهار زانو، حالت              تمرینات مراقبه ذهن ش ضعیت خوابیده، ن صندلي، و ستن روی  ش ضعیت ن آگاهي )و

 یف خانگي.و  ارایه تكل ها(لوتوس کامل، وضعیت دست

جلسه 

 دوم

کسب آگاهي نسبت به 

 تفس آگاهانه

آگاهي، تمرین تنفس آگاهانه و آموزش تنفس شاااكمي،  کنندگان در مورد ذهنصاااحبت در مورد تجربه شااارکت

 تمرین ذهن آشفته در برابر ذهن آرام با کمک بطری اکلیلي، ارایه تكلیف خانگي.

جلسه 

 سوم

آگاهانه و آموزش  اسااكن بدن، ارایه  آگاهي و تكرار تنفس ذهنکنندگان از ذهنشاارکتصااحبت در مورد تجربه  آموزش اسكن بدن

 تكلیف خانگي

جلسه 

 چهارم

کسب آگاهي نسبت به 

 زمان حال

جام حرکات                   با کمک تمرین لیوان آب، ان به زمان حال  بت  یه تنفساااي و آموزش آگاهي نسااا پا نات  تكرار تمری

 آگاهانه، ارایه تكلیف خانگي.ذهن

جلسه 

 پنجم

کسب آگاهي نسبت به 

اعمال پنج حس اصلي 

 بدن

آگاهي نسبت به پنج حس )خوردن  کنندگان از تمرینات ذهن آگاهي و آموزش ذهنصحبت در مورد تجربه شرکت

نه ، گوش دادن ذهن   ذهن نه، بوییدن ذهن     آگاهانه، لمس کردن ذهن   آگاها به       آگاهانه، دیدن ذهن     آگاها نه(  آگاها

 آگاهانه و ارایه تكلیف خانگي.نفس ذهنهمراه تكرار تمرین ت

جلسه 

 ششم

کسب آگاهي  نسبت به 

 هیجانات

آگاهي  نویساي درباره ذهن آگاهي نسابت به هیجانات و یادداشات  انجام تنفس آرمیدگي مقدماتي، انجام تمرین ذهن

 گي. ارایه تكلیف خان"بازرس مفید و بازرس سیرمفید"نسبت به هیجانات، استفاده از سناریوهای 

جلسه 

 هفتم

سكن بدن و انجام تمرین ذهن    مرور تمرینات تنفسي سي و ا سبت به افكار مرور تمرینات تنف . ارایه تكلیف  "مراقبه رودخانه روان"آگاهي ن

 خانگي.

جلسه 

 هشتم

کسب آگاهي نسبت به 

 عملكرد عضالت

پایه تنفساااي )تنفس آرمیدگي( و تمرین تن      عوض کردن "انجام بازی   آرامي عضاااالني تدریجي،  تكرار تمرینات 

 . ارایه تكلیف خانگي."کانال

جلسه 

 نهم

کسب آگاهي نسبت به 

 حرکات بدن

و   "بازرس مفید و سیرمفید"، انجام حرکات ذهن آگاهانه، تكرار سناریوی "انجام تمرینات تنفسي پایه )مراقبه تنفسي  

 ارایه تكلیف خانگي.

جلسه 

 دهم

آگاهي بكارگیری ذهن

 در زندگي روزمره

. "آگاهي در فعالیت روزانهذهن"آگاهي که در طي جلسات گذشته آموزش داده شد و آموزش    ور تمرینات ذهنمر

 آمیز )آرزوهای دوستانه(. ارایه تكلیف خانگيمراقبه محبت شفقت

 



 

 و همكاران  زینب برون                                                               آگاهي بر تكانشگری و خودآگاهي هیجاني نوجوانان با گرایش به اعتیادهای ذهناثربخشي آموزش مهارت -926

 مصطفي دریادار  و همكاران

ها از دو سطح آمار  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصاایفي و اسااتنباطي اسااتفاده شااده اساات. در سااطح آمار   

توصاایفي از میانگین و انحراف اسااتاندارد و در سااطح آمار   

ویلک جهت بررسي نرمال بودن  -استنباطي از آزمون شاپیرو

سي برابری واریانس  ها، توزیع متغیرها، آزمون لوین برای برر

ها و  فرض کرویت داده آزمون موچلي جهت بررساااي پیش 

یه        یل واریانس آمیخته برای بررساااي فرضااا همچنین از تحل

آوری شده با استفاده   های جمعهش استفاده گردید. داده پژو

مورد تجزیااه و تحلیاال قرار  -23SPSSافزار آماااری از نرم

 گرفت.

 

 تایجن

شان داد که    های جمعیتیافته ضر  دانششناختي ن آموزان حا

ساااال بودند که بیشاااترین  18تا  15در پژوهش دارای سااان 

به     مایش مربوط  عداد  سااااال  16فراواني در گروه آز  6)ت

درصد( و در گروه گواه نیز مربوط   15/46آموز معادل دانش

درصااد( بود.  46/38آموز معادل دانش 5سااال )تعداد  17به 

هااای دهم، یااازدهم و آموزان در پااایااهعالوه بر این، دانش

داوزدهم مشااغول به تحصاایل بودند که بیشااترین فراواني در  

آموز معادل دانش 7گروه آزمایش مربوط به پایه دهم )تعداد 

درصد( و در گروه گواه مربوط به پایه یازدهم )تعداد  84/53

  درصد( بود. 15/46آموز دانش 6

 

در دو گروه آزمایش و گواهتكانشگری و خودآگاهي هیجاني میانگین و انحراف استاندارد  .2جدول   
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 85/10 38/67 15/11 30/66 15/12 23/74 گروه آزمایش  تكانشگری

 90/12 77/76 05/13 92/76 72/12 77/75 گروه گواه

خودآگاهي 

 هیجاني

 86/12 23/112 41/13 30/113 67/12 77/100 گروه آزمایش 

 82/12 92/93 54/12 15/94 83/12 84/94 گروه گواه

تحلیاال آزمون واریااانس             نتااایج  آمیختااه،      قباال از ارائااه 

پارامتریک مورد سااانجش قرار     های آزمون فرضپیش های 

گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن   

هاا در  ای دادهفرض نرماال بودن توزیع نموناه  بود کاه پیش 

ای ه در گروه تكانشاااگری و خودآگاهي هیجاني    متغیرهای  

یش        پ مراحاال  گواه در  یش و  پس  آزمااا آزمون و  آزمون، 

ست   فرض همگني . همچنین پیش(p>05/0)پیگیری برقرار ا

واریانس نیز توسااط آزمون لوین مورد ساانجش قرار گرفت  

فرض داد پیشکه نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان مي

تكانشاااگری و خودآگاهي    ها در دو متغیر  همگني واریانس 

. این در حالي بود که (p>05/0)رعایت شاده اسات    نيهیجا

فرض کرویت نتایج آزمون موچلي بیانگر نیز آن بود که پیش

رعایت شاااده  تكانشاااگری و خودآگاهي هیجانيها در داده

 .(p>05/0)است 

 

 هي هیجانيتكانشگری و خودآگاتحلیل واریانس آمیخته جهت بررسي تاثیرات درون و بین گروهي برای متغیرهای  .3جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اندازه اثر pمقدار  fمقدار 

 آزمون

 

 تكانشگری

 1 44/0 0001/0 66/18 16/56 2 33/112 مراحل

 99/0 37/0 0001/0 52/13 34/1041 2 34/1041 گروهبندی

 1 61/0 0001/0 96/38 27/117 2 54/234 تعامل مراحل و گروهبندی

     01/3 48 46/144 خطا
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خودآگاهي 

 هیجاني

 1 63/0 0001/0 98/40 24/240 2 48/480 مراحل

 1 45/0 0001/0 97/17 01/3808 1 01/3808 گروهبندی

 1 69/0 0001/0 14/54 39/317 2 79/634 تعامل مراحل و گروهبندی

     86/5 48 38/281 خطا

 

دهد بر اساس ضرایب  ان مينش  واریانس آمیختهنتایج آزمون 

F     شده، عامل زمان یا مرحله ارزیابي تاثیر معناداری سبه  محا

جاني     بر نمرات  گاهي هی كانشاااگری و خودآ با     ت نان  نوجوا

اندازه اثر نشااان (. >P 001/0داشااته اساات )گرایش به اعتیاد 

از تفاوت در   درصاااد 50و  44دهد عامل زمان به ترتیب       مي

یانس  گ های نمرات  وار طاف   خودآ جاني و انع پذی  اهي هی

کند. عالوه بر این، بر اساس ضریب  را تبیین مي شناختي روان

F         ( آموزش محاسااابه شاااده، تاثیر عامل عضاااویت گروهي

تكااانشاااگری و هم بر نمرات  آگاااهي(هااای ذهنمهااارت

جاني    گاهي هی یاد        خودآ به اعت با گرایش  نان  نادار  نوجوا مع

ته     >001/0pاساااات ) جه گرف نابراین نتی مل    مي(. ب عا شاااود 

ضویت گروهي یا نوع درمان دریافتي هم بر   شگری و  ع تكان

جاني    گاهي هی یاد         خودآ به اعت با گرایش  نان  تاثیر  نوجوا

دهد عضویت گروهي معنادار داشته است. اندازه اثر نشان مي

درصد  38و  37به ترتیب  آگاهي(های ذهنآموزش مهارت)

را  جاني تكانشاااگری و خودآگاهي هی   از تفاوت در نمرات  

ست که اثر متقابل  کند. در نهایت نتایج بیانتبیین مي گر آن ا

تكااانشاااگری و نوع درمااان و عاااماال زمااان هم بر نمرات 

جاني    گاهي هی یاد        خودآ به اعت با گرایش  نان  نادار  نوجوا مع

شااود نوع درمان (. بنابراین نتیجه گرفته مي>001/0pاساات )

یابي هم بر      حل مختلف ارز یافتي در مرا كا در نشاااگری و ت

جاني   به میزان         خودآگاهي هی یاد  به اعت با گرایش  نان  نوجوا

تاثیر معنادار داشااته اساات. توان آماری هم،  درصااد 60و  61

باشاااد.  حاکي از دقت آماری باال و کفایت حجم نمونه مي        

مه در جدول      یانگین نمرات     4حال در ادا قایساااه زوجي م م

ب ها بر حسااا آزمودني تكانشاااگری و خودآگاهي هیجاني    

  شود.مرحله ارزیابي ارائه مي

 

 

 ها بر حسب مرحله ارزیابيآزمودنيتكانشگری و خودآگاهي هیجاني مقایسه زوجي میانگین نمرات  .4جدول 

 متغیر
 

 مرحله مبنا 

 )میانگین(

مرحله مورد مقایسه 

 )میانگین(

تفاوت 

 هامیانگین

 معناداری  خطای انحراف معیار

 001/0 63/0 73/2 آزمون پس آزمون پیش تكانشگری

 001/0 49/0 31/2 پیگیری

 001/0 63/0 -73/2 آزمون پیش آزمون پس

 24/0 23/0 -42/0 پیگیری 

 

خودآگاهي 

 هیجاني

 0001/0 80/0 -57/5 آزمون پس آزمونپیش

 0001/0 81/0 -88/4 پیگیری

 0001/0 80/0 57/5 آزمون پیش آزمون پس

 09/0 22/0 69/0 پیگیری 

 

دهد، بین میانگین نمرات  نشاااان مي 4همانگونه نتایج جدول   

آزمون و پیگیری در متغیرهااای آزمون بااا پسمرحلااه پیش

جاني      گاهي هی كانشاااگری و خودآ نادار وجود     ت فاوت مع ت

ست که    آگاهيهای ذهنآموزش مهارتدارد. این بدان معنا

ته  ناداری نمرات پس     توانسااا آزمون و پیگیری به شاااكل مع

به     نشاااگری و خودآگاهي هیجاني   تكا  با گرایش  نان  نوجوا
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یافته آزمون دچار تغییر نمایند. را نساابت به مرحله پیشاعتیاد 

یانگین نمرات مرحله        دیگر این جدول نشاااان داد که بین م

ته       پس یاف ندارد. این  آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود 

که نمرات  را مي كانشاااگری  توان این چنین تبیین نمود  و  ت

جاني    گاهي هی که در          خودآ یاد  به اعت با گرایش  نان  نوجوا

آزمون دچار تغییر معنادار شااده بود، توانسااته این  مرحله پس

 تغییر را در طول دوره پیگیری نیز حفظ نماید. 

 

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت   

نوجوانان با  آگاهي بر تكانشااگری و خودآگاهي هیجانيذهن

به اعتیاد   تایج نشاااان داد که آموزش      انجام گرفت.   گرایش  ن

هارت  طاف     های ذهن م كانشاااگری و انع گاهي بر ت پذیری   آ

شناختي نوجوانان با گرایش به اعتیاد تأثیر معنادار داشته و روان

توانساااته منجر به کاهش تكانشاااگری و افزایش خودآگاهي        

شود. یافته اول  ضر مبني بر اثربخشي     هیجاني این نوجوانان  حا

آگاهي بر تكانشاااگری نوجوانان با      های ذهن آموزش مهارت 

تایج پژوهش       با ن یاد  به اعت ( 16و همكاران )  حمیدی گرایش 

شي ذهن آگاهي کودک مبني بر  شگری و  اثربخ محور بر تكان

با   ؛پرخاشاااگری کودکان مبتال به اختالل رفتاری برون نمود     

تاثیر آموزش    مبني بر (19)یافته وجدیان، عارفي  و منشااائي       

محور بر افساااردگي و اضاااطراب دختران  آگاهي نوجوانذهن

شكست عاطفي    شریعتي و کریمي )    ؛دارای  شات  ( 21با گزار

آگاااهي بر   هااای ذهن اثربخشاااي آموزش تكنیااک       مبني بر     

با  ؛نوجوان شادکامي، بهزیستي ذهني و نشخوار فكری دختران  

( مبني بر کارآیي   22پاریش و همكاران )   -نتایج پژوهش پری 

آگاااهي بر کاااهش رفتااارهااای       هااای ذهن آموزش مهااارت  

( 24پرخاشاااگرایانه نوجوانان؛ با یافته ماالسااااک و همكاران )

آگاهي بر عملكرد شاااناختي   مبني بر اثربخشاااي آموزش ذهن

با گزارشااااات     نان؛ و  كاران )   نوجوا نگ و هم ( مبني بر 25د

ازش هیجاني آگاهي بر پردهای ذهناثربخشي آموزش مهارت

 کودکان و نوجوانان همسو بود.

تایج پژوهش حاضااار مبني بر اثربخشاااي     آموزش در تبیین ن

هارت  گاهي  های ذهن م كانشاااگری روان  آ ناختي   بر ت شااا

که              یان نمود  ید ب با یاد  به اعت با گرایش  نان  از دالیل  نوجوا

آگاهي، آن است که این مداخله،  های ذهناثربخشي مهارت 

شناخت  شود و  ي در طرز تفكر و اعمال افراد ميمنجر به تغییر 

(. بدین ترتیب که 24برد )از اصااول تقویت شاارطي سااود مي

عدی تالش مي      گام ب به  تا خود را در    فرد برای رفتن  ند  ک

گامي باالتر ببیند و این تمایل به ساااوی گام باالتر به طور             

مساااتمر باعا کاهش تدریجي رفتارهای مخرب نوجوانان با 

د شااده و با این روند تكانشااگری آنان را نیز  گرایش به اعتیا

آگاهي از رساااد که ذهندهد. همچنین به نظر ميکاهش مي

(. 22تواند موثر واقع شاااود ) طریق آموزش کنترل توجه مي 

به        های ذهن مهارت  بدون قضااااوت  به عنوان توجه  آگاهي 

تجارب دروني )به عنوان ممال احسااااساااات و شاااناخت( به  

ب     با گرایش  نان  جازه مي   نوجوا یاد ا کاهش       ه اعت با  تا  هد  د

زا همچون مشااكالت های خودکار به تجارب اسااترسپاسااخ

. با گذشااات زمان و افزایش (27محیطي و رفتاری بپردازند ) 

که مي          ندگي ) های ز یداد پذیرش رو گاهي و  ند تغییر  آ توا

ستم     کند(، فعال سی شانه     سازی  سترس و ن سخ به ا های های پا

های پردازشش یافته و در نتیجه زا کاهشاناختي آسایب  روان

شااناختي ناکارآمد این نوجوانان که منجر به بروز مشااكالت 

یابد.   شاااود، نیز کاهش مي رفتاری همانند تكانشاااگری مي     

به       های ذهن همچنین تكنیک  با گرایش  نان  به نوجوا آگاهي 

هارت    یاد، م هت         اعت یاز ج تاری مورد ن ناختي و رف های شااا

ضطراب و عال    سترس، ا سیب   مدیریت ا شانگان آ های یم و ن

ها  دهد. این مهارت  شاااناختي و هیجاني را آموزش مي   روان

شناختي  های روانتواند استرس، اضطراب و عالیم آسیب   مي

کمک کند تا رویكردی با      این نوجوانان را کاهش داده و به   

سات در زندگي با وجود      فعالیت سا سالم و مدیریت اح های 

شتن آسیب   شته  دا باشند. در این مداخله یک  های پیش رو دا

یده و            حادر گرد ناختي  تاری و تغییر شااا بت رف خه مم چر

سبب مي      شناختي و هیجاني،  سب مهارت  شود تا  چنانكه ک

بتوانند مدیریت هنجارمندتری       نوجوانان با گرایش به اعتیاد     

های شاااناختي، هیجاني و رفتاری خود داشاااته و       بر پردازش

 ایانه کمتری را بروز دهند.تكانشگری و رفتارهای تكانشگر
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ته دوم حاضااار مبني بر اثربخشاااي آموزش مهارت       های  یاف

به         ذهن با گرایش  نان  جاني نوجوا آگاهي بر خودآگاهي هی

( 18امیری، ویسااكرمي و سااپهوندی ) اعتیاد با نتایج پژوهش

آگاهي بر اضاااطراب و تنظیم اثربخشاااي درمان ذهنمبني بر 

 (27یو و همكاران ) یافته   و با   آموزان تیزهوشهیجاني دانش 

های رفتاری آگاهي بر نشااانهمبني بر اثربخشااي آموزش ذهن

در تبیین سازی شده نوجوانان همسو بود.    اختالل رفتار بروني

آگاهي بر خودآگاهي   های ذهن اثربخشاااي آموزش مهارت 

یاد        به اعت با گرایش  نان  یان کرد که   ميهیجاني نوجوا توان ب

این نظر که توجه و آگاهي فرد    از آگاهي  های ذهن مهارت 

کند و را نساابت به احساااسااات فیزیكي و رواني بیشااتر مي    

شق         ساس ع سوزی عمیق، اح ساس اعتماد در زندگي، دل اح

به          پذیرش واقعي رخدادهای زندگي را  به دیگران و  عمیق 

نوجوانان با گرایش تواند باعا شود که  مي(، 17دنبال دارد )

سترس     های خود رتوانایيبه اعتیاد  سد، با ا شنا های زندگي ا ب

له نموده، از نظر             قاب مد م کارآ جار و  كل بهن به شااا روزمره 

مفید و سااازنده بوده و به عنوان  رفتارهای اجتماعي و رفتاری

عضاااوی از جامعه با دیگران همكاری و مشاااارکت الزم را       

این است آگاهي ذهنهای مهم داشته باشد، زیرا یكي از جنبه

یرند با هیجانات و افكار منفي مقابله نموده        گکه افراد یاد مي  

(. این 31) و حوادر ذهني را به صاااورت ممبت تجربه کنند     

گیری از بااا بهرهآگاااهي ذهنشاااود تااا رونااد سااابااب مي 

های شااناختي و ها و پردازشاندیشااي، از میزان نگرشممبت

شناخت خود را از چنین     سته و روان و  هیجاني منفي خود کا

ید    نگرش هان با بهبود     های ر ند نیز  که این رو گاهي  ه  خودآ

همراه اسااات. نكته  نوجوانان با گرایش به اعتیاد     در هیجاني  

های مهارتمهم دیگر در تبیین یافته حاضااار، این اسااات که 

باعا بازنمایي ذهني اشااایاو موجود در زندگي        آگاهي  ذهن

شود که از کنترل بالفاصله انسان خارج است و این امر از     مي

شود. بر این عمیق و فكر کردن آموزش داده مي طریق تنفس

از مضاااطرب شاااادن افراد جلوگیری آگاهي  ذهناساااااس 

نماید، بر افكار و تمایالت او در حالت هشااایاری متمرکز مي

 تكرار اعمال یا افكار    از دهد تا  شاااود و به فرد امكان مي  مي

ید            ما ها جلوگیری ن نه و نشاااخوار آن ها و از این  (30)ناآگا

تارهای           طریق بتوا با افزایش اعمال، افكار، هیجانات و رف ند 

شتری را از فرایندهای هیجاني     شناخت و آگاهي بی آگاهانه، 

و شناختي خود همچون مدیریت کردن هیجان، ابراز هیجان،  

شناختي و روان  ست آورده و از    کنترل و دانش  شناختي به د

 این طریق خودآگاهي هیجاني باالتری را تجربه نمایند. 

نه محد  یاد         ود بودن دام به اعت با گرایش  نان  به نوجوا تحقیق 

شهر تهران؛ عدم کنترل متغیرهای تاثیرگذار بر تكانشگری و   

عدم             یاد و  به اعت با گرایش  نان  جاني نوجوا گاهي هی خودآ

های گیری تصاااادفي از محدودیت  گیری از روش نمونه بهره

ش شااود برای افزایپژوهش حاضاار بود. بنابراین پیشاانهاد مي

پذیری نتایج، در سااطح پیشاانهاد پژوهشااي، این قدرت تعمیم

تان   ناطق، دانش   پژوهش در سااااایر اسااا آموزان دیگر ها و م

نافرماني        های روان مقاطع، اختالل  ند اختالل  ناختي همان شااا

ساااازی شاااده و ...،  ای، اختالل رفتار دروني و بروني مقابله  

ا گیری تصااادفي اجر کنترل عوامل ذکر شااده و روش نمونه 

آگاهي های ذهنشااود. با توجه به اثربخشااي آموزش مهارت

بر تكانشاااگری و خودآگاهي هیجاني نوجوانان با گرایش به 

شاااود که  اعتیاد هیجاني، در ساااطح کاربردی پیشااانهاد مي     

های متوسطه دوم با توجه به نقش مشاوران محترام آموزشگاه

با آموزش          نایي  یاد و آشااا به اعت نان  مخرب گرایش نوجوا

آموزان آگاهي و بكارگیری آن برای دانش  های ذهن رتمها 

کاهش            تا در جهت  ند  مای یاد، تالش ن به اعت دارای گرایش 

كانشاااگری و    نان      افزایشت جاني این نوجوا گاهي هی خودآ

 گامي عملي برداشته باشند.
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 Abstract 
Introduction: Tendency to addiction in adolescents and not paying enough 

attention to it, can lead them to high-risk and addictive behaviors and leave 

irreparable harm. according to this the present study was conducted to 

investigate the effectiveness of mindfulness skills training on the impulsivity 

and emotional self-awareness in the adolescents with the addiction tendency. 

Materials and Methods: The present study was quasi-experimental with 

pretest, posttest, control group and two-month follow-up stage design. 

The statistical population included secondary high school students 

with addiction tendency in the academic year 2019-20. 26 adolescents 

were selected through purposive sampling method and they were 

randomly accommodated into experimental and control groups (each 

group of 13 adolescents). The experimental group received ten 

seventy-five-minute sessions of mindfulness skills training during 

two-and-a-half months. 2 students in the experimental group and 2 

students in the control group quitted participating in the study after 

beginning the process. The applied questionnaires in this study 

included the questionnaire of addiction tendency (Mousavi et.al, 

2008), impulsivity questionnaire (Barratt, et.al, 2004) and emotional 

self-awareness questionnaire (Grant et al, 2002). The data were 

analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni 

follow-up test. 
Results: The results showed that the mindfulness skills training had 

significant effect on the impulsivity and emotional self-awareness of the 

adolescents with the addiction tendency (p<0.001) and succeeded in 

decreasing impulsivity and increasing Emotional self-awareness in these 

adolescents. 

Conclusion: According to the findings of the present study it can be 

concluded that the mindfulness skills training can be used as an 

efficient method to decrease and improve emotional self-awareness in 

the adolescents with the addiction tendency through employing 

techniques such as learning speech skill, teaching self-awareness, the 

manner of anger control, stress management, problem solving, and 

normal decision making. 
Key words: Impulsivity, emotional self-awareness, addiction tendency, 

mindfulness skills  
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