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 آموزان دختر کالس نهمآگاهی بر افزایش خودکنترلی دانشبررسی اثربخشی آموزش ذهن

  3، فریبرز درتاج2، افشین زارعی1 طاهره جلیلی 

 چکیده 

آموزان دختر کالس نهم شهر آگاهی بر افزایش خودکنترلی دانشهدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن

های پسرانه شهر تهران آزمون بود. از میان دبیرستانپس -آزمونشیپژوهش از نوع آزمایشی با طرح پتهران بوده است. روش: این 

ک گروه آزمایش و یک گروه ینفر انتخاب شدند و در  04صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب و به یاخوشه یریگاز طریق نمونه

جلسه در مورد گروه اول اجرا شد،  8آگاهی به مدت ش ذهننفر بوده است(. آموز 24کنترل جایگزین شدند )تعداد هر گروه 

ل شدند. تحلیل کواریانس نشان داد یوتحلهیها با استفاده از تحلیل کواریانس تجزگروه کنترل در لیست انتظار بودند. نتایج: داده

 ( P<.01آگاهی افزایش خود کنترلی را به همراه داشته است. )آموزش ذهن

 آگاهی، افزایش خودکنترلی.ذهن آموزشها: کلیدواژه
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 مقدمه

ترین اهداف آموزش و پرورش در هر جا این باشد که به کودکان آموزش داده شود تا مسئولیت اعمال خود را شاید یکی از جامع

ل ریاضی را ای که ما در آن زندگی می کنیم، انتظار دارد که مدارس، همانطور که خواندن و نوشتن و حل مسایبپذیرند، زیرا جامعه

 ها آموزش دهند تا به شهروندان مسئول تبدیل شوند.را به آن1به کودکان آموزش می دهند، مسئولیت پذیری

نامیده می شود ارتباط دارد. منبع کنترل به ادراک فرد از آنچه باعث رفتارش شده، اشاره 2مسئولیت پذیری با مفهومی که منبع کنترل

( اگر فرد در یابد که اعمالش نتیجه عوامل بیرونی 1389، به نقل از خاکسار، 1919از ورکمن و کاتز، ، به نقل 3دارد.) ویلیامز، النگ

است، شکست یا موفقیت خود را به عوامل خارجی نسبت می دهد و آن هایی که منبع کنترل درونی دارند احساس مسئولیت را 

ونی دارند، اساسا نسبت به آن هایی که منبع کنترل بیرونی دارند، معموال نهفته در خودشان می دانند. کودکانی که منبع کنترل در

ر انگیزش بیشتری برای تداوم کار دارند. افراد با منبع کنترل درونی، خود را برای مقابله با رویدادها باور دارند. به ویژه، آن ها با و

ف 1991قایع تصادفی یا خارجی.)ورکمن و کاتز، دارند که این اعمالشان است که باعث به و جود آمدن رخداد ها می شود نه و

افراد را به سوی منبع کنترل درونی سوق می دهد. از نظر گلمن، خودکنترلی 0(.در نتیجه خود کنترلی1383ترجمه محمد اسماعیل،

ر شرایط بحرانی یعنی توانایی کنترل و اداره کردن عواطف، هیجان ها و تکانه های خود و انطباق با محیط، توانایی حفظ آرامش د

و استرس زا و توانایی خودانگیزشی درونی است. به عبارتی، خودکنترلی توانایی کنترل عواطف و هیجان ها و رفتارهای صادقانه ی 

 درست است.

خودکنترلی به معنای سرکوب کردن احساسات و هیجان ها نیست و بدین شکل نیست که سد دفاعی محکمی در مقابل احساسات 

ی های خود درست کنیم. در مقابل خود کنترلی به این می پردازد که ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان و خودانگیز

داریم و چیزی که مورد تاکید است روش ابراز احساسات می باشد، به شکلی که این روش ابراز بتواند هم جریان تفکر را تسهیل 

خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و  (1384، ترجمه پارسا،1991من،کند و هم از انحراف آن جلوگیری نماید. )گل

غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد. یک کودک یا نوجوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکر کردن به 

 0(خودکنترلی را مایر و سالووی1،2449نانتخاب ها و نتایج احتمالی می کند و سپس یهترین انتخاب را می کند. )فرایز و هوفم

تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی 

برای تسکسن دادن خود، درک کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول می شود. افرادی که به لحاظ 

عیف اند، دائما با احساس ناامیدی، افسردگی، بی عالقگی به فعالیت دست گریبان اند، در حالی که افراد با مهارت خودکنترلی ض

                                                           
1Taking responsibility 
2Locus of control 
3Williams &long 
4Self-control 
5Feriese&Hofmann 
6Salovay 
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زیاد در این زمینه با سرعت بیشتر می توانند نا مالیمات را پشت سر گذاشته و میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه نموده و 

آموزان، در زمینه ی استفاده از مهارت های خودکنترلی مشکل بسیاری از دانش (.1381فری،مسیر درست اندیشه را بپیمایند. )ص

دارند آن ها قادر نیستند تا به خاطر رفتارشان به خودشان بازخورد دهند یا اعمالشان را مورد ارزیابی و نظارت قرار داده، و به خاطر 

زمانی که فردی به مدت طوالنی در کنارشان نیست یه طور مولد عمل رفتار مولد و موثر به خودشان پاداش دهند و یا در مدت 

کنند. در این میان، نظام تعلیم و تربیت در ایجاد فرصت های تحول و توسعه، نقش کلیدی و محوری دارد و این مهم از طریق 

 (.1389، به نقل از خاکسار،1383،ترجمه جمالی و همکاران،1توانمند سازی عوامل انسانی میسر خواهد شد. )دینک مایر و کارلسون

آگاهی و تنظیم هیجانی باعث افزایش توانمندی افراد در سازش با انواع موقعیت های تنش زا و پر برخورداری از تکنیک های ذهن

 (2443چالش، مدیریت موثرتر چنین موقعیت هایی و هم چنین باعث افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگی می گردد. )بیر، 

مطرح شد، عبارت است از حواس جمع بودن و بیداری صد در صد و آگاه بودن 3زین-که اولین بار توسط جانکابات 2ذهن آگاهی

نسبت ب همه ی رخداد هایی که همین االن در اطراف ما و همین طور درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستند،بدون هر گونه 

ست بودن آن چه اتفاق می افتد، یعنی تجربه ی واقعیت محض بدون توضیح. ) سگال قضاوت و پیش داوری نسبت به درست و نادر

آگاهی به عنوان آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه اکنون در ذهن (1381، یه نقل از کاویانی و همکاران، 2442و همکاران، 

توان در کهن ترین متن های بودایی ردیابی کرد.  (. پایه های این مفهوم را می2443حال وقوع است، می باشد.)رایان و براون،

(. افراد ذهن آگاه واقعیات درونی و 2414آگاهی به عنوان هدفی از مذاهب تعمقی به ویژه بودا شناخته می شود. )فالکنستروم، ذهن

ات، هیجان ها و تجربه ها ) بیرونی را آزادانه و بدون تحریف ادراک می کنندو توانایی زیادی در مواجهه دامنه گسترده ای از تفکر

(. این سازه روان شناختی را باید از 2441، براون و همکاران،2443اعم از خوشایند و نا خوشایند( دارند )رایان و براون، 

و یا توجه معطوف به خود متمایز کرد. تشابه این سازه ها در توجه فزون یافته به تجربه های ذهنی است، اما تفاوت  0خودآگاهی

ی در جنبه شناختی آن هاست، بدین معنا که جلب توجه در خودآگاهی تحت تاثیر سوگیری های تفکر خود محور بوده، با اصل

آگاهی قضاوت راجع به خود همراه است، اما ذهن آگاهی، یک توجه بدون سوگیری و قضاوت پیرامون جنبه های خود است. ذهن

رابطه مثبت دارد، در حالی که خود آگاهی با میزان پایین بهزیستی روان شناختی با بهزیستی ذهنی و روان شناختی و سالمت روانی 

آگاهی را برای توصیف ( واژه ذهن1989(. النگر)2414، فالکنستروم،2441، براون و همکاران،2441مرتبط است. )یراون و کاسر،

تی خالق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه آگاهی یک فرآیند شناخیک رویکرد تحقیق علمی به کار برد. به نظر النگر، ذهن

پذیرا بودن -2خلق یک طبقه بندی جدید  -1ویژگی کلیدی زیر را به کار می گیرد، آشکار می شود. آن سه ویزگی عبارت اند از: 

(، 2440بر اساس نظر بایرون ) (.2441آگاهی از دید و زوایای دید ژرف تر و بیشتر. )ساین و همکاران،-3اطالعات جدید 

                                                           
1Carlson 
2Mindfulness-based interventions 
3Jan kabat-zin 
4Self awareness 
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آگاهی برای ایجاد و حفظ آگاهی عبارتند از: فقدان قضاوت و ارزشیابی، صبر و شکیبایی، صبر و راهبردهای سازگاری مفید ذهن

مورد توجه قرار گرفت. از ان زمان به  1914آگاهی در غرب از دهه بردباری،ذهن آغازگر، در گیر نشدن، پذیرش و رها شدن. ذهن

(. به همین دلیل در سال های اخیر، 2441آگاهی در آمریکای شمالی و اروپا انجام شد. )کایون،بتنی بر ذهنبرنامه م 204بعد بیش از 

آگاهی بر افزایش تعدادی از پژوهش ها به این موضوع اختصاص داده شده و این پژوهش نیز به بررسی تاثیر آموزش ذهن

 خودکنترلی پرداخته است.

 روش 

 نوع و طرح پژوهش

 : جامعه آماری، نمونه روش پژوهش،

طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل 

است بدین صورت که پس از انتخاب گروه نمونه و انتخاب تصادفی آن ها به گروه های آزمایشی و کنترل، از هر دو گروه در یک 

دقیقه ای به صورت هر هفته یک جلسه برای  04جلسه  8آگاهی در به عمل آمده پس از آن برنامه آموزشی ذهن زمان پیش آزمون

گروه آزمایش به اجرا در امده و برای گروه کنترل هیچ برنامه ای اجرا نشد پس از پایان این مدت به منظور مقایسه اثر این مداخله از 

ج پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه مورد مقایسه قرا گرفت. جامعه آماری این هر دو گروه پس آزمون گرفته شده و نتای

در یکی از دبیرستان های شهر تهران در مقطع  93-90دادند که در سال تحصیلی آموزان دختر تشکیل میتحقیق را کلیه دانش

یی ، امکان همتا کردن آزمودنی ها به لحاظ کالس نهم مشغول به تحصیل بوده اند هر چند در این پژوهش به دلیل محدودیت ها

آموزان از بسیاری جهات از قبیل سن، سطح تحصیالت و شرایط اجتماعی در یک سطح خودکنترلی وجود نداشت، ولی دانش

سطح قرار داشتند روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. بدین صورت که در شهر تهران از میان 

انتخاب شد. بعد از آن لیست کلیه دبیرستان ها تهیه و به صورت تصادفی یک دبیرستان  1گانه، به شکل تصادفی منطقه 22ق مناط

انتخاب دو گروه از بین آن ها انتخاب شدند. در نهایت از طریق گمارش تصادفی یک گروه، به گروه کنترل و یک گروه، به گروه 

نفر بود. بنابراین کل آزمودنی های مادر این پژوهش در گروه آزمایش و  24هر گروه  تعداد افراد آزمایش تخصیص داده شد .

 نفر بودند . 04کنترل 

 ابزار پژوهش

توسط تانجی و همکاران به منظور ارزیابی  2440پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی در سال  :خودکنترلی تانجیی پرسشنامه

عبارت است، پس از ان تانجی و همکاران فرم  31ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای میزان خود کنترلی افراد به عنوان یک صفت 

دست می دهد. این آزمون در مقیاس عبارت است و یک نمره کلی به  13کوتاه خود کنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای 

( به منظور هنجاریابی مقیاس خودکنترلی، فرم کوتاه شده آن را روی 2440درجه ای تهیه شده استو تانجی و همکاران ) 1لیکرت 

 به دست آمد. 81/4و  83/4دو نمونه مجزا اجرا کردند که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در دو گروه 
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 نتایج 

ار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات میانگین خودکنترلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به آم 1در جدول 

مشخص است که نمره میانگین خود کنترلی برای  1تفکیک دو گروه کنترل و آزمایش نشان داده شده است. با توجه به جدول 

پیدا کرده است. این در حالی است که نمره میانگین خود کنترلی برای گروه افزایش  34/29به نمره  04/18گروه آزمایش از نمره 

 کنترل تغییر محسوسی نداشته است.

 : آمار توصیفی مربوط به متغیر خود کنترلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون1جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه 

 20 3.26706 18.4000 آزمایش پیش آزمون خود کنترلی

 20 3.65772 20.3000 کنترل

 40 3.55578 19.3500 کل

 20 5.71333 29.3000 آزمایش کنترلیدپس آزمون خو

 20 3.34192 20.7000 کنترل

 40 6.34883 25.0000 کل

 ترسیم شده است. 1به منظور درک روشن تر از تغییرات نمره خود کنترلی در دو گروه کنترل و آزمایش نمودار 

 های توصیفیافتهی

 

 : روند تغییر نمره میانگین خود کنترلی به تفکیک گروه کنترل و آزمایش1نمودار 

با وجود اینکه نتایج آمار توصیفی نشانگر تاثیر آموزش بر نمرات گروه آزمایش در خود کنرلی است. اما برای استنباط درست 

یل کواریانس یک راهه روشی آماری برای کنترل تفاوت های آماری از تحلیل کواریانس یک راهه استفاده شد. در حقیقت، تحل

 اولیه در نمرات پیش آزمون است.



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]
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این نتیجه دال بر  P<.0011,37F ,.48.86=برای عامل گروهی از نظر آماری معنا دار است ) Fبا توجه به اینکه اندازه آزمون 

 آگاهی در افزایش نمرات خود کنترلی است.اثربخشی آموزش مهارت ذهن

 گیریبحث و نتیجه

آموزان دختر کالس نهم شهر تهران انجام آگاهی بر افزایش خود کنترلی دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ذهن

آموزان شده است. بدین معنا که آن آگاهی منجر به افزایش خودکنترلی دانشگرفت و نتایج حاکی از ان است که آموزش ذهن

آموزانی که تحت آموزش قرار آگاهی قرار گرفتند )گروه آزمایش( نسبت به دانشکه تحت آموزش ذهنآموزانی عده از دانش

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نگرفته بودند، خودکنترلی بیشتری نشان دادند. که این نتیجه همسو بود با سایر پژوهش ها، 

ان دختر می شود.یافته ها بیانگر سالمت عمومی باالتر آموزآگاهی موجب باال رفتن سالمت عمومی دانشآموزش ذهن

(. 1390آموزان گروه گواه بود. )پاکیزه و نظری،آگاهی و تنظیم هیجان در مقایسه با دانشآموزان هر دو گروه آموزش ذهندانش

ایش ابراز وجود آگاهی و افزهمچنین پژوهش دیگری که با هدف بررسی اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهبود ذهن

آموزان پایه سوم راهنمایی که به اضطراب امتحان مبتال بودند، انجام شد، ننتایج نشان داد که بین گروه های آموزش دانش

آگاهی و ابراز وجود و اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد.)گل پور چمرکوهی آگاهی و گواه در متغیر های ذهنذهن

آگاهی بر کاهش نشخوار فکری دانشجویان است. ( و همخوانی با پژوهشی که بیانگر تاثیر آموزش ذهن1391و محمد امینی، )

(و افزایش کیفیت 1392آگاهی بر افزایش سالمت عمومی بیماران دیابتی، )جاللوند،(و تاثیر ذهن1388)آذرگون و همکاران، 

ایی ها ی ذهنی برای مقابله سالم و سازنده با تنش ها و مشکالت (افزایش توان1381زندگی بیماران افسرده، )کاویانی و همکاران، 

(، رسیدن به آرامش عمیق و نشاط، )براون و 1394(، مدیریت موثر هیجان های دشوار)نجاتی و همکاران، 2443زندگی)بیر،

 ( می باشد.2448(، افزایش کیفیت باالی خواب، )هاول و همکاران،2441همکاران، 

دست آمده پیشنهاد میشود که پژوهش حاضر بر روی جامعه پسران و سایر نمونه ها اجرا شود و با توجه به اهمیت  با توجه به نتیجه به

آگاهی در مدارس آموزان پیشنهاد میشود آموزش و پرورش به آموزش مبحث ذهنآگاهی برای دانشداشتن خودکنترلی و ذهن

 بپردازد.

 منابع 

 (. تهران: رشد.1380. ترجمه ی نسرین پارسا )جانی، خویشتنداری، همدلی و یاری: هوش هیجانیخود آگاهی هی(. 1991گلمن، دانیل. )

 (. تهران: دانژه.1383. ترجمه ی الهه محمد اسماعیل )آموزانآموزش خودکنترلی رفتار به دانش (.1991ورکمن، ادوارد و کاتز، آلن )

. آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بوشهرهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سالمت عمومی دانشبررسی تاثیر آموزش ذ(. 1390پاکیزه، علی. نظری، مریم. )

 ، تابستان.2توسعه آموزش جندی شاپور، فصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، سال ششم، شماره ی 

. پایاننامه آموزاندرایکوس بر بهبود خودکنترلی دانش-بر رویکرد آدلراثریخشی آموزش نشست های خانوادگی به والدین مبتنی (. 1389خاکسار، مهدیه. )

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.
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. مقایسه اثریخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش تکانشوری شیوه کنترل تکانه پرکینسونو نوجوانان دختر شهر تهران(. 1381صفری دهخوارقانی، نسرین. )

 رشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.پایاننامه کارشناسی ا

اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در  (.1391گل پور چمرکوهی، رضا. محمد امینی، زرار)
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