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Background and Aim The development of any society depends on the educational system of that society. The 
educational system can be efficient and successful when considering the academic performance of learners in 
different courses. This study aimed to investigate the effects of mental self-care education on students’ mental 
health and academic motivation.
Methods & Materials This was a quasi-experimental study with unequal control and experimental groups. 
The statistical population of this study was students referring to school counseling centers; 40 of them (n=20/
group) were selected by random sampling method. The Depression, Anxiety, and Stress Scale - 21 Items (DASS-
21), and Academic Performance Rating Scale were used to collect the necessary data. Psychological self-care 
training was presented to the experimental group in ten 2-hour sessions. Then, a posttest was conducted on 
the study groups. Data analysis was performed using Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).
Ethical Considerations This article was approved by the Ethics Committee of the Islamic Azad University, Kho-
meini Branch (Code: IR.IAU.ARAK.REC.1399.001).
Results The obtained findings indicated that mental self-care education was effective on students’ men-
tal health (P<0.05). Furthermore, psychological self-care education was ineffective on students’ aca-
demic motivation.
Conclusion Mental self-care education was used to improve mental health; however, this training did not 
affect academic motivation in the examined subjects.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

he development of any society depends on 
the educational system of that society. The 
educational system can be efficient and 

successful when considering the academic performance 
of learners in different periods. School years are among 

T
the most basic years of children’s lives. School experi-
ence significantly impacts academic success and mental 
health in adulthood. Neglecting mental health promotion 
in schools complicates any change, decision, or treatment 
plan. School is a unique opportunity and a key place to im-
prove the lives and mental health of children and adoles-
cents. Mental health is among the most important topics in 
psychology and psychiatry. Besides, mental health illnesses 
are on the rise.
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Numerous studies suggested that organizing mental 
health services in schools is a fundamental strategy for pro-
moting the health of students and ultimately society as a 
whole. This study aimed to investigate the effects of mental 
self-care education on students’ mental health and academ-
ic motivation.

2. Materials and Methods

 This was a quasi-experimental study with a pretest-post-
test and a control group design. The statistical population of 
this study consisted of students referring to the school coun-
seling center. First, 40 individuals were randomly selected 
by screening method; those who presented decreased men-
tal health status and academic motivation were selected and 
randomly assigned to the experimental and control groups. 
Initially, those who were willing to participate in the present 
study were invited to the counseling center. In the briefing 
session, general explanations about the research process 
and educational sessions were provided to them. Then, a 
pretest was performed on them. Next, the training sessions 
began for the experimental group (Table 1); however, the 
controls received no training. At the end of the sessions, 
a posttest was conducted on the experimental and control 
groups. The collected data were analyzed using Multivari-
ate Analysis of Covariance (MANCOVA) (Table 2).

The following tools were employed in this research:

A) Academic Performance Rating Scale: This 15-item 
questionnaire measures 3 subscales of behavioral, emo-
tional, and cognitive motivation.

B) The Depression, Anxiety and Stress Scale-21 Items 
(DASS-21): This inventory is used to measure stress, anxi-
ety, and depression. The DASS-21 has 21 questions. Be-
sides, the final score of each item is obtained by the sum of 
the scores of the related questions.

3. Results

The present research results revealed a significant differ-
ence between the experimental and control groups in the 
dependent variables. Therefore, mental self-care training 
improved the combined dependent variables (mental health 
& academic motivation). Each variable was separately in-
vestigated and analyzed.

The collected results indicated that the components of 
mental health variables (depression, anxiety, stress) revealed 
a significant difference between the study groups at a 95% 
confidence interval (P>0.05). In other words, psychologi-
cal self-care training improved the components of self-care. 
However, the MANCOVA results on the adjusted scores of 
the variable of academic motivation presented no significant 
difference between the research groups (P<0.05) (Table 2).

Table 1. The contents of the training sessions in the present study 

Sessions Contents

One Subject: Communication skills

Two  Subject: Anger management

Three  Subject: Stress management

Four  Subject: Conflict resolution

Five  Subject: Resilience

Six  Subject: Self-care in depression

Seven  Topic: Self-care in cyberspace

Eghit  Topic: Self-care in domestic violence

Nine  Topic: Self-care in sleep problems

Ten  Subject: Self-care in addiction
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The obtained findings indicated that mental self-care train-
ing was effective on students’ mental health status. Mental 
health included 3 dimensions of depression, anxiety, and 
stress. Depression provided an effect size of 0.46, self-care 
education has increased life enthusiasm and motivation 
for success and has reduced the symptoms of depression 
(P>0.05) (Table 2). Anxiety’s effect size equaled 0.36; self-
care training has reduced anxiety among students (P>0.05) 
(Table 2). The effect size of stress was measured as 0.45; 
self-care training has reduced stress (P>0.05) (Table 2). 
The effect size of motivation equaled 0.02; self-care has not 
affected motivation in the study subject (P<0.05) (Table 2).

4. Discussion and Conclusion

 This study examined the effects of mental self-care edu-
cation on students’ mental health and academic motivation. 
The relevant results indicated that mental self-care educa-
tion improved mental health; however, it did not affect aca-
demic motivation and its level remained unchanged. Men-
tal health addressed 3 dimensions of depression, anxiety, 
and stress.

According to cognitive theory, depression results from 
specific cognitive distortions in individuals. In psychologi-
cal self-care, targeting distortions improves cognitive dis-
tortions in the depressed subject.

Depression is among the most common and debilitat-
ing problems in adolescents. School-Age individuals have 
certain characteristics that can cause depressive symptoms 
in them and prevent them from studying. Self-care educa-
tion allows an individual to increase self-confidence, self-
esteem, enthusiasm for life, and motivation for success; it 

can reduce the symptoms of depression in adolescents. To 
improve the condition of students, psychological self-care 
education can be used for them in all aspects of life, in-
cluding education. Self-care education teaches the student 
the skills of using one’s health resources; ultimately, it im-
proves health, reduces anxiety, and increases the quality of 
life in adolescents. By learning mental self-care, individuals 
can cope with difficult situations and maintain a positive 
and constructive attitude towards life’s problems. They can 
cope well with difficult situations and reduce their stress; 
accordingly, psychological self-care training was effective 
on students’ stress.

 This study indicated that psychological self-care educa-
tion did not affect students’ academic motivation. The pur-
pose of psychological self-care education is to improve the 
student’s psychological performance; it does not monitor 
the educational, learning, and educational aspects of aca-
demic life. Thus, psychological self-care has not been effec-
tive on students’ academic motivation. Among the variables 
that may affect the result of the research, we can mention 
the synchronicity, internal validity, and the sample of the 
available research.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This article was approved by the Ethics Committee of the 
Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch (Code: 
IR.IAU.ARAK.REC.1399.001).

Table 2. MANCOVA data concerning the research variables

Source Component Total Squares df Means Squares F P Effect Size

Group

Depression 25.77 1 25.77 29.23 0.00 0.46

Error 29.97 34 0.88

Anxiety 32.19 1 32.19 1992 0.00 0.36

Error 54.92 34 1.61

Stress 31.94 1 31.94 28.79 0.00 0.45

Error 37.71 34 1.10

Academic Motivation 1.36 1 1.36 0.75 0.39 0.02

Error 61.35 34 61.35

Zarimoghadam Z, et al. Mental Self-care Training on Mental Health and Academic Achievement. JAMS. 2021; 24(1):150-167.

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1


153

April & May 2021. Vol 24. Issue 1

Funding

The article was extracted from the PhD. dissertation of the 
second author at the Department of Psychology and Coun-
seling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, 
Khomeini Branch.

Authors' contributions

Conceptualization, research design: Zahra Zari Mogha-
dam and Hossein Davoodi; Methodology, data analysis: 
Zahra Zari Moghadam and Hossein Davoodi; Data collec-
tion: All authors.

Conflicts of interest

The authors declared no conflicts of interest.

Zarimoghadam Z, et al. Mental Self-care Training on Mental Health and Academic Achievement. JAMS. 2021; 24(1):150-167.

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1


This Page Intentionally Left Blank



155

فروردین و اردیبهشت 1400. دوره 24. شماره 1

* نویسنده مسئول:
دکتر حسین داوودی

نشانی:خمین،دانشگاهآزاداسالمی،واحدخمینیشهر،دانشکدهعلومانسانی،گروهروانشناسی.
تلفن:5284168)918(98+

davoudi _1351@yahoo.com :پست الکترونیکی

زمینه و هدف رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. نظام آموزشی زمانی می تواند کارآمد و موفق باشد که به عملکرد 
تحصیلی یادگیرندگان را در دوره های مختلف توجه کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سالمت روان و 

اشتیاق تحصیلی دانش آموزان انجام شد. 

مواد و روش ها طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش نابرابر بود. جامعه  آماری این پژوهش، دانش آموزان مراجعه   کننده 
به مشاوره مدرسه بودند که چهل نفر از آنها )بیست نفر گروه کنترل و بیست نفر گروه آزمایش( به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. 
برای جمع آوری اطالعات از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS-21 و اشتیاق تحصیلی استفاده شد. آموزش خودمراقبتی روانی طی 
ده جلسه دو ساعته به گروه آزمایش ارائه شد. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. روش تحلیل داده ها در سطح استنباطی با استفاده از 

تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.

 IR.IAU.ARAK.:کد( است  شده  تأیید  شهر  خمینی  واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  اخالق  کمیته  توسط  مقاله  این  اخالقی  مالحظات 
.)REC.1399.001

یافته ها یافته ها حاکی از آن است آموزش خودمراقبتی روانی بر سالمت روان دانش آموزان اثربخش بوده )P >0/05( و همچنین یافته ها 
نشان داد آموزش خودمراقبتی روانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مؤثر نبوده است. 

نتیجه گیری می توان نتیجه گرفت آموزش خودمراقبتی روانی برای بهبود سالمت روان استفاده شود و همچنین آموزش خودمراقبتی روانی 
بر اشتیاق تحصیلی اثری نداشته است.

کلیدواژه ها: 
آموزشخودمراقبتی

روانی،اشتیاق
تحصیلی،سالمتروان،

دانشآموزان

اطالعاتمقاله:
تاریخدریافت: 29 فروردین 1399

تاریخپذیرش:04 آبان 1399
تاریخانتشار:12 فروردین 1400

مقدمه

کودکان  زندگی  اساسی ترین سال های  مدرسه جزء  سال های 
است و تجربیات مدرسه ای تأثیر مهمی در موفقیت تحصیلی و 
سالمت روانی دوران بزرگسالی آنها دارد و بی توجهی به ارتقای 
برنامه ریزی  و  تصمیم  تغییر،  هر گونه  مدارس،  در  روان  سالمت 
را دشوار می سازد ]1[. پژوهش های بسیاری نشان داده  درمانی 
است که سازماندهی خدمات بهداشت روانی در مدارس، راهبرد 
اساسی برای ارتقای سالمت دانش آموزان و در نهایت کل جامعه 
است. در واقع، مدرسه فرصتی بی همتا و جایگاهی اساسی برای 
بهبود زندگی و ارتقای بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است ]2[. 

در مباحث مربوط به تعلیم و تربیت، داشتن اطالعات و دانش 
الزم درباره سالمت دانش آموزان ضروری است، زیرا نحوه رفتار و 
برخورد با آنها را در دوره های مختلف رشد، تعیین می کند ]3[. 
سالمت روان یکی از مقوله های مهم در مباحث روان شناسی و 
روان پزشکی بوده و بیماری های روانی به شکل خطرناکی رو به 

افزایش است ]4[.

آمارهای موجود شیوع باالی مشکالت روانی، به ویژه افسردگی 
را در میان جوانان در محدوده شانزده تا سی برآورد کرده اند ]5[. 
به عالوه، شیوع باالی افسردگی )مؤلفه سالمت روان( و آثار زیان بار 
آن باعث کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده 

و در نهایت، منجر به کاهش بازده علمی آنان می شود ]6[. 

1.گروهروانشناسی،دانشکدهعلومانسانی،واحدخمینیشهر،دانشگاهآزاداسالمی،خمین،ایران.
2.گروهعلومتربیتی،دانشکدهعلومانسانی،واحدگرمسار،دانشگاهآزاداسالمی،گرمسار،ایران.

3.گروهروانپزشکی،دانشکدهپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیاراک،اراک،ایران.
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مقطع  دانش آموزان  اشتیاق تحصیلی  و  روان  بر سالمت  روانی  آموزش خودمراقبتی  اثربخشی 
متوسطه دوم
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سالمت روان، دانش و هنری است که به افراد کمک می کند 
تا با ایجاد روش هایی صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با 
محیط خود سازگاری کرده و راه های مطلوب تری را برای حل 

مشکالت شان انتخاب کنند ]7[.

در  دیگران  و  خود  با  و  زیستن  آرام  قدرت  روان،  سالمت 
آرامش بودن است. آگاهی از درون و احساسات خویش، قدرت 
است.  زندگی  فشارهای  با  مقابله  و  بحران ها  در  تصمیم گیری 
احساس  خود  زندگی  و  کار  از  روان،  سالمت  واجد  شخص 

رضایتمندی می کند ]8[. 

از سوی دیگر، بیش از سه دهه است پژوهشگران عالقه مند به امر 
تعلیم و تربیت در تالش گسترده خود برای شناسایی عوامل مرتبط 
با عملکرد تحصیلی، مفهوم اشتیاق1 را معرفی کرده اند ]9[. اخیراً 
عالقه زیادی به مطالعه اشتیاق به مدرسه و رابطه  آن با احساسات 

دانش آموزان در ارتباط با محیط اطراف خود وجود دارد ]10[. 

همچنین پژوهش در مورد اشتیاق به مدرسه از زمانی شروع 
شد که معلمان و مربیان نگران ترک تحصیل دانش آموزان، انگیزه 
ضعیف و عدم درگیری دانش آموزان در فعالیت های مدرسه بودند 
]11[. بین اشتیاق رفتاری2، اشتیاق عاطفی3 و اشتیاق شناختی4 

با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ]12[. 

و  زندگی  معنای  بود  آن  از  حاکی  پژوهشی  نتایج  همچنین 
رابطه مثبت و معناداری  با پیشرفت تحصیلی  اشتیاق تحصیلی 
حالت  یک  را  تحصیلی  اشتیاق  پژوهشگران  بیشتر   .]13[ دارند 
ذهنی درون فردی می دانند که فرد را درگیر فعالیت های مدرسه 
می کند ]14[.  صالحی، عابدی و نیل فروشان در نتایج پژوهش 
خود ذکر کردند که اشتیاق تحصیلی یکی از مؤلفه های اصلی 
برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است ]15[. همچنین نتایج 
پژوهش صالحی ]16[ حاکی از آن است اشتیاق تحصیلی با تمام 
مهارت های تحصیلی دانش آموزان ارتباط دارد. اشتیاق تحصیلی 
به میزان انرژی یک دانش آموز برای انجام کار های تحصیلی خود 
صرف می کند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده، اطالق 

می شود ]17[. 

را  تحصیلی  اشتیاق   ]18[ پاریس  و  بلومنفیلد  فردریکز،  مدل 
دارای سه ُبعد می داند: 1. رفتاری )رفتارهای مثبت، انجام دادن 
تکالیف درسی، مشارکت در فعالیت های فوق برنامه درسی مدرسه 
که برای سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانش آموز مفیدند(، 2. 
عاطفی )احساسات، عالئق، ادراکات و نگرش های دانش آموز درباره 
مدرسه( و 3. شناختی )نیروگذاری روان شناختی دانش آموزان در 

امر یادگیری و کاربرد راهبردهای خودتنظیمی آنهاست(. 

1. Longing
2. Behavioral Passion
3. Emotional Passion
4. Cognitive Longing

اشتیاق تحصیلی دارای سه ُبعد مجذوب تحصیل شدن، شوق 
داشتن به تحصیل و وقف تحصیل شدن است. از سوی دیگر، 
اشتیاق تحصیلی تلویحات مهمی برای موفقیت های تحصیلی و 

شغلی و اجتماعی دارد ]18[. 

اشتیاق تحصیلی سازه ای است که عملکرد تحصیلی را به طور 
مثبت پیش بینی می کند ]20 ،19[. اشتیاق تحصیلی معمواًل به 
عنوان ساختار انگیزشی به کار برده می شود که منعکس کننده تعهد 
یادگیرنده نسبت به تحصیل است ]20 ،17[، درحالی که اختالفاتی 
در مورد تصور پژوهشگران از مفهوم اشتیاق تحصیلی وجود دارد، 
اما عمدتًا توافق بر آن است که این مفهوم به حالت عاطفی مثبت 

دانش آموزان نسبت به تحصیل و مدرسه اشاره دارد ]21 ،17[. 

زمینه های اجتماعی مانند پدر و مادر، معلم و محیط مدرسه، 
توانایی پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان را دارند. ]23 
،22[. یکی از بهترین رویکردها در زمینه سالمت دانش آموزان، 
توجه به مقوله خودمراقبتی و اصول آن، متناسب با رشد جسمی و 
روانی آنها است. خودمراقبتی، مراقبتی است که توسط افراد برای 
تأمین، حفظ و ارتقای سالمت و عافیت شان انجام می شود ]24[. 

خودمراقبتی مهم ترین شکل مراقبت اولیه است ]25[.

سازمان بهداشت جهانی خودمراقبتی را توانایی افراد، خانواده ها 
و جوامع برای انجام فعالیت های ارتقا دهنده سالمت، پیش گیری 
از بیماری، حفظ سالمت و نیز تطابق با ناخوشی و ناتوانی تعریف 
مهارت های حرفه ای  و  دانش  اساس  بر  فعالیت ها  این  می کند. 
و غیرحرفه ای بنا شده و توسط افراد به صورت جداگانه و یا با 

همکاری مشارکتی با افراد حرفه ای انجام می شود ]26[. 

تخمین زده می شود که 65 تا 85 درصد همه مراقبت های 
دخالت  بدون  او،  خانواده  و  شخص  خود  وسیله  به  سالمت 
بهبود  در  خودمراقبتی  تأثیر  می پذیرد.  صورت  متخصصان 
پیامدهای سالمت و کاهش هزینه ها، در مطالعات متعدد به اثبات 

رسیده است. 

خودمراقبتی به جنبه هایی که تحت کنترل فرد هستند، تمرکز 
نوجوانان  نزد  توانمندی ها  این  تقویت  با توجه و  بنابراین  دارد؛ 
می توان گامی مهم در راستای ارتقای سالمت آنها برداشت ]27[.

بخش عمده سال های از دست رفته عمر در کشور ما به سبب 
مرگ زودرس و معلولیت ناشی از حوادث، بیماری های روانی و 
اختالالت رفتاری و همچنین بیماری های قلبی است. کاهش بار 
این بیماری ها قطعًا مستلزم ارتقای سطح آگاهی مردم و تغییر 

رفتار سالمت آنهاست ]28[. 

زیادی  حد  تا  می تواند  مزمن  بیماری های  در  خودمراقبتی 
استفاده از منابع نظام ارائه خدمات سالمت را کاهش دهد، به 
طوری که نتیجه آن، 40 درصد کاهش در مراجعه به پزشکان 
عمومی، 17 درصد کاهش در مراجعه به پزشکان متخصص، 50 
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درصد کاهش در مراجعه به مراکز اورژانس، 50 درصد کاهش در 
بستری بیمارستانی و 50 درصد کاهش در روزهای غیبت از کار 

خواهد بود ]29[. 

امروزه، مفهوم خودمراقبتی توجه متخصصین را با وجود کمبود 
امکانات بهداشتی درمانی و هزینه های سرسام آور خدمات مراقبتی 
و درمانی به سمت خود جلب کرده است. افزایش تعداد مبتالیان 
به بیماری های مزمن و مواجهه سیستم های ارائه دهنده خدمات 
خدمات  ارائه  با  مرتبط  عدیده  مشکالت  با  درمانی  بهداشتی 
مراقبتی به افراد مبتال به آن از دیگر عوامل افزایش دهنده نیاز به 

توسعه خودمراقبتی هستند ]30[. 

یکی از مهم ترین تعیین کننده های غیر طبی سالمت مبحث 
آموزش است که در این راستا مدارس مروج سالمت به منزله یک 
نظام برای ارتقای سالمت با رویکرد توانمندسازی دانش آموزان 
افزایش  به  منجر  همساالن،  آموزش  و  خودمراقبتی  زمینه  در 
ظرفیت ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم 

کار کردن و آموزش با کیفیت خواهد شد ]31[. 

آموزش خودمراقبتی به دانش آموزان، سبب افزایش سالمت 
آنان در حوزه های جسمی، هیجانی و عاطفی، معنوی و ارتباطی 
می شود ]34-32[. با توجه به جست وجویی که در پایگاه داده ها 
و اطالعات داخل کشور انجام گرفت، در هیچ پژوهشی اثربخشی 
در جمعیت  تحصیلی  اشتیاق  و  روان  بر سالمت  خودمراقبتی 
غیربالینی، مخصوصًا دانش آموزان مورد مطالعه قرار نگرفته است.

آینده ساز هر  و  نوجوان  اهمیت سالمت در قشر  به  توجه  با 
در  دانش آموزان  و  نوجوانان  در  خود مراقبتی  اقدام های  جامعه، 
جهت ارتقای سالمت آنها ضروری به نظر می رسد. نوجوانان و 
دانش آموزان معمواًل افرادی سالم هستند و از این رو به اندازه 

بالغین به سیستم بهداشتی مراجعه نمی کنند؟ 

بنابراین نظارت متخصصان بر وضعیت سالمت آنها نسبت به 
جمعیت های بالینی بزرگسال کمتر است و در این میان جایگاه 
سیستم آموزشی سالمت مدارس به عنوان متولی آموزش سالمت 
آمدن  وارد  و  بیماری ها  از  پیشگیری  به جهت  خودمراقبتی  و 

هزینه های گزاف بر سیستم سالمت کشور بر جسته تر می شود.

اشتیاق  و  روان  سالمت  سطح  ارتقای  برای  مدارس  تالش 
تحصیلی دانش آموزان زمینه ساز عملکرد خودمراقبتی مطلوب 
فرایند  این مطلب  که خود  فراهم می سازد  را  دانش آموزان  در 
پیشگیری از آسیب های جسمی و روان شناختی در دانش آموزان 

را کاهش می دهد. 

این مطالعه به لحاظ پژوهشی نیز می تواند جنبه های پنهان 
عوامل تأثیر گذار بر خودمراقبتی را در جمعیت غیر بالینی برای 
پژوهشگران، مسئولین و متولیان سیستم سالمت کشور آشکار 
شود؛  حوزه  این  در  بیشتری  پژوهش های  زمینه ساز  و  سازد 

کنار  در  کشور  سیاست گذاران سیستم سالمت  توجه  بنابراین 
مسئولین آموزش و پرورش به موضوع خودمراقبتی و برگزاری 
دوره های آموزشی به جهت افزایش سواد سالمت و خودکارآمدی 
دانش آموزان در مدارس سبب ارتقای سالمت جسمی و روانی و 

کاهش هزینه های ناشی از درمان بیماری ها می شود. 

با توجه به بیانات فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثربخشی 
آموزش خودمراقبتی روانی بر سالمت روان و اشتیاق تحصیلی 

دانش آموزان است.

مواد و روش ها 

این پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون 
همه  را  پژوهش  آماری  جامعه  و  کنترل  گروه  بود.  پس آزمون 
در  تحصیل  به  دوم شاغل  متوسطه  مقطع  دانش آموزان دختر 
نیم سال اول سال تحصیلی 1398 شهر اراک که از طریق فراخوان 

به مراکز مشاوره مدرسه مراجعه کرده اند، تشکیل داده اند. 

با توجه به جدول کوهن )دالور، 1384( و میزان خطای یک 
درصد، چهل نفر به صورت تصادفی و روش غربالگری که دارای 
میزان سالمت روان و اشتیاق تحصیلی پایین بودند، انتخاب و در 
دو گروه آزمایش )بیست نفر( و کنترل )بیست نفر( به صورت 

گمارش تصادفی جایگزینی شدند. 

روش اجرا در پژوهش حاضر به این شرح است که در ابتدا برای 
کسانی که تمایل به شرکت در مطالعه حاضر را داشتند، در واحد 
مشاوره دبیرستان دخترانه کوثر شهر اراک فراخوان داده شد. در 
جلسه توجیهی، توضیحات کلی در مورد روند اجرای پژوهش 
و جلسات آموزشی ارائه شد، سپس در ابتدا از آن ها یک پیش 

آزمون گرفته شد. 

این پیش آزمون شامل سه آزمون اشتیاق تحصیلی، سازگاری 
گروه  آن  از  پس  بود.  افسردگی  استرس  اضطراب  و  اجتماعی 
آزمایش،  گروه های  برای  و  نکردند  دریافت  آموزشی  کنترل، 
جلسات آموزش آغاز شد. جلسات آموزش شامل ده جلسه آموزش 
خودمراقبتی بود که هر جلسه یک ساعت و نیم به طول انجامید. 

شرکت کنندگان  از  دهم  جلسه  پایان  در  جلسه،  ده  از  پس 
پس آزمون گرفته شد )جدول شماره 1(. در همین زمان از گروه 
کنترل نیز دعوت شد تا در واحد مشاوره مدرسه حضور یابند و 

پس آزمون از آن ها گرفته شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:

توسط  پرسش نامه  این  تحصیلی5:  اشتیاق  پرسش نامه  الف( 
فردریکز، بلومنفیلد و پاریس ساخته شده است و دارای پانزده گویه 
است که این گویه ها سه خرده مقیاس اشتیاق رفتاری )سؤال یک 
تا چهار(، عاطفی )سؤال پنج تا ده( و شناختی )یازده تا پانزده( 
مانند: )من در کالس توجه  با سؤاالتی  اندازه گیری می کنند.  را 

5. Academic Enthusiasm Questionnaire
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فعال  تظاهر می کنم که  فقط  وقتی سر کالس هستم  می کنم؛ 
هستم( اشتیاق تحصیلی را می سنجد. فردریکز، بلومنفیلد و پاریس 
]18[ ضریب پایایی این مقیاس را 0/86 گزارش کردند. روایی این 
پرسش نامه در پژوهش ]32[ تأیید شده و همچنین پایایی کل به 
روش آلفای کرونباخ در پژوهش آنها 0/66 به دست آمد. همچنین 
در پژوهشی ]33[ پایایی کل به روش آلفای کرونباخ 0/74 محاسبه 
با  این پرسش نامه در پژوهشی ]34[  پایایی کل  شد. همچنین 
استفاده از آلفای کرونباخ 0/72 گزارش شد. همچنین پایایی ابعاد 
اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری و اشتیاق شناختی به ترتیب 

0/73، 0/71 و 0/69 به دست آمد )پیوست شماره 1(.

پرسش نامه  افسردگی:  اضطراب  استرس  پرسش نامه  ب( 
استرس اضطراب افسردگی توسط الویبوند و الویبوند ]35[ جهت 
افسردگی ساخته شده و دارای 21  سنجش استرس اضطراب 
سؤال است. پرسش نامه DASS-21 شامل سه مؤلفه است که 
هر یک از خرده مقیاس های آن هفت سؤال دارد که نمره نهایی 
هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال های مربوط به آن به دست 

می آید )جدول شماره 2؛ پیوست شماره 2(. 

میزان روایی پرسش نامه DASS-21 را 0/77 اعالم شده است. ]35[ 
و همچنین پایایی پرسش نامه DASS-21 و مؤلفه های آن را به روش 
آلفای کرونباخ برای افسردگی 0/89، برای اضطراب 0/84، استرس 

0/82 و استرس اضطراب افسردگی 0/83 گزارش کردند ]35[. 

و  مقیاس  کل  کرونباخ  آلفای   ]36[ پژوهشی  در  همچنین 
همچنین سه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب 0/93، 
0/88، 0/82 و 0/90 گزارش شده است و ضرایب همسانی درونی 
سه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب 0/93، 0/90 

و 0/92 ضرایب بازآزمایی )با فاصله سه هفته( مقیاس افسردگی، 
اضطراب و استرس به ترتیب عبارت بود از 0/84، 0/89 و 0/90 بود.

طرح درمان

طرح خودمراقبتی در سالمت روان و اعتیاد یکی از اقدامات 
انجام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

پروتکل استفاده شده در این تحقیق حاصل تالش همکاران دفتر 
سالمت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده 
علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این بسته با هدف 
تأمین مطالب آموزشی معتبر و دقیق به افراد درسطح جامعه 

تنظیم شده است.

یافته ها

میانگین سنی افراد نمونه عبارت بود از 16/25 که کمترین سن 
و بیشترین سه به ترتیب شانزده و هجده سال بودند، از طرفی پدر 
26 نفر از این دانش آموزان دارای شغل آزاد و همچنین دوازده 
پدر شغل دولتی داشتند و پدر دو نفر از آنان بیکار بودند. از طرفی 
هجده نفر از آنان دارای مادرانی با مدرک دیپلم، ُنه نفر فوق دیپلم، 

یازده نفر لیسانس و دو نفر فوق لیسانس بودند.

کنترل  با  گروه ها  تفاوت  بررسی  برای  آماری  روش  بهترین 
پیش آزمون، تحلیل کوواریانس است، البته با رعایت مفروضات 
منظور  به  گرفت،  انجام  آماری  تحلیل  این  کوواریانس  تحلیل 
بر  روانی(  )آموزش خودمراقبتی  مستقل  متغیر  تأثیر  بررسی 
متغیرهای وابسته )سالمت روان و اشتیاق تحصیلی(، از آزمون 
با خنثی کردن  تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری 

جدول 1. محتویاتجلساتآموزشیدرپژوهشحاضر

محتوای جلساتجلسات

موضوع: مهارت های ارتباطی )آموزش ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال، شناسایی خطاهای ارتباطی و... به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.اول

موضوع: مدیریت خشم )شناسایی عالئم خشم، شیوه ابراز مناسب خشم و کنترل خشم به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.دوم

موضوع: مدیریت استرس )شناسایی عوامل ایجاد استرس، کنترل و کاهش استرس و آموزش ریلکسیشن به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.سوم

 موضوع: حل تعارض )تعریف مسئله، ثبت راه حل های مختلف، ارزیابی راه حل ها و برگزیدن و اجرای راه حل به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.چهارم

موضوع: تاب آوری )تعریف تاب آوری، عوامل ایجاد آن و تقویت تاب آوری به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.پنجم

موضوع: خودمراقبتی در افسردگی )عالئم افسردگی، شناسایی باورهای منفی، چالش با باورهای منفی به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.ششم

موضوع: خودمراقبتی در فضای مجازی )شناخت معایب و مزایای فضای مجزای، کنترل عوامل نامطلوب به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.هفتم

 موضوع: خودمراقبتی در خشونت خانگی )تعریف خشونت خانگی و انواع آن، تهیه طرح کنترل و محافظت در برابر خشونت خانگی به صورت فعالیت گروهی و ایفای هشتم
نقش(.

موضوع: خودمراقبتی در مشکالت مربوط به خواب )شناسایی انواع مشکالت خواب، راه های کنترل و کاهش آن به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.نهم

 موضوع: خودمراقبتی در اعتیاد )تعریف اعتیاد، جرأت مندی و کنترل عوامل وسوسه برانگیز به صورت فعالیت گروهی و ایفای نقش(.دهم
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واریانس عامل پیش آزمون ها )تفاوت های اولیه بین آزمودنی های 
دو گروه( استفاده شد که در ادامه نتایج حاصل از آن گزارش 

گردیده است.

 F =14/807( با توجه به نتایج جدول شماره 3 و المبدای ویلکز
گروه  دو  بین  که  می دهد  نشان   )0/000 معناداری=  سطح  و 
آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود 
دارد و آموزش خودمراقبتی روانی، موجب بهبود متغیر وابسته 
توأمان  صورت  به  تحصیلی(  اشتیاق  و  روان  )سالمت  ترکیبی 

می شود.

برای تعیین مکان معنادار شدن آماری اثر چند متغیری روی 
هریک از متغیر های وابسته و به منظور دست یافتن به جزئیات 
بیشتر تحلیل واریانس تک متغیری هر متغیر به طور جداگانه 
انجام شد که نتایج مربوطه در جدول شماره 4 آورده شده است.

با توجه به نتایج جدول فوق، نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه 
روی نمرات تعدیل شده مؤلفه های متغیر سالمت روان )افسردگی، 
اضطراب و استرس( با سطح معناداری 0/000 تفاوت معناداری را 

 .)P>0/05( بین دو گروه با 95 درصد اطمینان نشان داد

مؤلفه های  بهبود  موجب  روانی  خودمراقبتی  آموزش  یعنی 
خودمراقبتی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده 39 درصد از 
تغییرات افسردگی توسط متغیر مستقل تبیین می شود، اما نتیجه 

تحلیل کوواریانس بین دو گروه روی نمرات تعدیل شده متغیر 
اشتیاق تحصیلی با سطح معناداری 0/391 تفاوت معناداری را 

 .)P>0/05( بین دو گروه نشان نداد

نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی 
روانی بر سالمت روان و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان بود. نتایج 
تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش خودمراقبتی روانی باعث 
بهبود سالمت روان شده و بر اشتیاق تحصیلی تاثیری نگذاشته و 

سطح آن تغییری نکرده است. 

یافته اول این پژوهش حاکی از آن است خودمراقبتی روانی 
بر سالمت روان دانش آموزان مؤثر واقع شده است. از آنجا که 
سالمت روان شامل سه ُبعد افسردگی، اضطراب و استرس است 
برای تبیین و توضیح بهتر آنها به صورت تفکیک شده در ذیل به 

آنها پرداخته شده است. 

نتیجه خرده مقیاس افسردگی از فرضیه این پژوهش می تواند 
همسو و هم جهت با نتیجه پژوهش موشرو همکاران ]24[، اصغری 
و همکاران ]37[، اوحدی و همکاران ]38[ و فتحی و همکاران 
]39[ باشد. برای تبیین بهتر نتیجه این فرضیه می توان این گونه 

بیان داشت که:

طبق نظریه شناختی، افسردگی در نتیجه تحریف های شناختی 

جدول 2.میانگینوانحرافاستانداردمتغیرهایپژوهشدردوگروه

مرحلهگروه
میانگین± انحراف استاندارد 

اشتیاقاسترساضطرابافسردگی

کنترل
10/48 ±3/8137/00 ±4/009/95 ±3/4810/53 ±10/35پیش آزمون

9/87 ±4/2135/85 ±4/1110/55 ±3/6010/80 ±10/95پس آزمون

آزمایش
8/08 ±3/6235/00 ±3/5010/20 ±3/909/95 ±10/10پیش آزمون

8/51 ±3/1935/20 ±2/798/30 ±3/878/65 ±8/50پس آزمون

جدول 3. نتایجتحلیلکوواریانسچندمتغیرهروینمراتتعدیلشدهمتغیرهایوابستهبیندوگروه

ضریب اثرسطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهFارزششاخص

0/6514/804310/0000/656اثر پیالیی

0/3414/804310/0000/656المبدای ویلکز

1/9114/804310/0000/656اثر هوتلینگ

1/9114/804310/0000/656اثر بزرگ ترین ریشه روی
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خاص6 در افراد به وجود می آید. این تحریف ها عبارتند از تعدادی 
الگوهای شناختی7، که تجربه های دوران کودکی باعث شده اند هم 
اطالعات درونی و هم بیرونی به شیوه ای تحریف شده ادراک شوند. 

آرون بک8 معتقد بود که افسردگی سه ضلع دارد. 1- نگرش 
درباره  نگرش  منفی9(؛ 2-  ادراکی  ) خود  به خودش  راجع  فرد 
محیط ) تمایل به تجربه کردن دنیا به عنوان دنیایی پر از خصومت 
و شکست(؛ 3- نگرش درباره آینده ) انتظار داشتن رنج و شکست(. 
در روان درمانی شناختی تالش می شود این تحریف های شناختی 

تصحیح شوند ]24[.

تحریف های شناختی یعنی خطاهایی که افراد افسرده هنگام 
ایجاد  در  نیز  می شوند  مرتکب  خود  تجربیات  از  نتیجه گیری 
افسردگی نقش دارند. این تحریف های شناختی، به کار گرفتن 
قواعد غیرمنطقی، نظیر استنباط کردن دل بخواهی، نتیجه گیری 
فوری، تعمیم دادن مفرط و شاخ و برگ دادن به یک موضوع را 
شامل می شود. استفاده از این قواعد باعث می شود فرد افسرده به 
رویدادهای گذشته و حال معانی منفی نسبت دهد و درباره آینده 

پیش بینی های مالل آور کند ]38[. 

از طرفی جلسات اولیه، یادگیری اصول نظری شناختی رفتاری 
پروتکل  در  افسردگی  در  خودمراقبتی  استرس،  مدیریت  )که 
گروه  اعضای  و  درمانگر  رابطه  دارند(  روانی جای  خودمراقبتی 
هم تراز و در قالب مفهوم تجربه گرایی هم یارانه یا مشارکتی صورت 
هم  کمک  به  اعضا  شناخت واره های  که  معنی  بدین  می گیرد. 
بازشناسی و به آزمون گذارده می شود تا صحت و سقم آنها مشخص 

 6. Specific Cognitive Distortions
7. Cognitive templates
8. Aaron Beck
9. Negative self precept

شود و از طریق تغییر آن شناخت ها، احساسات و واکنش های اعضا 
تغییر یابد. در فهم روابط درونی شناخت ها، عواطف و رفتارهای هر 
عضو از روش سقراطی استفاده می شود. روش سقراط، هم یاری 
را ممکن می کند و فرد در می یابد که سیستم معانی، چگونه بر 
احساس و رفتار فرد اثر می گذارد؛ بنابراین درمان خودمراقبتی 
روانی با مورد هدف قرار دادن تحریف ها، موجب بهبود تحریف های 

شناختی در فرد افسرده می شود.

افراد افسرده  به عقیده بک، آنچه بیشتر موجب ناخشنودی 
می شود، محتوای فکر آن ها است. آدم های افسرده به این علت 
احساس غمگینی می کنند که معتقدند از چیز مهمی  محروم 
شده اند که عزت نفس آن ها را تهدید می کند. عالوه بر این، آن ها 

متقاعد شده اند که خودشان مسئول این باخت هستند. 

نگرش های کژکار آن ها باعث می شود که فرض کنند بی ارزش 
است  شکست  به  محکوم  تالش هایشان  و  هستند  درمانده  و 
ناتوان کننده ترین  و  شایع ترین  از  یکی  افسردگی  همچنین  و 

مشکالت نوجوانان است. 

فرد در سنین حساس مدرسه، خصوصیات و ویژگی های خاصی 
مثل در خود فرو رفتن، تمایل به تنهایی، حالت سردرگمی و 
درگیری های فکری به دلیل تغییرات جسمی دارد که این عالئم 
می تواند نوجوان را به سمت کناره گیری، انزوا و در نهایت افسردگی 
سوق دهد و عالئم افسردگی مثل کاهش انرژی و انگیزه و اشکال 
در تمرکز را تجربه کند، از آنجا که این دوره هم زمان با زندگی 
به  مبتال  نوجوان  که  است  نمایان  می دهد،  رخ  فرد  تحصیلی 

افسردگی از امر تحصیل باز می ماند. 

یک دانش آموز باید برنامه غذایی مناسب و دقیقی داشته باشد، 
به طور مرتب ورزش کند و به طور کلی، سالمت جسمانی و 
روانی خود را مدنظر داشته و راه هایی برای خفظ آن داشته باشد. 

جدول 4.نتایجتحلیلکوواریانسچندمتغیرهبینمتغیرهایپژوهش

اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمؤلفهمنبع

گروه

25/77125/7729/230/000/46افسردگی

29/97340/88خطا

32/19132/1919/920/000/36اضطراب

54/92341/61خطا

31/94131/9428/790/000/45استرس

37/71341/10خطا

1/3611/360/750/390/02اشتیاق تحصیلی

61/353461/35خطا
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تا پیامد آن، که رفتارهای سالم هستند را برای خود رقم بزنند.

آموزش خودمراقبتی این امکان را به فرد می دهد که انرژی او 
تجدید شود، چشم اندازی نو و احساساتی مثبت برای زندگی فرد 
می بخشد، در فردی که خودمراقبتی را آموخته است احساس 
شادی، آرامش و صلح را ایجاد می کند، اعتماد به نفس و عزت 
نفس فرد را افزایش می دهد و همچنین شور و شوق زندگی و 
انگیزه موفقیت فرد را افزایش می دهد؛ بنابراین می تواند عالئم 

افسردگی را در نوجوان کاهش دهد.

می توان ادعا کرد برای بهبود شرایط دانش آموزان از آموزش 
خودمراقبتی روانی برای آنها در تمام امور زندگی، از جمله تحصیل 
استفاده کرد. نتیجه خرده مقیاس اضطراب از فرضیه پژوهش با 
پژوهش کشاورز و همکاران ]40[، مایرز ]41[، رضاپور میرصالح و 

همکاران ]42[ همسو و هم جهت است.

برای تبیین بهتر نتیجه این فرضیه این گونه می توان بیان داشت 
که در آموزش خودمراقبتی روانی برای درمان اضطراب، ببیشتر 
اوقات شناسایی افکار خودآیند و آموزش به بیماران در مورد ارتباط 
بین این »گفت  و گو های درونی« و واکنش های عاطفی شان، اولین 
حوزه ای است که توسط گروه مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. 

در بعضی موارد به اعضای گروه فرصت داده می شود تا وقایعی 
را که خلق یا نشانگان آن ها را تغییر می دهد، ثبت کنند و از 
آن ها خواسته می شود تا چیزی را که در آن حالت به خودشان 

می گفتند یا درباره آن فکر می کردند، ثبت کنند. 

گاهی ممکن است از اعضای گروه بخواهیم آخرین موقعیتی 
را که در آن دچار  احساسات منفی، اضطراب یا نشانگان دیگری 
شده اند، به  یاد بیاورند و ثبت کنند. در هر صورت، اعضای گروه 
را نسبت به ایده »تغییر« در حاالت هیجانی خود حساس کرده 
و آن ها را تشویق می کنیم تا به ثبت موقعیتی بپردازند که در 
آن دچار این هیجانات شده اند و بگویند که در آن حالت دقیقًا 

فکرشان چه بوده است. 

این کار ممکن است بسیار راحت و سرراست به  نظر برسد، 
البته در بسیاری از موارد همین طور است. با این حال، بعضی از 
اعضای گروه مشکالت عدیده ای در تعیین تغییرات خلق خود یا 

بیان افکارشان دارند. 

روش های دیگری نیز برای شناسایی این افکار وجود دارد، یکی 
از آن ها پرسیدن سؤال هایی درباره چیزی است که در ذهن فرد 
رخ می دهد، یا ارائه مثالی سازنده است که احتمال دارد با تجربه 

بیمار مطابقت داشته باشد. 

روش بدیل دیگر این است که از فرد بخواهیم واقعه ای را که در 
گذشته رخ داده است، بار دیگر در ذهن خود تجسم کرده و تصور 
کند که دوباره در آن موقعیت قرار گرفته  است. این کار به افرادی 
از گروه که در یادآوری موقعیت ها مشکل دارند، کمک زیادی 

می کند ]40[ تا موقعیت های اضطراب آور را شناسایی کند و برای 
مقابله با آنها آمادگی پیدا کند. 

بنابراین می توان بیان کرد آموزش خودمراقبتی روانی موجب 
ویژگی های  از  یکی  می شود.  دانش آموزان  در  استرس  کاهش 
خود  مورد  در  کنجکاوی  و  کنکاش  به  که  است  این  نوجوانی 
می پردازد که یکی از ویژگی های چالش برانگیز و اضطراب آور در 

این دوره است. 

مشخص است که نوجوانان در نتیجه این شرایط با تغییرات 
خلقی روبه رو هستند و دچار اضطراب شده و نگرانی هایی را به 
دفعات زیاد تجربه کنند. از طرفی دانش آموزان دبیرستانی با توجه 
به ورود به مرحله جدیدتری از امر تحصیل، اضطراب زیادی را 

تحمل می کنند. 

برداشت  و  ارزشمندی  خودمراقبتی حس  آموزش  طرفی  از 
فرد از خود، باورهای خودکارآمدی را در نوجوان تقویت می کند. 
و موجب می شود مهارت های استفاده از منابع سالمت فرد در 
دانش آموز آموخته شود و در نهایت بهبود سالمت، کاهش اضطراب 
و افزایش کیفیت زندگی را در نوجوان به وجود می آورد؛ بنابراین 
ما می توانیم با اطمینان بیان کنیم که آموزش خودمراقبتی روانی 
بر اضطراب دانش آموزان مؤثر است. نتیجه خرده مقیاس استرس 
از فرضیه پژوهش با بیانات مرادی و طاهری ]43[، صدری ]44[ 

و محمد خانی ]45[ همسو و هم جهت است. 

برای تبیین بهتر نتیجه این فرضیه می توان این گونه بیان کرد 
که دوران نوجوانی و جوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی 
فرد است، نوجوان از مرز کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی 
شده است که دوره گذر از کودکی به بزرگسالی اطالق می شود 
حساسیت این دوره در تمام حیطه های زندگی، از جمله روابط 
عاطفی، روابط اجتماعی، نقش همساالن، مربیان و خانواده در 

پژوهش ها و مطالعات بیان شده است.

همچنین بلوغ جسمانی و عاطفی در این مرحله نوجوان را 
درگیر کرده و نیاز به مراقبت های فروانی از خود و خانواده احساس 
می شود. همه نوجوانان با استرس مواجه می شوند و برخی از این 
استرس ها در واقع مفید هستند، اما وقتی سطح استرس افزایش 
می یابد، تأثیر بدی بر آن ها می گذارد و باعث می شود که دچار 
اختالل در یادگیری، روابط و مسائل دیگر شوند. استرس خود را 

به شکل  و شمایل متفاوتی نشان می دهد ]46[.

از دیدگاه ساراسون و ساراسون پیش فرض بنیادین رویکردهای 
پروتکل های  جزو  که  استرس  )مدیریت  رفتاری  شناختی 
خودمراقبتی روانی است( این است معنایی که فرد به رویدادها 

تخصیص می دهد چگونگی احساس و رفتار او را تعیین می کند.

مشکالت روان شناختی که افراد بابت آن به درمان رو می آورند 
مانند اضطراب، افسردگی، عدم رضایت از روابط بینافردی و غیره 
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بدین دلیل وجود دارند که شخص پاسخی شناختی درونی به 
محیط خودش می دهد که غیر انطباقی است. 

هدف هرگونه درمان شناختی رفتاری، از جمله درمان گروهی، 
توانمند ساختن شخص در نیل به سیستمی از معانی است که 
بهبود و سالمت را افزایش می دهد، نه اینکه عالئم را بپروراند؛ 
و  بارنت  نظریه  همچنین  و  بازاروس  نظریه  اساس  بر  بنابراین 
کوپر با استفاده از اجرای برنامه مدیریت استرس می توان ارزیابی 
دانش آموزان را از محیط تحت تأثیر قرار داد و استرس آنها کاهش 

یابد. 

افراد با یاد گرفتن خودمراقبتی روانی قادر هستند در شرایط 
سخت توان مقابله را داشته باشند و نگرش مثبت و سازنده خود 
برابر مشکالت زندگی حفظ کنند. داشتن سالمت روانی  را در 
باال،  نفس  به  اعتماد  رضایت،  احساس  وجود  شامل  عاطفی  و 
صمیمیت و اعتماد، اشتیاق به زندگی، شادی و نشاط، توانایی 
مقابله با استرس و سازگاری با شرایط سخت و دشوار زندگی است. 

این گزینه ها با یادگیری رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان 
افزایش می یابد و آنها یاد می گیرند در شرایط سخت به خوبی 
گذر کنند و استرس خود را کاهش دهند؛ به همین دلیل این 
فرضیه تحقیق، حاکی از آن است که آموزش خودمراقبتی روانی 
بر استرس دانش آموزان مؤثر است، تأیید می شود. روان شناسان 
رویکرد انسان گرایی بر این باورند که نشانه  سالمت روان، رشد 
بسنده  استعداد های بالقوه فرد به عنوان یک انسان بی همتا است. 
هواخواهان این رویکرد به سالمت ذهن و روح می اندیشند ]47[.

در نظریه رفتارگرایی به باور اسکینر، سالمت روان و انسان سالم 
برابر با رفتار سازگار با قوانین و بایدها و نبایدهای جامعه است. چنین 
انسانی وقتی با دشواری روبه رو می شود تا هنگامی که از سوی جامعه 
بهنجار تلقی می شود، از راه شیوه  اصالح رفتار10 برای بهبود و بهنجار 

کردن رفتار خود و اطرافیانش به گونه ای متناوب بهره می جوید.

افزون بر آن، انسان سالم، آزادی را گونه ای توهم می پندارد و 
می داند که رفتارش برگرفته از پیرامون است. او تأیید اجتماعی 
اطرافیانش  و  پیرامون  از  درست  رفتارهای  سبب  به  بیشتری 
دریافت می کند. انسان سالم می باید از علم، نه برای پیش بینی، 
بلکه برای چیرگی بر پیرامون خویش سود جوید. بر این اساس، 
فرد سالم کسی است که بتواند برای انجام هر روش، بیشتر سود 
جوید، از اصول علمی استفاده کند و به برآیند های سودمند تری 
برسد و مفهوم های ذهنی مانند امیال، هدفمندی، غایت نگری و 
مانند آن را کنار بگذارد ]43[ که اجرای پروتکل خودمراقبتی 
روانی می تواند سالمت روانی را برای دانش آموزان به ارمغان بیاورد.

از طرفی به اعتقاد پرالت و مالو، خودمراقبتی به فرد آموزش 
داده می شود تا از تمام فرصت های خود استفاده کند و توانایی های 

10. Behavior Modification

خود را به کار گیرد؛ بنابراین آموزش خودمراقبتی روانی می تواند 
سازگاری با شرایط را در دانش آموزان ایجاد و آن را افزایش دهد 
]48[. همچنین فرد سازگار باید معنا و جهت زندگی را دریابد و 
احساسات منفی خالی بودن و منزوی را کنار بگذارد و بدان حد 
از اعتماد به نفس برسد که به جای سازش با تهدیدهای زندگی، 
خویشتن بی همتای خود را شکوفا سازد. در این راستا رفیعی فر و 
همکاران ]47[ نیز بیان داشتند که مراقبت از خود به طور واضح 
به کارایی و مهارت های فرد می افزاید؛ بنابراین می تواند فرد را 
در جهت سازگاری با شرایط سوق دهد، در نتیجه فرد سازگار از 

سالمت روان باالتری برخوردار خواهد بود.

یافته دوم این پژوهش حاکی از آن بود آموزش خودمراقبتی 
روانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثرگذار نبوده است؛ بنابراین 
نتیجه پژوهش هاشمی و همکاران ]49[، رافدی ]50[، آریاپوران 
]51[ و سنقی ]52[ همسو و هم جهت نیست. برای تبیین بهتر 
نتیجه این فرضیه می توان این گونه بیان کرد: دیدگاه شناختی در 
انگیزش موافق با عقاید آر دبیلو وایت )1959( است که افراد برای 
مقابله مؤثر با محیط خود برانگیخته هستند تا بر دنیا مسلط شوند 

و اطالعات را به نحو مؤثرتر پردازش کنند.

به نظر وایت، افراد این کارها را نه به دلیل نیازهای زیستی، بلکه 
انگیزش درونی برای تعامل با محیط انجام می دهند. در دیدگاه 
رفتاری در نظریه مازلو اشتیاق مفهوم خود شکوفایی را در بردارد 
که او آن را به این صورت تعریف می کند: »میل به هر چیزی 
شدن که فرد لیاقت آن را دارد« ]47[. خود شکوفایی با پذیرش 
خود و دیگران، خود انگیختگی، گشودگی، روابط نسبتًا عمیق، اما 
دموکراتیک با دیگران، خالقیت، شوخ طبعی و استقالل مشخص 

می شود.

همچنین اشتیاق تحصیلی در نظریه فردریکس، بلومنفیلد و 
پاریس ]16[ سازه ای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین 
افت و شکست تحصیلی مطرح شد و به عنوان پایه و اساسی برای 
تالش های اصالح گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت. 

سازه اشتیاق تحصیلی در روند تحصیلی زندگی دانش آموز و 
ازجمله مهم ترین مؤلفه ها در مواجه موفقیت آمیز با چالش های 
تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی که هر جوانی در مسیر 
محسوب  می شود،  مواجه  آن  با  اهدافش  و  آرزوها  به  رسیدن 
می شود و باید به شور و شوق و اشتیاق و عوامل وابسته به آن 
به عنوان بخشی از عناصر مؤثر بر موفقیت دانش آموز توجه ویژه  

مبذول شود ]52[. 

اساسی  و  پایه  عنوان  به  است که  اشتیاق تحصیلی سازه ای 
تربیت مدنظر  و  تعلیم  اصالح گرایانه در حوزه  برای تالش های 
قرار گرفت ]17[. مک کین اشتیاق تحصیلی را به صورت عملکرد 
هوش شناختی و پشتکار و شرکت در یادگیری گروهی هدفمندی 

تعبیر کرده است ]53[. 
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اما از طرفی هدف از آموزش خودمراقبتی روانی افزایش و بهبود 
عملکرد روانی دانش آموز است. جنبه  تحصیلی، یادگیری و آموزشی 
مربوط به زندگی تحصیلی را زیر نظر ندارد. به عبارتی دیگر، دسترسی 
مستقیمی به حوزه تعلیم و تربیت و ایجاد اشتیاق و انگیزه برای 

درس خواندن در زیرمؤلفه های آموزش خودمراقبتی روانی ندارند. 

از این جهت می توان تبیین کرد که به این دالیل خودمراقبتی 
روانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخش نبوده است. در پایان 
می توان به عامل هم زمانی، یعنی وقایعی که هم زمان با آموزش های 
آن ها اتفاق می افتد و ممکن است بر شرکت کنندگان تأثیر بگذارد، 

ممکن است روایی درونی نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. 

اعضای  و  بوده  دسترس  در  نوع  از  پژوهش  نمونه  همچنین 
نمونه از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اراک انتخاب 
شده اند. به همین دلیل، تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد و 
پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت، اول متغیرهایی که ممکن 

است درنتیجه آزمون اثر بگذارند، کنترل شوند. 

با توجه به اینکه جامعه این پژوهش دختران بوده اند، پیشنهاد 
می شود از هر دو جنس به عنوان جامعه استفاده شود و یا تحقیق 
دیگری روی پسران اجرا شود. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد 
حتی  و  مربیان  و  اولیا  به  روانی  خودمراقبتی  آموزش  می شود 

سفیران سالمت در مدارس ارائه شود.

و هر مرکز  مربیان، مشاوران مدارس  اولیا،  پیشنهاد می شود 
نتایج این  از  با دانش آموزان سروکار دارد  و سازمان دیگری که 
پژوهش در جهت بهبودی شرایط دانش آموزان و همچنین برای 
افزایش عملکرد تحصیلی آنها بهره گیرند. پیشنهاد می شود مدیران، 

معلمان، والدین و مشاوران از نتایج این پژوهش استفاده کنند.

پیشنهاد می شود برای نتیجه بهتر، سایر متغیرهای مرتبط با 
آتی  پژوهش های  در  و  بررسی شده  دانش آموزان  خودمراقبتی 

رابطه متغیرهای وابسته این پژوهش با یکدیگر مطالعه شوند.
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پیوست 1. پرسشنامهاشتیاقتحصیلی

همیشه بیشتر اوقات  بعضی اوقات به ندرت هرگز عبارات

من در کالس توجه می کنم

وقتی سر کالس هستم، فقط تظاهر می کنم که فعال هستم

 من از قوانین مدرسه تبعیت می کنم

من در مدرسه دچار مشکل می شوم

 من در مدرسه احساس خشنودی می کنم

من در مدرسه حوصله ام سر می رود

من از فعالیت در مدرسه هیجان زده می شوم

من دوست دارم در مدرسه بمانم

من عالقه مند به فعالیت در مدرسه هستم

کالس درس جای جالبی برای ماندن است

وقتی کتابی می خوانم، از خودم سؤال می پرسم تا مطمئن شوم موضوع آن را فهمیده ام

حتی زمانی که امتحان ندارم در خانه درس می خوانم

تالش می کنم برنامه های تلویزیون را که درباره فعالیت های ما است در مدرسه تماشا کنم

من حتماً تکالیف درسی ام را برای رفع اشکال بررسی می کنم

من برای یادگیری بیشتر دروس، کتاب های فوق برنامه مطالعه می کنم

زهرا زری مقدم و همکاران. اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سالمت روان و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
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زیادمتوسطکماصاًلجمالت

برایم مشکل است آرام بگیرم1

متوجه شدم دهانم خشک می شود2

فکر نمی کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنم3

تنفس کردن برایم مشکل است4

برایم سخت است در انجام کار پیش قدم شوم5

به موقعیت هایم به طور افراطی واکنش نشان می دهم6

در بدنم احساس لرزش می کنم7

احساس می کنم انرژی روانی زیادی مصرف می کنم8

نگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ها دچار ترس شوم یا به کار احمقانه ای دست بزنم9

احساس می کنم چیزی ندارم که منتظرش باشم10

خودم را پریشان و سردرگم احساس می کنم11

آرام بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل است12

احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم13

نسبت به هر چیزی که مرا از کار بازدارد، بی تحمل و نابردبارم )صبر و تحمل ندارم(14

احساس می کنم که در هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم15

قادر نیستم درباره خیلی چیزها شور و شوق از خود نشان دهم16

احساس می کنم به عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارم17

فکر می کنم بسیار حساس و زودرنج هستم18

بدون اینکه هیچ گونه فعالیت بدنی انجام دهم، متوجه شده ام که قلبم غیرعادی کار می کند )مثاًل 19
ضربان شدید قلب یا از کار افتادن آن برای چند لحظه(

بدون هیچ دلیل موجهی احساس ترس می کنم20

احساس می کنم زندگی بی معنا است21
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