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Abstract
Introduction: Addiction is a personal and social problem that has many negative consequences 
and adolescence is a high-risk period for addiction. The aim of this study was to investigate the 
effectiveness of self-control training programs on reducing addiction readiness in students.
Methods: The design of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttest and control 
group. The statistical population included all high school students studying in schools of Naghadeh 
city in the academic year 2018-2019. By purposeful sampling method, 60 students with high scores 
on the addiction tendency scale were selected and then randomly assigned to two experimental and 
control groups of (30 in each group). The experimental group underwent 10 weekly sessions of 90 
minutes of self-control training. The data collection tool was the Addiction tendency scale.
Results: The adjusted mean scores of addiction readiness after self-control training in the intervention 
group (36.52) were lower than the addiction readiness in the control group (78.71). According to, the 
self-control training program is effective in reducing addiction readiness in students (P <0.05).
Conclusions: self-control training program can be an effective intervention in reducing the readiness 
for addiction in students.
Keywords: Addiction readiness, Student, Self-control.
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چکیده
مقدمــه: اعتیــاد بــه مــواد معضلــی فــردی و اجتماعــی اســت کــه بــا تبعــات منفــی بســیاری همــراه اســت و نوجوانــی دوره ای پرخطــر 
بــرای گرایــش بــه اعتیــاد اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی برنامــه آموزشــی خودکنترلــی بــر کاهــش آمادگــی بــه 

اعتیــاد در دانــش آمــوزان انجــام شــد. 
ــود. جامعــه آمــاری شــامل  ــا پیــش آزمــون - پــس آزمــون و گــروه کنتــرل ب روش کار: طــرح پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی ب
کلیــه  دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه مشــغول بــه تحصیــل در مــدارس شهرســتان نقــده در ســال تحصیلــی 98-1397 بودنــد. 
بــه شــیوه نمونــه گیــری هدفمنــد، تعــداد 60 نفــر از دانــش آمــوزان کــه نمــرات بــاال در مقیــاس گرایــش بــه اعتیــاد داشــتند، انتخــاب 
شــده و ســپس بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند )هــر گــروه 30 نفــر(. گــروه آزمایــش تحــت 
10 جلســه هفتگــی 90 دقیقــه ای آمــوزش خودکنترلــی قــرار گرفــت. ابــزار جمــع آوری داده هــا عبــارت بــود از مقیــاس گرایــش بــه 

 .)Addiction tendency scale( ــاد اعتی
یافتــه هــا: نمــرات میانگیــن تعدیل شــده میــزان آمادگــی بــه اعتیــاد پــس از اجــرای آمــوزش خودکنترلــی در افــراد گــروه مداخلــه 
)36/52( پاییــن تــر از میــزان آمادگــی بــه اعتیــاد در افــراد گــروه کنتــرل )78/71( می باشــد. بنابرایــن برنامــه آموزشــی خودکنترلــی 

.)P<0/05( بــر کاهــش آمادگــی بــه اعتیــاد در دانــش آمــوزان اثربخــش بــود
نتیجــه گیــری: برنامــه آموزشــی خودکنترلــی مــی توانــد مداخلــه ای موثــر در در کاهــش آمادگــی بــه اعتیــاد در دانــش آمــوزان 

باشــد.
کلیدواژه ها: آمادگی به اعتیاد، دانش آموز، خودکنترلی.

مقدمه
اعتیــاد بــه مــواد واقعیتــی دردنــاک بــه ویــژه در مــورد نوجوانــان 
از مهمتریــن معضــالت فــردی،  و جوانــان اســت و یکــی 
ســالمتی و اجتماعــی محســوب مــی شــود کــه عــوارض ناشــی 
از آن تهدیــدی جــدی بــرای جامعــه بشــری اســت )1(. نوجوانــی          
ــای  ــه رفتاره ــش ب ــر گرای ــه از نظ ــت ک ــول اس دوره ای از تح
پرخطــر از جملــه مصــرف مــواد دوره حساســی تلقــی مــی شــود 
ــورهاي  ــواد در کش ــرف م ــودي مص ــیر صع ــد س ــر چن )2(. ه
ــا  ــران ب ــا در ای ــت، ام ــه اس ــش یافت ــدودي کاه ــا ح ــي ت صنعت
ــواد در  ــرف م ــوء مص ــود، س ــي موج ــاختار جمعیت ــه س ــه ب توج
میــان نوجوانــان و جوانــان ســیر پیشــرونده اي را طــی مــی کنــد 

)3(. ســو مصــرف مــواد یکــي از معضــالت بهداشــتي، اجتماعــي و 
اقتصــادی در میــان نوجوانــان و جوانــان اســت و تاثیــر مســتقیم 
ــت  ــالش جه ــا دارد )4(. ت ــی آنه ــمی و روان ــالمتي جس ــر س ب
کســب هویــت فــردي و کمبــود مهــارت هــاي الزم لــذت جویــي، 
کمبــود عــزت نفــس و نیــاز بــه ارتبــاط بــا دیگــران، نوجــوان را 
ــاس  ــن اس ــر ای ــازد )5(. ب ــی س ــواد م ــرف م ــوء مص ــتعد س مس
الزم اســت تــا مداخــالت موثــر در کاهــش گرایــش بــه اعتیــاد و 
آمادگــی بــرای آن بــه خصــوص در نوجوانــان مــورد شناســایی و 
اســتفاده قــرار گیرنــد. در همیــن راســتا یافتــه برخــی از مطالعــات 
ــاری )6(،  ــناختی رفت ــان ش ــودن درم ــش ب ــده اثربخ ــان دهن نش
درمــان پذیــرش و تعهــد )7( و مداخلــه مصاحبــه انگیزشــی )8( بر 
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کاهــش مصــرف، ولــع و گرایــش بــه مــواد مــی باشــد.
ــا  ــط ب ــه نظــر مــی رســد کــه مداخــالت مرتب ــن وجــود، ب ــا ای ب
ــی  ــش آمادگ ــرای کاه ــد ب ــی توانن ــز م ــی نی ــت خودکنترل تقوی
بــه اعتیــاد موثــر واقــع شــوند. بــه طــور کلــی، برخــی از عوامــل 
ــوان عوامــل  ــه عن ــوان عوامــل محافــظ و برخــی دیگــر ب ــه عن ب
ــی شــوند )9(.  ــی م ــواد معرف ــه مصــرف م ــال ب ــن ابت خطــر آفری
یکــی از عوامــل محافــظ در برابــر ابتــال بــه مصــرف مــواد، خــود 
ــار  ــن ب ــه اولی ــت ک ــی اس ــی مفهوم ــت. خودکنترل ــی اس کنترل
توســط اشــنایدر در ســال 1974 مطــرح شــد و بــه ایــن موضــوع 
اشــاره دارد کــه یــک فــرد در موقعیــت خــود چقــدر دارای انعطــاف 
ــا،  ــرل رفتاره ــرد کنت ــی ف ــی یعن ــت )10(. خودکنترل ــری اس پذی
ــرای عمــل  ــن ب ــود برانگیخت ــا وج ــود را ب ــز خ احساســات و غرای
ــل  ــن عق ــردی بی ــارض درون ف ــی در تع ــه نوع داشــته باشــد و ب
و هــوس، شــناخت و انگیــزه، برنامــه ریــز درونــی و عمــل کننــده 
درونــی، غلبــه عنصــر اول بــر دوم بــه معنــای خودکنترلــی اســت 
)11(. فــرد بــا خودکنترلــی بــاال دارای اهــداف مشــخصی اســت و 
رفتارهــاي بخصوصــی را بــراي دســتیابی بــه مقاصد خــود در پیش                                                      
مــی گیــرد )12(. چنیــن فــردي بــر راهبردهــا و اعمال خــود نظارت 
ــل  ــت، اصــالح و تعدی ــه منظــور کســب موفقی ــا را ب ــرده و آنه ک
مــی کنــد. در مــواردی کــه فــرد از خودکنترلــی باالیــی برخــوردار 
ــج  ــا و نتای ــه انتخــاب ه ــردن ب ــر ک ــی را صــرف فک اســت، زمان
ــد  ــن انتخــاب را انجــام مــی ده ــرده و ســپس بهتری ــی ک احتمال
ــرم شناســی گاتفردســون و  ــی ج ــه عموم ــر اســاس نظری )13(. ب
هیرچــی )14( در تبییــن گرایــش فــرد بــه جــرم و ســایر رفتارهــای 
مشــکل ســاز، خــود کنترلــی یــک متغیــر غالــب و مســتقل اســت 
کــه نقــش تعییــن کننــده اصلــی در بدرفتــاری و رفتــار مشــکل زا 
دارد. افــراد بــا خــود کنترلــی بــاال، خــود و توانایــی خــود را بــرای 
مقابلــه بــا رویدادهــا بــاور دارنــد )15(. ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه 
ایــن اعمالشــان اســت کــه باعــث بــه وجــود آمــدن رخدادهــا مــی 
شــود نــه وقایــع تصادفــی و بنابرایــن آنهــا انگیــزه بیشــتری دارنــد 
ــاه  ــذات کوت ــه اهدافشــان از پــاداش هــا و ل ــا بــرای دســتیابی ب ت
ــاری در  ــاس رفت ــی اس ــن خودکنترل ــد )16(. بنابرای ــدت بگذرن م
دســتیابی بــه اهــداف و اجتنــاب از تکانــه هــای منفــی اســت و بــه 
فــرد بــرای کنتــرل امیــال، رفتارهــا و عواطــف شــخصی در مواجهه 
بــا تقاضاهــای بیرونــی توانایــی مــی بخشــد تــا بهتریــن عملکــرد 
ــر  اتفــاق افتــد. در همیــن راســتا یافتــه برخــی از مطالعــات دال ب
تاثیــر تکنیــک هــا و مداخــالت مبتنــی بــر تقویــت مدیریــت خــود، 
خودکارآمــدی و تنظیــم هیجانــات در کاهــش اعتیــاد بــه اینترنت یا 
کاهــش گرایــش بــه مصــرف مــواد و الــکل در افــراد مختلف اســت 

)17-20(. Lee و همــکاران )17( در مطالعــه خــود بــرای بررســی 
ــه  ــاد ب اثربخشــی برنامــه آموزشــی عــزت نفــس در کاهــش اعتی
بــازی هــای اینترنتــی در دانــش آمــوزان نشــان دادنــد کــه برنامــه 
آموزشــی ارتقــا دهنــده عــزت نفــس مــی توانــد از طریــق افزایــش 
ــوزان تحــت  ــش آم ــی در دان ــرل درون ــع کنت ــی و منب خــود کنترل
مطالعــه بــه کاهــش گرایــش آنهــا بــه بــازی هــای اینترنتــی موثــر 
عمــل کنــد. Fadil و همــکاران )18( در مطالعــه خــود بــه بررســی 
تاثیــر مصاحبــه هــای مبتنــی بــر بازســازی شــناختی در گروهــی از 
نوجوانــان پرداختنــد و نشــان دادنــد کــه ایــن مصاحبــه بــا اصــالح 
باورهــا و بازســازی شــناختی در ایــن افــراد مــی توانــد بــا افزایــش 
ســطح خــود کنترلــی، بــه کاهــش اعتیــاد بــه بــازی هــای اینترنتی 
در آنهــا کمــک کنــد. Zeidi و همــکاران )19( در مطالعــه خــود بــه 
بررســی تاثیــر برنامــه درمانــی شــناختی رفتــاری در خودکنترلــی و 
کاهــش اعتیادبــه اینترنــت در گروهــی از دانشــجویان پرداختنــد و 
نشــان دادنــد کــه درمــان شــناختی رفتــاری بــا تقویــت خودکنترلی 
و خودکارآمــدی در ایــن افــراد توانســت بــه کاهــش گرایــش آنهــا 

بــه اینترنــت منجــر شــود. 
ــوان  ــه عن ــی کــه ب ــه نظــر مــی رســد نوجوان ــر ایــن اســاس، ب ب
دوره ای کــه همــراه بــا نوســانات شــدید هیجانــی و عاطفــی اســت 
ــود، معضــل  ــراه ش ــی هم ــی در خودکنترل ــا ناتوان )21( چنانچــه ب
ــن  ــد )22(. در ای ــترش می ده ــاد را گس ــواد و اعتی ــه م ــش ب گرای
دوره ســنی بــه دلیــل بــروز و نوســان هیجانــات مختلــف از جملــه 
تجربــه ســطوح بــاالی اضطــراب و ناتوانــی در مدیریــت آن، بیــش 
از هــر دوره ســنی دیگــر، نوجــوان بــه منظــور تعدیــل و تخفیــف 
هیجانــات ناخوشــایند و اضطــراب، در معــرض ســو مصــرف مــواد 
قــرار مــی گیــرد )23(. بــر ایــن اســاس بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــواد  ــد در کاهــش ســو مصــرف م ــی مــی توان آمــوزش خودکنترل
در دوره نوجوانــی و جوانــی نقــش مهمــی داشــته باشــد. بــا توجــه 
بــه اهمیــت خودکنترلــی در مدیریــت گرایــش بــه مــواد و کاهــش 
احتمــال ابتــال بــه اعتیــاد در نوجوانــان، مطالعــه حاضــر بــه بررســی 
اثربخشــی برنامــه آموزشــی خودکنترلــی بــر کاهــش آمادگــی بــه 

اعتیــاد در نوجوانــان مــی پــردازد.

روش کار
طــرح پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی بــا پیــش آزمــون - پــس 
آزمــون و گــروه کنتــرل بــود. بــرای اجــرای ایــن مطالعــه در ابتــدا 
IR.IAU.SDJ. ــد ــا ک ــگاه ب ــالق دانش ــه اخ ــوز الزم از کمیت مج

REC.1399.033 اخــذ گردیــد. جامعــه آماری این پژوهش شــامل 

کلیــه دانــش آمــوزان دختــر و پســر دوره دوم متوســطه مشــغول به 
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ــی 98- ــال تحصیل ــده در س ــتان نق ــدارس شهرس ــل در م تحصی
ــر  ــداد 60 نف ــد، تع ــری هدفمن ــه گی ــا شــیوه نمون ــد. ب 1397 بودن
ــه  ــر از مقیــاس گرایــش ب از دختــران و پســران کــه نمــرات باالت
اعتیــاد اخــذ نمودنــد، انتخــاب شــده و ســپس بــه صــورت تصادفــی 
ــه  در دو گــروه 30 نفــری آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند. ب
ایــن صــورت کــه بــرای انتخــاب نمونــه ابتــدا مقیــاس گرایــش بــه 
اعتیــاد در بیــن 351 دانــش آمــوز دوره دوم متوســطه مشــغول بــه 
تحصیــل در مــدارس شهرســتان نقــده توزیــع شــد و از ایــن بیــن 
ــار  ــراف معی ــره 1/5 انح ــاس نم ــن مقی ــه در ای ــر ک ــداد 60 نف تع
باالتــر از میانگیــن را کســب کــرده بودنــد و دارای معیارهــای ورود 
بــه مطالعــه بودنــد بــه شــیوه نمونه گیــری هدفمنــد انتخاب شــدند. 
گــروه آزمایــش تحــت 10 جلســه هفتگــی 90 دقیقــه ای آمــوزش 
خــود کنترلــی قــرار گرفــت. برنامــه آمــوزش خودکنترلــی توســط 
نویســنده اول ایــن مقالــه در تابســتان 1398 در روزهــای پنجشــنبه 
و در کانــون شــهید مطهــری آمــوزش و پــرورش شهرســتان نقــده 
انجــام شــد. قبــل و بعــد از اتمــام جلســات آموزشــی، هــر دو گــروه 
ــاد  ــه اعتی ــش ب ــاس گرای ــواالت مقی ــه س ــش( ب ــرل و آزمای )کنت
ــاس  ــاال از مقی ــرات ب ــد از: نم ــار ورود عبارتن ــد. معی ــخ دادن پاس
ــالل  ــن 19-15، نداشــتن اخت ــذ، ســن بی ــاد اخ ــه اعتی ــش ب گرای
روانــی شــدید و اعتیــاد بــه مــواد، نداشــتن بیمــاری جســمی قابــل 
مالحظــه. معیارهــای خــروج عبارتنــد از: غیبــت بیــش از دو جلســه 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــداد از دان ــن تع ــاب ای ــالک انتخ ــان. م در درم
ــود  ــه توصیــه هــای کرلینجــر  ب ــه مراجعــه ب عنــوان حجــم نمون
ــه هــای 30  ــی نمون ــرای طــرح آزمایشــی، انتخــاب تصادف کــه ب
نفــری، مــی توانــد قابلیــت اعتبــار بیرونــی یافتــه هــای پژوهشــی 

را تضمیــن کنــد )25(.
 :)Addiction tendency scale( مقیــاس گرایــش بــه اعتیــاد
مقیــاس آمادگــی بــه اعتیــاد توســط Butcher & Weed ســاخته 
شــد )24( و تــالش هایــی در جهــت تعییــن روایــی آن در ایــران 
صــورت گرفتــه اســت. پرسشــنامه ای کــه در تحقیــق حاضــر بــه 
کار گرفتــه شــد مقیــاس ایرانــی آمادگــی بــه اعتیــاد اســت کــه بــا 
توجــه بــه فرهنــگ ایرانــی توســط زرگــر )26( ســاخته شــده اســت. 
ــردارد  ــنج در ب ــاده دروغ س ــی و 5 م ــاده اصل ــاس 36 م ــن مقی ای
کــه بــر اســاس مقیــاس لیکــرت کامــاًل مخالفــم )0(، مخالفــم )1(، 
ــل  ــت. در عام ــده اس ــم ش ــم )3( تنظی ــاًل موافق ــم )2(، کام موافق
اول )آمادگــی فعــال( بیشــترین مــاده هــا بــه ترتیــب مربــوط بــه 
رفتارهــاي ضــد اجتماعــی، میــل بــه مصــرف مــواد، نگــرش مثبت 
نســبت بــه مــواد، افســردگی و هیجــان خواهــی اســت و در عامــل 
دوم )آمادگــی منفعــل( بیشــترین مــاده هــا مربــوط بــه عــدم ابــراز 

ــذاری در  ــره گ ــیوه نم ــن ش ــه ای ــت. البت ــردگی اس ــود و افس وج
ــن  ــد. ای ــد ش ــوس خواه ــماره 12،15،21 و 33 معک ــواالت ش س
پرسشــنامه دارای عامــل دروغ ســنج اســت کــه شــامل ســواالت 
شــماره 12 ،15 ،21 و 33 مــی شــود. بــرای بــه دســت آوردن امتیاز 
کلــی پرسشــنامه بایــد مجمــوع امتیــازات تــک تــک ســواالت )بــه 
ــا هــم جمــع نمــود. ایــن نمــره  ــر از مقیــاس دروغ ســنج( را ب غی
دامنــه ای از 0 تــا 108 را خواهــد داشــت. نمــرات باالتــر بــه منزلــه 
ــی  ــر عکــس. پایای ــاد اســت و ب ــرای اعتی ــرد ب آمادگــی بیشــتر ف
ایــن مقیــاس، بــه روش آلفــاي کرونبــاخ 90 درصــد محاســبه شــده 
اســت و روایــی مالکــی و روایــی ســازه آن مطلــوب بــرآورد شــد. 
در روایــی مالکــی، پرسشــنامه آمادگــی بــه اعتیــاد دو گــروه معتــاد 
و غیرمعتــاد را بــه خوبــی از یکدیگــر تمیــز داده اســت. روایی ســازه 
ــاده ای  ــاس 25 م ــا مقی ــاس از طریــق همبســته کــردن آن ب مقی
فهرســت عالئــم بالینــی 0/45 محاســبه شــده اســت کــه در ســطح 
کمتــر از 0/001 معنــی دار بــود. در مطالعــه حاضــر نیــز از ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ جهــت تعییــن پایایــی اســتفاده شــده اســت کــه 
مقــدار آن برابــر بــا 0/824 گــزارش شــده اســت و بیانگــر پایایــی 

مطلــوب ایــن مقیــاس مــی باشــد. 
بسته آموزشي خودکنترلی

بســته آموزشــي خودکنترلــی توســط پژوهشــگران ایــن مقالــه تهیه 
ــا  ــی ب ــود کنترل ــن بســته آموزشــی خ ــده  اســت. ای ــن ش و تدوی
ــاس  ــر اس ــنادی و ب ــه ای/اس ــات کتابخان ــتفاده از روش مطالع اس
اصــول و مولفــه هــای نظریــه خــود تعییــن گــری )27( و نظریــه 
ــورت  ــه ص ــي ب ــه آموزش ــن مداخل ــی )28( ای ــری اجتماع یادگی
ــه  ــد. برنام ــرا درآم ــه اج ــه ای ب ــه 90 دقیق ــی در 10 جلس هفتگ
آمــوزش خودکنترلــی توســط نویســنده اول ایــن مقالــه در تابســتان 
1398 در روزهــای پنجشــنبه و در کانــون شــهید مطهــری آمــوزش 
و پــرورش شهرســتان نقــده انجــام شــد. بــه منظــور جلوگیــری از 
تاثیرپذیــری اعضــای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل، از مالقــات آنهــا 
بــا هــم ممانعــت شــد و اعضــای گــروه کنتــرل بــرای انجــام پیــش 
ــه  ــان مراجع ــاوت از زم ــی متف ــون در زمانهای ــس آزم ــون و پ آزم
ــور  ــه منظ ــد. ب ــور یافتن ــز حض ــش در مرک ــروه آزمای ــای گ اعض
رعایــت اصــول اخــالق در پژوهــش، در ابتــدا در قالــب یک جلســه 
توجیهــی، توضیحاتــی در مــورد اهــداف و ضــرورت پژوهــش بــه 
تمامــی شــرکت کننــدگان داده شــد و بــه ســواالت آنها پاســخ داده 
ــه اخــذ رضایــت  شــد. همچنیــن قبــل از اجــرای طــرح نســبت ب
ــر شــرکت در پژوهــش  ــه از افــراد شــرکت کننــده مبنــی ب آگاهان
اقــدام شــد و همچنیــن بــه آنهــا اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات 
شــخصی آنهــا نــزد پژوهشــگر محرمانــه خواهــد مانــد. همچنیــن 
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ــس  ــس از اجــرای پ ــی پژوهــش پ ــت اصــول اخالق جهــت رعای
آزمــون روی هــر دو گــروه، آمــوزش هــای داده شــده بــرای گــروه 

کنتــرل نیــز اجــرا شــد.
بــرای  بعــد از تهیــه و تدویــن، بــرای بررســی روایــي محتوایــي این 
بســته از نظــرات 8 نفــر از اســاتید دانشــگاه با تخصص روانشناســی 
ــا روش  ــوا ب ــی محت ــد و روای ــتفاده گردی ــوان اس ــودک و نوج ک
 )CVR( ــوی ــی محت ــبت روای ــب نس ــق دو ضری ــی و از طری کم
و شــاخص روایــی محتــوی )CVI( محاســبه شــد. بــرای محاســبه 
ــرای ایــن اســاتید،  ــا تشــریح اهــداف آزمــون ب  شــاخص CVR، ب
ــا هــر یــک از اهــداف را طبقــه بنــدی  از آنهــا درخواســت شــد ت

کننــد. ســپس نســبت روایــی محتوایــی بــرآورد شــد کــه بــا توجــه 
بــه اینکــه مقــدار آن بــرای تمامــی اهــداف در پروتــکل آموزشــی 
بیــن 0/8 تــا 1 حاصــل شــد، مقــدار قابــل قبولــی اســت. همچنیــن 
میــزان شــاخص روایــی محتــوا )CVI( بیــن 0/8 تــا 1 حاصــل شــد 
کــه مقــدار قابــل قبولــی اســت. همچنیــن بــرای کســب اطمینــان 
کامــل از تناســب محتــوی بســته آموزشــی بــا مخاطبــان و دریافت 
ــروه  ــک گ ــی در ی ــوزش، بســته آموزشــی خودکنترل ــدگان آم کنن
ــد  ــه اجــرا درآم ــه طــور فشــرده ب ــب ب ــره داوطل ــج نف ــوت پن پایل
و پــس از بررســی نتایــج مطالعــه پایلــوت و تنظیــم دقیــق، آمــاده 

اجــرا در گــروه نمونــه پژوهــش گردیــد.

جدول 1. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد.

تکالیفمحتواجلسه

اول
خوش آمدگویي، آشنایي با آزمودني ها و گفتگو در مورد برنامه گروه، توضیح کلی در مورد خودکنترلی، معرفی 
انواع خودکنترلی و لزوم وجود خودکنترلی انسان ارائه جزوات خالصه جلسه و لیست تکالیف، توضیح در مورد 

اهمیت انجام تکالیف.

یادداشت تجربیات خود حین 
انجام تکالیف

بیان رابطه خودکنترلی و سالمت روانی، بیان نقش اساسی خودکنترلی و خودنظمدهی در برقراری ارتباط مؤثر با دوم
محیط و همساالن. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل.

نام بردن مواردی که در آن عدم 
خودکنترلی سبب پیامدهای 

نامطلوبی شده است.

سوم

بازنگری تمرینات و گرفتن بازخورد تمرین، فضای تنفس سه دقیقهای. اشاره به نظریه خودتعیین گري و بیان 
مفاهیم انگیزش و خودگردانی بعنوان متغیرهای مرتبط با گرایش به اعتیاد، بحث در مورد منابع درونی و نقش 

آن در خودتنظیمی رفتاری، نیازهای اساسی روانشناختی و انواع انگیزش بیرونی- درونی و انگیزش خودگردان و 
کنترل. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل. 

برآورد میزان خودکنترلی

بیان مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع خودکنترلی. فواید چهارم
بررسی مفهوم خودکنترلی خودکنترلی و فنون خودکنترلی. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل

کنترل پیش از عمل، کنترل سکاني )یا کنترل آینده نگر(، کنترل تفکیکي )یا کنترل بله-خیر( و کنترل بعد از پنجم
عمل. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل 

بررسی و شناسایی انواع 
خودکنترلی 

ششم

تعیین معیار یا استاندارد، ب( سنجش عملکرد، ج( تشخیص انحرافات و د( انجام اقدامات اصالحي. ارزیابی فعالیت 
بررسی فرایند خودکنترلی های جلسه قبل.

تعریف اعتیاد، عالئم اعتیاد، شناسایی راه های کاهش آمادگی به اعتیاد. بررسی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و 
جایگاه آن در برنامه هفتگی، طرحریزی برای پرهیز از بحرانهای غیرضروری. راههاي مقاومت در برابر همساالني 

که فرد را نسبت به اعتیاد تشویق مي کنند. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل

بررسی و شناسایی عالئم اعتیاد و 
راههای مقابله با آن

بررسی جو عاطفی خانواده و فرایندهای ارتباطی خانواده و نقش آن در افزایش کنترل در فرزندان. بیان مفهوم هفتم
خودشناسی انسجامی و رابطه بین آنها در شکل گیری خودکنترلی. ارزیابی فعالیتهای جلسه قبل. 

بررسی جو عاطفی خانواده خود و 
فرایندهای ارتباطی آن

هشتم
بحث در مورد اینکه دریافت و کاربرد پیامهاي هشدار دهنده به همراه افزایش قابلیتهاي فردي و خودکنترلي در 
دانش آموزان میتواند موجب ایمن سازي رواني- اجتماعي در دانش آموزان گردد. آموزش مهارت برقراري ارتباط 

بین فردی موثر با دیگران. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل

شناسایی مهارت و فنونی که به 
برقراری یک ارتباط دوستانه و 

سالم کمک می کنند

آشنایي با ویژگیهاي یک دوست خوب، آشنایي با آداب دوستي، کسب توانایي در طرد دوستان ناباب. بحث و تبادل نهم
نظر در مورد آداب دوستي. ارزیابی فعالیت های جلسه قبل

بررسی و شناسایی ویژگیهای 
یک دوست خوب 

جمع بندي و مرور مطالب همه جلسات. پاسخ دادن به ابهامات دانش آموزان در خصوص محتواي پروتکل درماني دهم
گرفتن پس آزمونو جمع بندي و نتیجه گیري و اجراي پس آزمون.

تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 
25 و بــا روش آمــار توصیفــی و آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک 

متغیــری انجــام شــد. 

یافته ها
ــرکت  ــر ش ــرل، 30 نف ــش و کنت ــای آزمای ــروه ه ــک از گ ــر ی ه
کننــده داشــتند. میانگیــن ســنی گــروه آزمایــش 16/10 )بــا 
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انحــراف معیــار 0/94( و میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل 16/30 )بــا 
انحــراف معیــار 0/91( بــود کــه نتایــج آزمــون تــی مســتقل حاکــی 
 ،P=0/421( از عــدم تفــاوت معنــادار گــروه هــا از نظــر ســن بــود
ــروه  ــر و در گ ــر و 14 پس ــرل 16 دخت ــروه کنت t=0/810(. در گ
ــا  ــروه ه ــه گ ــتند ک ــور داش ــر حض ــر و 17 پس ــش 13 دخت آزمای
 .)p=0/438 ،=X2 /601( ــد ــن بودن ــز همگ ــیت نی ــر جنس از نظ
ــه  ــرل ب ــروه کنت ــز، در گ ــل نی ــته تحصی ــر رش ــن از نظ همچنی

ــر در  ــش 15، 8 و 7 نف ــروه آزمای ــر و در گ ــب 13، 10 و 7 نف ترتی
رشــته علــوم انســانی، علــوم تجربــی و علــوم ریاضــی بودنــد کــه از 
 .)p-value<0/05( نظــر تحصیــالت نیــز گــروه هــا همگــن بــود
آماره هــای توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات 
آزمودنــی هــای دو گــروه در متغیرهــای مــورد مطالعــه در )جــدول 

ــه شــده اســت. 2( ارائ
     

جدول 2: شاخصه های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه های مداخله و کنترل

موقعیتمتغیرها
گروه مداخلهگروه کنترل

انحراف معیارانحراف معیارمیانگین میانگین 

آمادگی به اعتیاد
80/6718/1580/3713/99پیش آزمون
78/8317/0836/4013/45پس آزمون

ــاخص های  ــود ش ــه می ش ــدول2( مالحظ ــای )ج ــق یافته ه مطاب
آمــار توصیفــی متغیــر کاهــش آمادگــی بــه اعتیــاد دانــش آمــوزان 
گــزارش شــده اســت. بــه طــوری کــه میانگیــن نمــره آمادگــی بــه 
اعتیــاد پیش آزمــون در گــروه آزمایــش برابــر بــا 80/37 می باشــد، 
در حالــی کــه در مرحلــه پس آزمــون بــه 36/45 کاهــش پیداکــرده 
ــه  ــی ب ــره کاهــش آمادگ ــن نم ــرل بی ــروه کنت ــی در گ اســت. ول
تفــاوت   )78/83( پس آزمــون  و   )80/67( پیش آزمــون  اعتیــاد 

ــود. ــاهده می ش ــدک مش ان
ــاد، از  ــه اعتی ــی ب ــره آمادگ ــروه در نم ــه دو گ ــور مقایس ــه منظ ب
تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری اســتفاده شــد. پیــش از انجــام 
ــودن داده هــا و همگنــی  ایــن تحلیــل، مفروضــه هــای نرمــال ب

واریانــس بــه ترتیــب بــا اســتفاده از آزمــون کالموگروف-اســمیرنف 
و آزمــون لوین بررســی شــد. نتایــج آزمــون کالموگروف-اســمیرنف 
ــج آزمــون  ــود. نتای ــودن داده هــا )P<0/05( ب ــال ب حاکــی از نرم
لویــن نیــز حاکــی از همگنــی واریانــس نمــره آمادگــی بــه اعتیــاد 
بــود )P<0/05(. بنابرایــن آزمــون تحلیــل کوواریانــس تک متغیری 
انجــام شــد کــه نتایــج آن در )جــدول3( نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــه بــا کنتــرل نمــرات پیــش آزمــون، اثــر گــروه بــر نمــره پــس 
آزمــون آمادگــی بــه اعتیــاد )F=)1،57(485/85 ,P =0/0001( معنادار 
ــرات  ــی، نم ــه خودکنترل ــد از مداخل ــه بع ــوری ک ــه ط ــت. ب اس
ــرل  ــه گــروه کنت ــه نســبت ب ــاد در گــروه مداخل ــه اعتی آمادگــی ب

کاهــش معنــادار داشــته اســت.

جدول 3: نتایج آزمون کوواریانس تفاوت دو گروه کنترل و مداخله در متغیر آمادگی به اعتیاد

مجذور اِتاSSdfMSFPمنبع تغییرات

10570/147110570/147192/4170/00010/771پیش آزمون
26689/33126689/33گروه  485/850/00010/895

3131/2195754/934میزان خطا
23989160مجموع

ــزان  ــده می ــن تعدیل ش ــرات میانگی ــدول4(، نم ــاس )ج ــر اس ب
آمادگــی بــه اعتیــاد پــس از اجــرای آمــوزش خودکنترلــی در افــراد 
گــروه مداخلــه )36/52( پاییــن تــر از میــزان آمادگــی بــه اعتیــاد در 
افــراد گــروه کنتــرل )78/71( می باشــد. بــه بیانــی دیگــر، آمــوزش 

خودکنترلــی بــر کاهــش آمادگــی بــه اعتیــاد دانــش آمــوزان تأثیــر 
مثبــت و معنــی داری داشــته اســت. بــا لحــاظ کــردن مجــذور اِتــا، 
ــر  ــی از تأثی ــرات ناش ــن تغیی ــد ای ــه 89 درص ــت ک ــوان گف می ت

مداخلــه بســته آموزشــی خودکنترلــی بــوده اســت.
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 جدول 4 : میانگین تعدیل شده نمره آمادگی به اعتیاد پس آزمون برحسب گروه )مداخله و کنترل(

فاصله اطمینان 95 درصد
خطای معیار میانگین تعداد گروه

حد باالیی حد پایینی

81/42 75/99 1/353 78/708 30 کنترل
آمادگی به اعتیاد پس آزمون

39/23 33/81 1/353 36/525 30 آزمایش

بحث
ــی  ــه آموزش ــی برنام ــن اثربخش ــر تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ه
ــوزان  ــش آم ــاد در دان ــه اعتی ــی ب ــر کاهــش آمادگ ــی ب خودکنترل
بــود. نتایــج نشــان داد کــه برنامــه آموزشــی خودکنترلــی توانســته 
ــاد در  ــه اعتی ــر کاهــش آمادگــی ب ــاداری ب ــت معن ــر مثب اســت اث
دانــش آمــوزان داشــته باشــد. ایــن یافتــه هــا بــا نتایــج مطالعــات 
ــی  ــا و مداخــالت مبتن ــر تکنیــک ه ــر تاثی ــی ب ــه مبن ــی یافت قبل
بــر تقویــت مدیریــت خــود، خودکارآمــدی و تنظیــم هیجانــات در 
کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت یــا کاهــش گرایــش بــه مصــرف مواد 

ــف )20-17( همســو اســت.  ــراد مختل ــکل در اف و ال
ــرد  ــی ف ــی یعن ــه خودکنترل ــت ک ــد گف ــه بای ــن یافت ــن ای در تبیی
کنتــرل رفتارهــا، احساســات و غرایــز خــود را بــا وجــود برانگیختــه 
شــدن بــراي عملــی خــاص داشــته باشــد )9(. در برنامــه آموزشــی 
خــود کنترلــی به شــرکت کننــدگان آموزش داده شــد تــا در مواقعی 
کــه در شــرایط خاصــی قــرار مــی گیرنــد، قبــل از دســت زدن بــه 
عمــل و تکانشــی عمــل کــردن، زمانــی را صــرف فکرکــردن بــه 
انتخــاب هــای خــود و نتایــج احتمالــی آن کننــد و ســپس بهتریــن 
انتخــاب را کننــد. در طــی برنامــه آموزشــی خــود کنترلــی بــه افراد 
تحــت مطالعــه آمــوزش داده شــد کــه در مواقــع تصمیــم گیــری 
ــه خصــوص اگــر فــرد تحــت فشــار عصبــی و اســترس باشــد،  ب
شــتابزده عمــل کــردن و عــدم بررســی امکانــات و گزینــه هــای 
پیــش رو و پیامدهــای انتخــاب هریــک مــی توانــد امــکان انجــام 
خطــا و اشــتباه در تصمیــم گیــری را افزایــش دهــد )10(؛ و ایــن در 
یــک نوجــوان بــا توجــه بــه اینکــه در یــک بحــران تحولــی به ســر 
مــی بــرد و از نظــر روانــی، هیجانــی و عاطفــی نوســان بســیاری را 
تجربــه مــی کنــد، بــه احتمــال بیشــتر مــی توانــد مشــکل ســاز 
ــدازد. در  ــتباه بین ــری اش ــم گی ــا و تصمی ــه خط ــرد را ب ــده و ف ش
همیــن راســتا یافتــه مطالعــه Remondi  و همــکاران )29( نشــان 
ــای  ــیب ه ــان آس ــژه نوجوان ــه وی ــف ب ــراد مختل ــه در اف داد ک
مختلــف ماننــد ســبک دلبســتگی ناایمــن، الکســیتایمیا و پریشــانی 
ــش  ــا در افزای ــگری در آنه ــاد تکانش ــق ایج ــناختی از طری روانش
 )30( Karaer & Akdemir  .اعتیــاد آنهــا بــه اینترنــت نقــش دارد
در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه در نوجوانــان مبتــال بــه اعتیــاد 

ــم هیجــان  ــن، ضعــف در تنظی ــازی هــای آنالی ــت و ب ــه اینترن ب
عاملــی موثــر در گرایــش آنهــا بــه اینترنــت و بــازی آنالیــن اســت 
ــروری                                                                                                                  ــبکهای فرزندپ ــی و س ــت اجتماع ــد حمای ــی مانن و عوامل
ــرای تقویــت تنظیــم هیجانــات و  ــا ایجــاد زمینــه ب مــی تواننــد ب
عواطــف بــه نوجوانــان در کاهــش گرایــش بــه ایــن مــوار کمــک 
ــه بررســی  کننــد. دوســتیان و همــکاران )31( نیــز در پژوهشــی ب
ــاد در  ــه اعتی ــی ب ــا آمادگ ــگری ب ــگری و تکانش ــۀ پرخاش رابط
دانشــجویان دانشــگاه عالمــه  طباطبایــی پرداختنــد و نشــان دادنــد 
ــاداری  ــور معن ــگری به ط ــگری و تکانش ــای پرخاش ــه متغیره ک
توانایــی پیش بینــی آمادگــی بــه اعتیــاد را دارنــد و برمبنــای ضریب 
تعییــن متغیرهــای پرخاشــگری و تکانشــگری باهــم 49 درصــد از 
پراکنــش متغیــر آمادگــی بــه اعتیــاد را پیش بینــی کردنــد. بــر ایــن 
اســاس وقتــی فــرد در یــک موقعیــت تصمیــم گیــری قــرار مــی 
گیــرد، بــه خصــوص اگــر موقعیــت، موقعیتــی اســترس زا و تنــش 
ــوان اســت، الزم  ــک نوج ــده ی ــم گیرن ــرد تصمی ــا ف زا اســت و ی
ــود،  ــای موج ــه ه ــام گزین ــه تم ــه ب ــا توج ــه و ب ــا آگاهان اســت ت
بــدون هرگونــه شــتابزدگی بــا صبــر و تحمــل تمــام مــوارد ســبک 
و ســنگین کنــد و بــا ارزیابــی عواقــب هــر انتخــاب، تصمیــم گیری 
کنــد. در همیــن راســتا، طبــق تحقیقــات موجــود، خودکنترلــی بین 
ــاي  ــگ ه ــا درن ــاري ب ــاي رفت ــده رخداده ــکیل دهن ــر تش عناص
زمانــی )بــه تعویــق انداختــن عمــل( پلــی برقــرار مــی کنــد )11(. 
در صورتــی کــه بیــن ایــن رخدادهــا، پاســخ هــا و پیامدهــا فاصلــه 
ــاي  ــن رخداده ــی بی ــد )یعن ــی باش ــه کم ــا فاصل ــا ب ــد ی اي نباش
ــه  ــی ب ــد( احتیاج ــی ده ــام م ــرد انج ــه ف ــاري ک ــی و رفت محیط
خودکنترلــی نخواهــد بــود )15(. بنابرایــن، ســازماندهی در عــرض 
زمــان، یکــی از ویژگــی هــاي مهــم تعریــف خودکنترلــی اســت و 
ســنجیده عمــل کــردن و تامــل قبــل از دســت بــه عمــل زدن بــه 
معنــای خودکنترلــی اســت کــه مــی توانــد دارای پیامدهــای مثبــت 
بســیاری باشــد و احتمــال رو آوردن بــه اعتیــاد یــا ســایر رفتارهــای 

مخــرب دیگــر را کاهــش دهــد.
برخــی از محققــان خودکنترلــی را تحــت عنــوان کاربــرد صحیــح 
ــدرت  ــه ق ــد ک ــاد دارن ــد و اعتق ــی نماین ــی م ــا معرف ــان ه هیج
ــراي  ــخصی ب ــت ش ــش ظرفی ــب افزای ــات موج ــم احساس تنظی
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تســکین دادن خــود، درک کــردن اضطــراب، اســترس و بــی 
ــه لحــاظ خودکنترلــی ضعیــف  قــراری مــی شــود. افــرادي کــه ب
انــد، دائمــاً بــا احســاس ناامیــدي، اســترس، اضطــراب، بیقــراری و 
بی عالقگــی دســت بــه عملــی زده و بخــش بزرگــی از انگیــزه آنها 
بــرای فعالیــت، صرفــا بــه منظــور کاهــش فشــار عصبی و اســترس 
اســت کــه ایــن خــود مــی توانــد بــا کاهــش بیشــتر خــود کنترلــی 
ــر و گاهــی مخــرب مــی شــود )16(.  ــه اقدامــات غیرموث منجــر ب
ایــن در حالــی اســت کــه افــراد بــا مهــارت زیــاد در خودکنترلــی بــا 
ســرعت بیشــتر مــی تواننــد نامالیمــات را پشــت ســر گذاشــته و 
میــزان مشــخصی از احساســات را بــا تفکــر همــراه نمــوده و مســیر 
درســت اندیشــه را بپیماینــد )17(. قــدم پــور و همــکاران )32( نیــز 
ــه فضــای مجــازی و  ــاد ب ــی اعتی ــه پیش بین ــک پژوهــش ب در ی
گرایــش بــه رفتارهــای پرخطــر بــر اســاس خودتنظیمــی عاطفــی 
در دانــش آمــوزان پســر مقطــع دبیرســتان شــهر تهــران پرداختنــد 
و نشــان دادنــد کــه بیــن اعتیــاد بــه فضــای مجــازی و گرایــش 
ــش آمــوزان  ــا خودتنظیمــی عاطفــی دان ــه رفتارهــای پرخطــر ب ب
رابطــه منفــی معنــاداری وجــود دارد و خودتنظیمــی عاطفــی قــدرت 
ــه رفتارهــای پرخطــر  پیش بینــی کنندگــی باالتــری در گرایــش ب

نســبت بــه اعتیــاد بــه فضــای مجــازی در دانــش آمــوزان دارد.
ــات و احساســات  ــی ســرکوب کــردن هیجان ــه معن ــی ب خودکنترل
ــک انتخــاب  ــا ی ــه م ــی اینک ــی یعن نیســت. برعکــس، خودکنترل
ــورد  ــزي کــه م ــم و چی ــراز احساســاتمان داری ــراي چگونگــی اب ب
تاکیــد اســت، روش ابــراز احساســات اســت بــه طــوري کــه جریان 
تفکــر را تســهیل کنــد و ایــن مــی توانــد تــا حــد زیــادی در کاهش 
پرداختــن بــه رفتارهــای پرخطــر از جملــه اعتیــاد موثــر باشــد )19(. 
ــدف  ــا ه ــه ب ــز در پژوهشــی ک ــکاران )33( نی کیخســروانی و هم
بررســی رابطــه علــی خودتنظیمــی و هــوش اخالقــی بــا آمادگی به 
اعتیــاد از طریــق میانجی گــری هیجــان خواهــی در دانــش آمــوزان 
دختــر انجــام دادنــد، نشــان دادنــد کــه در نوجوانان هیجــان خواهی 
بــه آمادگــی آنهــا بــرای اعتیــاد کمــک مــی کنــد و خودتنظیمــی 
ــد  ــی توان ــا م ــی در آنه ــان خواه ــزان هیج ــش می ــق کاه از طری
ــته  ــش داش ــاد نق ــه اعتی ــی ب ــش و آمادگ ــن گرای ــش ای در کاه
باشــد. از جملــه فوایــد کنتــرل و تنظیــم هیجانــات کنتــرل ســطوح 
ــتکار  ــرد، پش ــاندن عملک ــر رس ــه حداکث ــراي ب ــی ب برانگیختگ
ــش  ــري از واکن ــه، جلوگی ــردي و وسوس ــم دلس ــه رغ ــتن، ب داش

مخــرب در مقابــل تحریــک و عملکــرد صحیــح به رغم فشــارهاي 
وارده مــی باشــد. ناتوانــی در تنظیــم هیجــان حاصــل از مخالفــت 
هــاي اجتماعــی و تــرس از ایــن گونــه مخالفــت هــا گاهــی آنقــدر 
شــدید اســت کــه بــر تالشــهاي فــرد بــراي انجــام عمــل صحیــح 
ــتن  ــش نداش ــن پژوه ــای ای ــت ه ــود. از محدودی ــی ش ــره م چی
مرحلــه پیگیــری اســت و همچنیــن اینکــه ایــن پژوهــش صرفــا در 
دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه شهرســتان نقــده انجــام شــده 
اســت کــه تعمیــم نتایــج را دچــار محدودیــت مــی ســازد. پیشــنهاد             
مــی شــود در پژوهــش هــای آتــی، ایــن طــرح مداخالتــی بــر روی 
جمعیــت گســتره و وســیعتر و بــا درنظــر گرفتــن مرحلــه پیگیــری 
ــه  ــرات مداخل ــا اث انجــام شــود. همچنیــن پیشــنهاد مــی گــردد ت
خودکنترلــی بــر روی ســایر مشــکالت و چالــش هــای نوجوانــان 

نیــز بررســی گــردد. 

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر، برنامــه آموزشــی خودکنترلــی 
ــود.  ــر ب ــوزان موث ــش آم ــاد در دان ــه اعتی ــی ب ــش آمادگ ــر کاه ب
نوجوانــان بــه دلیــل تحــوالت عاطفــی و هیجانــی خــود بیشــتر از 
ســایر گــروه هــای ســنی در معــرض ابتــال بــه اعتیــاد قــرار دارنــد. 
ــر در  ــه ای موث ــد مداخل ــی مــی توان ــوزش خودکنترل ــن، آم بنابرای
ــات در  ــرات منفــی هیجان ــق مهــار اث ــی از طری ارتقــای خودکنترل
ــه  ــد گرایــش ب ــن خــود مــی توان ــان داشــته باشــد کــه ای نوجوان

ــاد را در آنهــا کاهــش دهــد. اعتی
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