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Abstract 

Introduction: The purpoe of this study was to study of the effectiveness of training program 

based on cognitive behavior approach on academic emotions for students with academic 

self-defeating behaviors in Vali-E-Asr University of Rafsanjan. 

Methods: The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with 

control group. The statistical population consisted of the students of Vali-E-Asr University of 

Rafsanjan in the academic year of 2016-2017, the sample consisted of 40 students with self-

defeating behaviors selected by cluster sampling and randomly assigned to experimental (20 

individuals) and control groups (20 individuals) of the sample individuals, two experimental 

groups leave the program after three sessions. The instruments used in this study were 

Cunningham Self-defeating Inventory (SDBC), Pekrun Academic Emotions (AEQ), and A 

training program based on Cognitive Behavior approach. To analyze the data due to the non-

observance of the homogeneity assumption of variance of covariance, multivariate analysis 

of variance analysis was used on the differential pretest-posttest scores. 

Results: Findings showed that training program based on cognitive-behavior approach has 

been effective in increasing the positive emotion and reducing negative in self-defeating 

students (P < 0.0001). 

Conclusions: It can be concluded that the cognitive-behavioral program by teaching skills 

such as knowing thoughts and negative emotions, and controlling and recognitive them, as 

well as skills such as problem solving and time management, can reduce negative emotions 

and increase positive academic emotions in students with Self-defeating behaviors. 
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مقدمه

در  هاجانییکی از ابعاد وجودی انسان هستند، نقش ه هاجانیه

ن ها ممکاست که تصور فقدان آن ریگزندگی چنان برجسته و چشم

، شودینیست. یکی از عواملی که منجر به تمایز افراد از یکدیگر م

هستند. به همین لحاظ از دیر باز بحث پیرامون مبانی،  هاجانیه

ورد نظر اندیشمندان بوده است. ها مآن یبندمفهوم سازی و طبقه

براساس مثبت و منفی بودن  هاجانیه یهاییکی از طبقه بند

 -با استفاده از چارچوب نظریه شناختی Pekrun. [1]هاست آن

اجتماعی، نظریه کنترل ارزش هیجان را به منظور درک و فهم 

 . [3, 2]آموزشی معرفی کرد  یهاتیدر موقع یهاجانیه

Pekrunیادگیری، آموزش و پیشرفت تحصیلی را  ژهیو یهاجانیه

شناسایی و با عنوان هیجانهای تحصیلی معرفی کرده که به طور 

. وی [4]یا نتایج تحصیلی مرتبط است  یهاتیمستقیم به فعال

 یبندو موضوعی طبقه یساززش، میزان فعالرا از نظر ار هاجانیه

های های تحصیلی را از نظر ارزشمندی به هیجانکرده و هیجان

های منفی مانند مثبت، مثل لذت، امیدواری، و غرور، و هیجان

. [5]کند بندی میخشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی دسته

ان هستند ها از جمله ابعاد شخصیتی دانش آموزو احساس هاجانیه

که در سراسر فرایند یادگیری حضور دارند و بر خودتنظیمی 

ها نشان دادند . پژوهش[4] گذارندیم ریآموزان تأثیادگیری دانش

نقش اساسی در یادگیری، حافظه، انگیزش، رشد و  هاجانیکه ه

. در محیط آموزشگاهی، یادگیرندگان غالباً [6]سالمت روانی دارند 

 هاکنند. این هیجانهای تحصیلی گوناگونی را تجربه میهیجان

توانند اثر مثبت در یادگیری فعال، خودتنظیمی یادگیری و می

لکرد درسی داشته باشند و لذت، امیدواری و افتخار تحصیلی را عم

ها همچنین برای یادگیرندگان فراهم آورند. تجربه این هیجان

ساز تواند با اثرگذاری منفی و نامطلوب در رفتار و افکار، زمینهمی

بروز عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در یادگیرندگان 

های تحصیلی اللت بر این دارد که هیجانگردد. ادبیات پژوهشی د

 08/09/1396 تاریخ دریافت:

 03/11/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 رفتاری -شناختی رویکرد

 تحصیلی هایهیجان

 خودشکن رفتارهای

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  صیلیتح هایهیجان بر رفتاری-شناختی رویکرد بر مبتنی آموزشی برنامه اثربخشی بررسی حاضر، پژوهش از هدف :مقدمه

 .بود رفسنجان عصرولی دانشگاه تحصیلی خودشکن رفتارهای دارای دانشجویان

  شامل آماری جامعه. شد اجرا کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح با و آزمایشی نیمه روش به پژوهش: کار روش

  دانشجویان از نفر 40 شامل نمونه بودند، 95-96 تحصیلی سال در رفسنجان عصرولی دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان

(  نفر 20) آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و انتخاب ایخوشه شیوه به که بودند تحصیلی خودشکن رفتارهای دارای

  خودشکن رفتار و شناخت پرسشنامه پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای. شدند گنجانده قرار( نفر 20) کنترل و

  منظورهب. بودند رفتاری-شناختی رویکرد بر مبتنی آموزشی برنامه و پکران تحصیلی هایهیجان پرسشنامه کانینگهام،

  گزارش متغیری چند واریانس آماری هایروش قالب در نتایج و شد استفاده SPSS-20 آماری افزار نرم از هاداده محاسبه

 .است شده

  کاهش بر و مثبت تحصیلی هیجانات افزایش بر رفتاری شناختی رویکرد بر مبتنی آموزش که دادند نشان هایافته ها:یافته

 (.P < 0001/0) است بوده اثربخش خودشکن رفتار دارای دانشجویان در منفی تحصیلی هیجانات

  افکار، شناخت چون هاییمهارت آموزش با رفتاری شناختی برنامه که گرفت نتیجه توانمی نتایج اساس بر نتیجه گیری:

  کاهش به منجر زمان مدیریت و مساله حل چون هاییمهارت نیز و هاآن بازسازی و کنترل منفی، هیجانات و احساسات

 .است شده تحصیلی خودشکن رفتارهای دارای دانشجویان در مثبت هیجانات افزایش و منفی هیجانات

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.14         مقاله پژوهشی

 انشجویاند تحصیلی هایهیجان بر رفتاری -شناختی رویکرد بر مبتنی آموزشی برنامه اثربخشی

 تحصیلی خودشکن رفتارهای دارای
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مثبت و منفی رابطه معناداری با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت 

دارند.  [4]گیری هدف، خودپنداره تحصیلی ، جهت[2]تحصیلی 

این باور را به دانشجویان القا کند  تواندیمناسب کالس م تیفیک

 یریگر نتیجه باعث شکلکالسی ارزشمندند و د یهاتیکه فعال

. به عبارت دیگر شودیمثبت در دانشجویان م یهاجانیه

دانشجویان که بر این باور هستند که آموزش در کالس دارای 

که مواد یادگیری  رسندیساختاری مشخص هست و به این نتیجه م

ها کنترل داشته باشند. چنین بر آن توانندیارزشمندند و م

. ندشویدانشجویان از کالس لذت برده و دچار خستگی و اضطراب نم

ریشه در عملکرد  تواندیعواطف مثبت از جمله امید و غرور م

 شودی، و عواطف منفی باعث م[7]تحصیلی دانشجویان داشته باشد 

در زندگی دانشجویی و تحصیلی داشته  یترنییفرد سازگاری پا

 .[8]باشد 

 رندیپذیم ریها تأثاثر گذاشته و از آن هاجانیعواملی که بر هیکی از 

. باشدی( مself-defeating behaviorsرفتارهای خودشکن )

که فرد آگاهانه و از  شوندیرفتارهای خودشکن به اعمالی گفته م

روی عمد انجام داده که در نهایت منجر به شکست یا آسیب به خود 

شده و بر بهزیستی وی اثری منفی دارد. افرادی که این اعمال را 

دائماً به دنبال پیامدهای مثبت هستند در حالی که  دهندیانجام م

 اتوجه زیاد به پیامدهای مثبت در طوالنی مدت پیامدهای منفی ر

. رفتارهای خودشکن در آغاز [9]برای آنان به همراه خواهد داشت 

ما ا شودیبرای مقابله یا کنار آمدن، استفاده م یالهیوان وسعنبه

. این رفتارها در شودیبعد از مدتی سریع به یک عادت تبدیل م

کوتاه مدت مزایای زیادی چون کسب شادی، لذت و افزایش اعتماد 

کار و یا خود به عنوان مثال یک فرد اهمال .به نفس را دارد

. در برخی [10] کنندیساز یک احساس خوشایند را تجربه مناتوان

رفتارها مانند اهمالکاری و خودناتوان سازی فرد به خاطر  از این

ترس از شکست با بهانه تراشی و دستاویز قراردادن رفتارهای مبهم 

. این رفتارها داوطلبانه بوده [9]سعی در رفع مسئولیت خود دارند 

ها آگاه هستند، انجام اینکه از عواقب منفی آن رغمیو اینکه عل

، یکار. پژوهشگران رفتارهای خودشکن چون اهمال[11] شوندیم

نادرست و نامعتبر از خود  یهایابیخودناتوانسازی، افزایش تعهد، ارز

)توجه تکانشی( را به نقص  هاانداختن پاداش ریناتوانی در به تأخو 

با توجه به  تواندیاند. یعنی فرد نمدر خودتنظیمی معرفی کرده

معیارهای خودش افکار، هیجانات و عواطف خود را کنترل کند 

لکه ب شوندی. این رفتارها نه تنها موجب مشکالت تحصیلی م[12]

پیامدهای روانشناختی نظیر اضطراب، احساس درماندگی افسردگی 

. رفتارهای خودشکن تحصیلی، به [12]ارند و تنیدگی را به دنبال د

ر ها تأثیبوده و بر آن هاجانیمی متأثر از هواسطه فرایند خودتنظی

که رفتارهای مانند  دهندیها نشان م. پژوهش[13] گذارندیم

منفی مانند شرم و گناه  ییهاجانینتیجه ه تواندیم یکاراهمال

، و [15]. همچنین با اضطراب و ترس از شکست [14]باشد 

، رابطه داشته و رفتارهای مرتبط با سالمت را کاهش [16]افسردگی 

تصویری مطلوب از  . با ترس افراد شرمگین در ارائه[16] دهدیم

اجتماعی شده و به این ترتیب  یهاخود موجب اجتناب از تعامل

یادگیری شیوه صحیح ابراز خود به دیگران را با مشکل مواجه 

. همچنین دیده شده بین احساس گناه و رفتارهای سازدیم

 .[17]خودشکن رابطه منفی وجود دارد 

 یهااین رفتارها رفتارهای مخربی هستند که بر بسیاری از جنبه

فردی، اجتماعی و آموزشی فرد اثر دارد. رفتارهای خودشکن و 

بخصوص برخی از آنها چون اهمالکاری و خودناتوان سازی به عنوان 

 نشان هایتحصیلی هستند. بررس یهاتیرایج در موقع یهادهیپد

اند که تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان با رفتارهای داده

. باشدیاین تعداد در حال افزایش مخودشکن درگیر هستند و 

باتوجه به اینکه رفتارهای خودشکن یکی از مشکالت آموزشی است 

درصد، را درگیر خود  50و تعداد زیادی از فراگیران با شیوع باالی 

برای کاهش این  ییها. متخصصان به دنبال راه[18]ساخته است 

رفتارها هستند تا پیشرفت و موفقیت دانشجویان را افزایش دهند. 

ها نشان دادند که تغییر در هیجانات ناخوشایند باعث کاهش پژوهش

و برای غلبه بر این رفتارهای خودشکن بایستی به  شودییق متعو

مطالعات بسیاری  .[19] راهبردهای متمرکز بر هیجانات توجه شود

از جمله توانایی شناخت باورها  ییهانشان دادند که داشتن مهارت

و هیجانات، تحمل و توانایی تغییر احساسات ناخوشایند نقش 

. مداخالت [20]کلیدی را در کاهش رفتارهای خودشکن دارد 

مربوط به هدایت خلق مثبت یا خودپنداره مثبت ظرفیت 

کن ش رفتار خودشکه متعاقباً بر کاه بردیخودتنظیمی افراد را باال م

؛ به کمک مداخالت شناختی رفتاری با [21]اهمالکاری مؤثر است 

کمک بسیاری به افراد  توانینظیم هیجانات منفی متمرکز بر ت

شناختی رفتاری  یها. آموزش[19]دارای رفتارهای خودشکن کرد 

 طی بر اهمیت اکتساب مهارت و استفاده از این مهارتها تاکید دارد.

آموزشهای انجام شده افراد عالوه بر کارکردن روی تفکرات منفی، 

ها را با ، که این مهارتها آنآموزندیرفتاری ثمربخش را م یهاروش

. افراد تحت تأثیر تداعی سازدیمنابع ارزشمندی در زندگی مواجه م

کننده آنها و همچنین مدارک جهت تأیید و عدم تأیید آنها را فراهم 

، لذا این پژوهش به دنبال [22]کرده و به نوعی خودآگاهی برسند 

 بررسی فرضیه اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری

تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن  یهاجانیبره

 .باشدیم

 کارروش 

، یشناسروش از نظر و بوده کاربردی هدف، بر اساس حاضر پژوهش

 با گروه آزمون پس -آزمون پیش طرح از بود که آزمایشی نیمه

شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه  کنترل استفاده

مقطع  96-95رفسنجان در نیم سال دوم تحصیلی  عصریول

نفر از دانشجویان  300کارشناسی بودند. به منظور اجرای پژوهش 

بر اساس  یاچند مرحله یاتصادفی خوشه یریگبا روش نمونه

، انتخاب شدند و پرسشنامه رفتار [23]جدول کرجسی و مورگان 

نفر از  208ها داده شد، که در نهایت خودشکن جهت تکمیل به آن

دانشجو نمره باالیی در رفتارهای خودشکن دریافت کردند. سپس 

ن دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی به بعد از شناسایی دانشجویا

تحصیلی داده شد تا از بین آنها  یهاجانیپرسشنامه ه هاآن

منفی را  یهاجانیمثبت کمتر و ه یهاجانیدانشجویانی که ه

ت ، جهکردندیبیشتر در موقعیت یادگیری و کالس درس تجربه م
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فر ن 40اجرای برنامه آموزشی انتخاب شدند. بعد از شناسایی تعداد 

نفره آزمایشی و گواه  20از دانشجویان انتخاب شدند و در دو گروه 

قرار گرفتند. در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. در زمان 

اجرای پژوهش دو نفر از گروه آزمایشی بعد از جلسه دوم از ادامه 

نفر تقلیل یافت،  38برنامه انصراف دادند و در نهایت نمونه آماری به 

نفر در گروه کنترل قرار داشتند.  20نفر در گروه آزمایش و  18که 

نفر  9نفر پسر و در گروه کنترل  8نفر دختر و  10در گروه آزمایش 

ساعته  2جلسه  8نفر پسر بودند. گروه آزمایش به مدت  11دختر و 

ها تحت آموزش قرار گرفتند و بعد از اتمام دوره پس آزمون از آن

سه ماه، پیگیری اثربخشی برنامه آموزشی از  گرفته شد و با گذشت

طریق انجام مجدد آزمون انجام شد. در تمام مراحل رعایت اخالق 

در پژوهش، از جمله کسب رضایت آگاهانه )به صورت شفاهی(، 

رعایت اصل آزادی و اختیار جهت شرکت در پژوهش، حفظ رازداری 

عه با کد و امانت داری مورد توجه بوده است. همچنین این مطال

IRCT20171118037515N1  در سامانه کارآزمایی بالینی

 یهاها از پرسشنامهداده یآورمنظور جمعشده است. به دییثبت و تأ

 زیر استفاده شد:

-Selfمقیاس شناخت و رفتار خودشکن )

Defeating Behavior and Cognition Scale) 

در سال  Cunninghamمقیاس رفتار و شناخت خودشکن توسط 

 6سؤال جهت ارزیابی  21طراحی شد. این پرسشنامه دارای  2007

نوع رفتار خودشکن اهمالکاری، خودناتوان سازی، افزایش تعهد، 

پاداش(،  انداختن ریارزیابی نامعتبر، رفتارتکانشی )ناتوانی در به تأخ

 یهایژگی. و[24]و ناتوانی در تصمیم گیری تنطیم شده است  ریتأخ

مقیاس اهمالکاری و روانسنجی این پرسشنامه در مورد دو 

خودناتوانسازی توسط محمدی و همکاران مورد بررسی قرار گرفته 

ا اصلی ب یهااست. برای تعیین روایی از روش تحلیل عاملی مؤلفه

چرخش واریماکس استفاده شده است. براساس شیب منحنی 

اسکری ارزش ویژه باالتر از یک دو عامل استخراج شده و موید 

سازنده مقیاس بوده است. ضریب شاخص  عوامل ذکر شده توسط

KMO  32/871برابر (001/0  =P بود. ضرایب آلفای کرونباخ )

. [25]بودند  69/0و خودناتوان سازی  62/0برای اهمالکاری 

همسانی درونی چهار مقیاس دیگر این پرسشنامه در این پژوهش 

مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج ضرایب آلفای کرونباخ برای 

 73/0 ی، رفتار تکانش71/0، برای ارزیابی نامعتبر 69/0 افزایش تعهد

بدست آمده است.  62/0در تصمیم گیری  ریخو برای ناتوانی و تأ

همچنین روایی این ابزار بر اساس نظر متخصصین و پژوهشگران 

 گرفته است. دییاین مطالعه مورد بررسی و تأ

 Academicتحصیلی ) یهاجانیپرسشنامه ه

Emotions Questionnaire) 

 & ,Pekrun, Goetzاین ابزار توسط پکران، گوئتز و فرنزل )

Frenzel)  ساخته شد. این ابزار شامل سه قسمت  2005در سال

مربوط به کالس، یادگیری و امتحان است. در هر  یهاجانیاز ه

: ردیگینوع هیجان را اندازه م 8زیر مقیاس وجود دارد و  8قسمت 

لذت، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، نا امیدی و 

حداقل امتیاز وده و سؤال ب 155خستگی است. این پرسشنامه دارای 

، 310تا  155است. نمره بین  775و حداکثر  155ممکن 

، 465تا  310تحصیلی پایین است. نمره بین  یهاجانیه

 یهاجانی، ه465نمره باالتر از  تحصیلی متوسط است. یهاجانیه

به  هااسینمره آزمودنی در هر یک از خرده مقتحصیلی باال است. 

 آن های گویه که نمرات مربوط به شودیاین ترتیب محاسبه م

 آن یهاهیگو بر تعداد حاصل نمرة و شده جمع هم با مقیاس خرده

 نشان این مقیاس، در باالتر . نمراتشودیم تقسیم مقیاس خرده

 یهایژگیو .[26]غالب بودن هیجان تحصیلی موردنظر است 

توسط کدیور، فرزاد،  1388روانسنجی این پرسشنامه در سال 

رد بررسی قرار گرفته است. پرسشنامه دارای کاووسیان و نیکدل مو

همسانی درونی خوبی بوده است و ضرایب الفای کرونباخ در زیر 

است. همچنین نتایج تحلیل  86/0تا  74/0آن میان  یهااسیمق

عاملی تاییدی نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با 

 .[27]ها دارد داده

 پژوهش اجرای شیوه

 پس از اخذ موافقت اصولی جهت اجرای پژوهش و انتخاب

ها در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کنندگان، آنمشارکت

 کنندگاناجرا شد. سپس شرکت آزمونشیدر ابتدا در هر دو گروه پ

جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. در مقابل  8گروه آزمایش به مدت 

شرکت کنندگان گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از 

اجرای دوره آموزشی برای گروه آزمایش از هر دو گروه پس آزمون 

اخذ شد و با گذشت سه ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه گرفته 

 شد.

 –برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی 

 رفتاری

اجرای این برنامه آموزشی با استفاده از کتابچه راهنمای مقابله با 

 Brownson, & Hartzler (2000 )[28]رفتارهای خودشکن 

ط پژوهشگران ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت، توسکه ، بود

همچنین منابع تکمیلی در جهت تدوین مداخله مورد استفاده قرار 

گزارش شده  1. خالصه جلسات آموزشی در جدول [29]گرفتند 

 است.

 هاروش تحلیل داده

ستفاده شد. ا SPSS-22ها از نرم افزار آماری منظور تحلیل دادهبه

 هاانسیها به دلیل رعایت نشدن مفروضه همگنی واردر تحلیل داده

از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری بر روی نمرات تفاضلی پیش 

 پس آزمون استفاده شد. -آزمون

 هاافتهی

توصیفی نمرات هیجانات تحصیلی در دو گروه آزمایش  یهاشاخص

 2و گواه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در جدول 

آورده شده است. همانطور که در جدول مشخص است گروه آزمایش 

در تمامی متغیرها در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تغییر 
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 ه کنترلبیشتری نسبت به گروه کنترل داشته است و در گرو

 تغییرات بسیار کم یا ثابت بوده است.

برای تعیین اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر هیجانات 

تحصیلی دانشجویان دارای رفتار خودشکن، از آزمون تحلیل 

پس  -واریانس چند متغیری بر روی نمرات تفاضلی پیش آزمون

تحلیل  آزمون استفاده شد. قبل از انجام آزمون آماری مفروضات

واریانس بررسی شد. نتایج مربوط به کجی و کشیدگی نمرات نشان 

+ است بنابراین 2و  -2ها برای تمامی متغیرها بین داد که این آماره

واریانس  یهاسیبررسی مفروضه همگنی ماتر ها نرمال هستند.داده

باکس نشان داد که این مفروضه  Mکوواریانس از طریق آزمون 

(. با توجه به اینکه P ،37/1  =F < 05/0)رعایت نشده است 

کوواریانس رعایت نشده، از بین  -مفروضه همگنی ماتریس واریانس

چهارگانه پیالیی، المبدا ویلکز، تی هتلینگ و ریشه روی،  یهاآماره

. نتایج مربوط به آماره [30]شود آماره پیالیی تریس گزارش می

پیالیی تریس نشان داد بین ترکیب خطی متغیرهای وابسته در دو 

، P < 0001/0گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد )

17/280 = F.) 

در  پس آزمون -نتایج مربوط به مقایسه نمرات تفاضلی پیش آزمون

که در تمامی متغیرهای  دهدیو کنترل نشان م دو گروه آزمایش

هیجان تحصیلی بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار 

(. یعنی آموزشهای مبتنی بر رویکرد P < 0001/0وجود دارد )

شناختی رفتاری بر افزایش هیجانات تحصیلی مثبت )لذت از کالس، 

امیدواری در کالس، غرور در کالس، لذت از یادگیری، امید به 

رور مربوط به یادگیری( در دانشجویان دارای رفتار یادگیری و غ

خودشکن اثربخش بوده است. همچنین گروه آموزشی شناختی 

رفتاری بر کاهش هیجانات تحصیلی منفی )خشم در کالس، 

اضطراب مربوط به کالس، شرم نسبت به کالس، ناامیدی مربوط به 

 کالس، خستگی نسبت به کالس، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب

نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی نسبت به 

یادگیری خستگی از یادگیری( در دانشجویان دارای رفتار خودشکن 

اثربخش بوده است. مقدار اندازه اثر به دست آمده در تمامی متغیر 

است که نشان دهنده این است تغییرات قابل توجه در  7/0باالی 

در برنامه آموزشی شناختی رفتاری  گروه آزمایش به دلیل شرکت

بوده است. نتایج مربوط به آزمون تی وابسته بین نمرات پیش آزمون 

که  دهدینشان م 4و نمرات پیگیری در گروه آزمایش در جدول 

بین نمرات پیش آزمون و پیگیری در تمامی متغیرهای هیجان 

(. بنابراین P < 0001/0تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد )

برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر افزایش هیجانات تحصیلی مثبت 

و بر کاهش هیجانات تحصیلی منفی در دراز مدت اثربخش بوده 

 است.

 بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزشی مبتنی بر رویکرد 

 تارهایتحصیلی دانشجویان دارای رف یهاجانیرفتاری بر ه-شناختی

خودشکن تحصیلی بود. نتایج نشان دادند که این روش آموزشی بر 

مثبت و منفی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن مؤثر  یهاجانیه

بوده است، نتایج مربوط به مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه 

آزمایشی و کنترل نشان دادند که بین این دو گروه تفاوت معنی دار 

درصد از تغییرات گروه آزمایش مربوط به مداخله بوده  70 وجود دارد و

است. همچنین نتایج پیگیری سه ماهه بعد از اجرای دوره آموزشی نیز 

داللت بر اثربخشی دراز مدت این برنامه داشت. نتایج این پژوهش با 

، [32]و همکاران  Binder [31] ،Horebeek یهاپژوهش

Mandel [33] ،Rozental  [35] یو زندی و مراد [34]و همکاران 

فتاری بر کاهش رفتار خودشکن و در مورد اثربخشی رویکرد شناختی ر

، [20]و همکاران  Berking، [19]و همکاران  Eckert یهاپژوهش

Tice  و  [36]و همکارانSchmeichel & Vohs [21]  بر اثربخشی

در بر کاهش  هاجانیرویکرد شناختی رفتاری با تاکید بر نقش ه

رفتارهای خودشکن همخوانی دارد.

 خالصه جلسات آموزشی: 1جدول 

آشنایی و شناسایی رفتار خودشکن: آشنایی اعضا با یکدیگر و مربی، تعریف و شناخت رفتارهای خودشکن و درک و شناسایی پیامدهای مربوط به  جلسه اول

 رفتارهای خودشکن.

شناسایی نیازها و اهداف برآورده نشده زمینه ساز رفتارهای خودشکن، شناسایی علل رفتارهای خودشکن: درک ریشه و منشأ رفتارهای خودشکن،  جلسه دوم

 در فرد مختلف ایجاد شود و کاوش در بین اعضای گروه. تواندیکه رفتارهای خودشکن م ییهادرک روش

خودآیند منفی چون تفکر همه یا  شناسایی افکار و هیجانات منفی مرتبط با رفتارخودشکن: شناخت باورهای مرکزی، خطاهای شناختی و افکار جلسه سوم

گزاره های بایدی و غیره نیز فرایند اثرگذاری آنها، شناسایی مفهوم هیجانهای منفی، نامگذاری احساسات و -تعمیم بیش از حد-فاجعه سازی -هیچ

 د و دیگر اعضای گروه.رفتارها پیشایندها و پیامدها، شناسایی باورهای نادرست خو درک رابطه بین احساسات و افکار، تحلیل منطقی

د، هآموزش مقابله با افکار و هیجانات منفی و بازسازی شناختی: خودوارسی و برنامه ریزی برای تغییر، به چالش کشیدن افکار منفی )آزمون شوا جلسه چهارم

 استفاده از تکنیک خود آرام بخشی.پیداکردن جایگزین، تفکر ضد فاجعه و جایگزینی تصاویر( و رابطه تغییر رفتار با تغییر هیجانات. 

آموزش روشهای تغییر رفتار: شناخت روشهای تغییر رفتار )آموزش مهارتهای خودکنترلی، آموزش خودکارآمدی، کمک به شناسایی رفتارهای  جلسه پنجم

 امه تغییر رفتار.مثبتی که تقویت را به دنبال داشته باشد و رفتارهای مقابل رفتارهای خودشکن( و مشکالت مرتبط با برن

ها، دالیل موافق و مخالف برای آموزش مهارت حل مساله و تصمیم گیری: مفهوم حل مساله، انتخاب مشکل، بازگذاشتن ذهن برای تمام راه حل جلسه ششم

 ها، اجرای برنامه، قضاوت درباره کارآمدی برنامههر راه حل، تعیین بهترین راه حل

مدیریت زمان و مطالعه: هدف گذاری، تهیه فهرست کارهای روزمره و غیر روزمره، اولویت بندی، خودپایی و فعال سازی رفتار، آموزش مهارت  جلسه هفتم

رنامه ریزی ببررسی موانع مدیریت زمان و تالش، برای کاهش و یا از بین بردن آنان و استفاده از برنامه جبران برای موانعی که قابل تغییر نیستند.، 

 آموزش مهارت مطالعه پس ختامهفتگی. 

پایان دادن: پاالیش تغییر و پیشگیری از عود و جلب حمایت اجتماعی. پایان دادن به جلسات آموزشی مروری بر جلسات گذشته، بررسی تجارب  جلسه هشتم

 بعدی. یهاتیدر طول دوره آموزش، تالش برای پیشگیری از عود مجدد رفتارها در موقع
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س پ –میانگین و انحراف استاندارد نمرات هیجانات تحصیلی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و تفاضل نمرات پیش آزمون  :2جدول 

 آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل
-نمرات تفاضلی پیش آزمون پیگیری پس آزمون پیش آزمون گروه

 پس آزمون

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد 

         لذت از کالس

 -72/16 42/2 88/34 11/2 88/37 24/2 16/21 85/2 آزمایش

 -20/5 01/2 - - 85/25 45/2 65/20 64/2 کنترل

         امیدواری در کالس

 -33/7 93/2 82/30 42/2 50/29 94/1 16/22 22/2 آزمایش

 40/0 72/1 - - 95/20 25/2 35/21 60/2 کنترل

         غرور در کالس

 -83/10 70/2 88/34 69/1 05/36 1/62 22/25 10/2 آزمایش

 -15/0 13/2 - - 80/24 14/2 65/24 87/2 کنترل

         خشم در کالس

 66/16 80/2 05/16 63/1 83/14 42/1 50/31 81/2 آزمایش

 10/2 33/1 - - 20/29 62/2 30/31 86/2 کنترل

         اضطراب مربوط به کالس

 22/20 35/3 35/32 17/2 50/31 007/2 72/51 69/2 آزمایش

 20/1 73/1 - - 50/51 78/2 70/52 15/2 کنترل

         شرم نسبت به کالس

 44/19 46/3 23/22 95/1 44/20 65/1 88/39 26/3 آزمایش

 -55/0 99/0 - - 20/41 14/2 65/40 34/2 کنترل

         ناامیدی مربوط به کالس

 77/19 92/2 35/19 96/1 66/17 90/1 44/37 40/2 آزمایش

 -85/0 08/2 - - 38 47/2 15/37 41/2 کنترل

         خستگی نسبت به کالس

 44/24 05/3 52/22 15/2 21 97/1 11/42 88/2 آزمایش

 40/5 61/3 - - 70/42 43/2 40/43 37/2 کنترل

         لذت از یادگیری

 -72/9 63/2 64/37 34/2 88/38 08/2 16/29 79/1 آزمایش

 -30/0 12/1 - - 25/28 33/2 95/27 25/2 کنترل

         امید به یادگیری

 -11/9 56/2 47/22 32/1 38/23 46/1 27/14 53/2 آزمایش

 -15/2 92/1 - - 30/16 10/2 15/14 32/2 کنترل

         غرور مربوط به یادگیری

 -66/9 30/2 94/22 14/1 44/23 24/1 77/13 89/1 آزمایش

 -20/0 28/1 - - 20/13 23/1 13 33/1 کنترل

         خشم نسبت به یادگیری

 27/15 67/1 64/19 57/1 44/18 42/1 72/33 70/1 آزمایش

 -15/1 30/1 - - 35 07/2 85/33 95/1 کنترل

اضطراب نسبت به 

 یادگیری

        

 55/20 48/4 52/22 87/1 44/20 78/2 41 86/2 آزمایش

 -05/0 09/1 - - 95/41 95/1 90/41 77/1 کنترل

         شرم مربوط به یادگیری

 22/22 99/3 23/23 13/2 05/21 68/2 27/43 69/2 آزمایش

 -30/0 86/0 - - 65/43 13/2 35/43 10/2 کنترل

         ناامیدی نسبت به یادگیری

 05/19 52/3 11/23 17/2 27/21 96/1 33/40 08/3 آزمایش

 -15/0 89/1 - - 75/41 55/2 60/41 23/3 کنترل

         خستگی از یادگیری

 33/15 71/3 88/25 68/2 05/24 68/2 38/39 32/2 آزمایش

 0 97/0 - - 40/42 34/2 40/42 43/2 کنترل
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 پس آزمون متغیرهای باور انگیزشی در گروه آزمایش و کنترل -نتایج تحلیل واریانس چند متغیره بر روی نمرات تفاضلی پیش آزمون :3جدول 

 اندازه اثر داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 877/0 ***0001/0 08/256    لذت از کالس

    74/1257 1 74/1257 گروه

    91/4 36 81/176 خطا

 736/0 ***0001/0 57/100    امیدواری در کالس

    56/566 1 56/566 گروه

    63/5 36 80/202 خطا

 837/0 ***0001/0 43/184    غرور در کالس

    26/1081 1 26/1081 گروه

    86/5 36 05/211 خطا

 923/0 ***0001/0 27/431    خشم در کالس

    20/2010 1 20/2010 گروه

    66/4 36 80/167 خطا

 932/0 ***0001/0 99/496    اضطراب مربوط به کالس

    005/3428 1 005/3428 گروه

    89/6 36 31/248 خطا

 944/0 ***0001/0 33/610    شرم نسبت به کالس

    36/3787 1 36/3787 گروه

    20/6 36 39/223 خطا

 947/0 ***0001/0 43/637    مربوط به کالسناامیدی 

    10/4031 1 10/4031 گروه

    32/6 36 66/227 خطا

 894/0 ***0001/0 74/303    خستگی نسبت به کالس

    01/3436 1 01/3436 گروه

    31/11 36 24/407 خطا

 856/0 ***0001/0 51/213    لذت از یادگیری

    05/841 1 05/841 گروه

    93/3 36 81/141 خطا

 716/0 ***0001/0 64/90    امید به یادگیری

    06/459 1 06/459 گروه

    06/5 36 32/182 خطا

 875/0 ***0001/0 18/252    غرور مربوط به یادگیری

    01/849 1 01/849 گروه

    36/3 36 20/121 خطا

 970/0 ***0001/0 19/1148    خشم نسبت به یادگیری

    68/2556 1 68/2556 گروه

    22/2 36 16/80 خطا

 917/0 ***0001/0 30/396    اضطراب نسبت به یادگیری

    42/4022 1 42/4022 گروه

    15/10 36 39/365 خطا

 944/0 ***0001/0 35/606    شرم مربوط به یادگیری

    53/4805 1 53/4805 گروه

    92/7 36 31/285 خطا

 926/0 ***0001/0 09/450    ناامیدی نسبت به یادگیری

    40/3494 1 40/3494 گروه

    76/7 36 49/279 خطا

 898/0 ***0001/0 19/318    خستگی از یادگیری

    36/2227 1 36/2227 گروه

    7 36 252 خطا
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 نتایج مربوط به تی وابسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پیگیری در متغیرهای هیجان تحصیلی :4جدول 

 T Df Sig انحراف استاندارد پیگیری-میانگین نمرات پیش آزمون متغیرها

 ***0001/0 17 -59/21 69/2 -72/13 لذت از کالس

 ***0001/0 16 -61/12 82/2 -64/8 امیدواری در کالس

 ***0001/0 16 -65/13 89/2 -58/9 در کالسغرور 

 ***0001/0 16 83/18 37/3 41/15 خشم در کالس

 ***0001/0 16 42/22 59/3 52/19 اضطراب مربوط به کالس

 ***0001/0 16 89/20 44/3 47/17 شرم نسبت به کالس

 ***0001/0 16 72/26 75/2 88/17 ناامیدی مربوط به کالس

 ***0001/0 16 40/23 42/3 47/19 خستگی نسبت به کالس

 ***0001/0 16 -55/11 02/3 -47/8 لذت از یادگیری

 ***0001/0 16 -44/13 43/2 -94/7 امید به یادگیری

 ***0001/0 16 -47/15 41/2 -05/9 غرور مربوط به یادگیری

 ***0001/0 16 74/25 26/2 11/14 خشم نسبت به یادگیری

 ***0001/0 17 30/17 39/4 94/17 اضطراب نسبت به یادگیری

 ***0001/0 16 07/28 93/2 20 شرم مربوط به یادگیری

 ***0001/0 17 73/19 60/3 77/16 ناامیدی نسبت به یادگیری

 ***0001/0 17 71/14 02/4 94/13 خستگی از یادگیری

همانطور که مطرح شد دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن به دلیل 

نقص در خودتنظیمی قادر به کنترل رفتار، افکار، عواطف و هیجانات 

و  نندکیخود نیستند و بنابراین از این رفتارها به طور مکرر استفاده م

 شانیاین قطعاً موجب مشکالتی به خصوص در زمینه تحصیلی و آموزش

انشجویانی که به خاطر ترس از شکست یا شرم و احساس . دشودیم

غاز ، در آکنندیتحصیلی خود پیدا م یهاتیگناهی که به دنبال موقع

و به  آورندیجهت دفاع از خود با انجام این رفتارها منافعی را بدست م

چون ارزیابی توسط خود و یا دیگران رهایی پیدا  ییهاتینوعی از موقع

رور زمان و استفاده زیاد از این رفتارها و عادت شدنشان اما به م کنندیم

تحصیلی، عدم اعتماد دیگران و  یهابا مشکالت بزرگتر مانند شکست

ها در . آنشوندیانضباطی و قانونی رو به رو م یهایریحتی درگ

تحصیلی خود به خاطر افکار و هیجانات منفی نسبت به  یهاتیموقع

امور تحصیلی خود را به تعویق  شانیریادگیخود، محیط و موقعیت 

، ارزیابی درستی از خود برای انجام دهندیانداخته، خود را ناتوان جلوه م

مهم )مثالً  یهایریامور ندارند و تکانشی رفتار کرده و تصمیم گ

ها، زمان برای شروع مهمی چون انتخاب موضوع برای پروژه یهامیتصم

انجام دهند و یا آنها را  توانندیراحتی نمو پایان کارها و ...( خود را به 

. در این پژوهش با تمرکز بر مشکالت هیجانی این اندازندیبه تعویق م

مرتبط با رویکرد شناختی رفتاری  یهادانشجویان و استفاده از آموزش

مشکالت رفتاری و هیجانی آنها کاهش پیدا کرد. این دانشجویان با 

ها رها و هیجانات منفی، بازسازی آنچون شناخت باو ییهاکسب مهارت

تحصیلی و  یزااضطراب یهاتیو مهارت حل مساله بخصوص در موقع

مرتبط با  یهاجانیمهارت مدیریت زمان تالش مشکالت رفتاری و ه

بهبود یافت. و در دوره پیگیری سه ماهه بعد از اجرای  شانلیتحص

پژوهش این اثربخشی ادامه داشت. حتی در بازخوردهای کالمی بعد از 

دو و سه ماه از زمان اجرا، این دانشجویان اظهار داشتند که بیشتر 

که این  ییهاتیرفتارهای خود را مدیریت کنند و با موقع توانندیم

 .کنندیآشنا شده و برای آنها برنامه ریزی م دادندیرفتارها را انجام م

 نتیجه گیری

چنین گفت که برنامه آموزشی شناختی رفتاری با ارائه  توانیدر کل م

راهکارهای مناسب به فرد در کنترل احساسات و هیجانات و کاهش 

رفتارهای خودشکن منجبر به بهبود سطح عملکرد تحصیلی و اجتماعی 

روبه رو  ییهاتی. انجام این پژوهش با محدودودشیاین دانشجویان م

جمع آوری  یهابود. از جمله نمونه پژوهش، روش تهیه آن و روش

اطالعات جهت سنجش اثربخشی برنامه آموزشی که با استفاده از 

ر د شودیخودگزارشی انجام شده است. بنابراین پیشنهاد م یهااسیمق

 یهالف تحصیلی و رشتهپژوهشهای آینده دانشجویان در مقاطع مخت

مختلف مورد بررسی قرار گیرند و از سایر روشهای جمع آوری داده و 

مثل مصاحبه و مشاهده کمک گرفته شود تا به تعمق  هایانتخاب آزمودن

اثربخشی افزوده شود. در جهت پیشنهادات کاربردی برگرفته  یهاافتهی

توسط  واندتیاین پژوهش م یهاافتهیگفت که  توانیاز پژوهش م

دانشجویی در برنامه  یاروانشناسان و مشاوران تحصیلی مراکز مشاوره

انفرادی  یهاآموزشی و نیز در مشاوره یهاآموزشهای گروهی، کارگاه

زمینه ساز  تواندیم هاافتهیمورد استفاده قرار گیرد. همچنین این 

 بعدی باشد. یهاپژوهش

 سپاسگزاری

ونت محترم پژوهشی دانشگاه عالمه در اینجا جای دارد که از معا

طباطبائی جهت تصویب پیشنهاده پژوهش و معاونت آموزشی دانشگاه 

رفسنجان و کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که  عصریول

در اجرای پژوهش ما را یاری رساندند کمال تشکر و سپاس را داشته 

رفسنجان که با  عصریباشیم. همچنین از دانشجویان دانشگاه ول

همکاری خالصانه خود مار را در اجرای پژوهش یاری رساندند کمال 

 تشکر را داریم.

 تأییدیه اخالقی
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کسب تاییده برای پیشنهاده پژوهش و رعایت اصول اخالقی در پژوهش 

با مشارکت کنندگان انسانی در این مطالعه رعایت شده است. همچنین 

ه اخالقی با شناسه این مطالعه دارای تاییده کد کمیت

IR.RUMS.REC.1396.152  از دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 .باشدیم

 منافع در تعارض

 هیچ تعارضی در منافع گذارش نشده است.

 مالی منابع

شده است. نویسندگان تأمین توسط پژوهش این یهانهیهز کلیه
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