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 مقدمه

ی نگفره وی اجتماع ،یصنعت ،یاقتصاد مختلفی هانهیزم در شرفتیپ مهم عوامل ازی کی جوامع در هادانشگاه

 )لی، است شیازپشیب دانشگاه به ورود به لیتما جوامع روزافزون شدن تریتخصص به توجه با و باشندیم

ی روهاین عنوانبه زین وی آموزش مراکز نیای انسان یهاهیسرما عنوانبه انیدانشجو (.2020 گاو، و کانسل

 یهایژگیو به است الزم و برخوردارندی ادیز تیاهم از شوند کار بازار وارد ندهیآ در دیبایم که متخصص

 به شیگرا وی علم مراکز روزافزون رشد به توجه با شود. توجهها آن شناختیروان یهاشاخص وی لیتحص

ی لیتحص وی علم یهاطیمح ،ابدییم آن دری خاص تیاهمی قالاخ عمل کهیی هابافت ازجمله ،یلیتحص ارتقاء

 ایعش دانشجویان بین در آن مختلف ابعاد که تحصیلی نامناسب رفتارهای از (.2020 جانسون، و )باران تاس

 عملی به رفتار این (.2078 گریناوتسکی، و براکزیک اشت )پلد، است تحصیلی خودشکن رفتارهای ،است

 تندهس یامقابلههای مکانیزم رفتارها این دارد. منفی اثر افراد بهزیستی و اعمال بر که شودیم اطالق عمدی

 گذارندیم فرد بر سوء اثرات درازمدت در اما خوددارند حرمت و شادی احیا مانند یمدتکوتاه مزایای که

 که باشندیم تحصیلی یسازناتوان خود و یکاراهمال رفتارها این ازجمله (.2020 لویالکا، و شملوا یریکوف،)

 رددا خود از مسئولیت رفع در سعی مبهم یزهایآودست و یتراشبهانه باها آن طریق از شکست نگامه فرد

 (.2027 دسموند، ؛7481 همکاران، و حدادرنجبر ؛2078 مونتارگوت، و هندی)

 اما اشد،ب تحصیلی پیامدهای یا و تربیتی عوامل ریتأث تحت است ممکن تحصیلی خودشکن رفتارهای گرچه

 مبنای .کنند ینیبشیپ را رفتارها این توانندیم شناختیروان ازهایین مانند مثبت شناختیروان یهامؤلفه

 اکوال،ج و وات ساکساالتی، )هوتینیمی، است گری نییتع خود نظریه اساس بر شناختیروان ازهایین نظری

ی متالس و یبهزیست ت،یشخص رشد ،یانسان زشیانگ از نالک یهینظر یک گری نییتع خود یهینظر (.2078

 آن رب را فرض گری نییتع خود یهینظر دارد. دیتأک خود یا و ارادی رفتار بر ویژه طوربه که یاهینظر است.

 باشندیم ضروری و زمال انسان رشد وی متالس برای ،شناختیروانی اساس ازهایین از یامجموعه که نهاده

 قیعم وی ذات تالتمای با فعال، بشر افراد که است آن بر فرض نظریه این رد (.2020 رایان، و مارتال)

 یشگرا تولد هنگام ازی انسان موجود قتیحق در هستند. شناختیروان رشد وی ترق جهت در و افتهیتکامل

ا هآن یدرون یزهیانگ از که ریییادگ برای ییهافرصت و هایتازگ ها،چالش کردن دنبال برای را آشکاری

 سرشت" جزء رشد به گرایش اگرچه (.2078 هوبنر، و تیان وانگ،) دهندیم نشان خود زا را ردیگیم نشأت

 رایشگ .کنندیم عمل یدرستبه شرایط تمام تحتها آن که ستین معنا بدان این اما ،دیآیم حساببه "یآدم

 یهینظر در زینگا رشد عوامل این دارند.ی اجتماع طیمح زیانگ رشد و ویژه یهاتیحما به ازین رشد، بهی ذات

 املش شناختیروانی اساس ازهایین .اندشدهفیتعر شناختیروانی اساس ازهایین عنوانبه گری نییتع خود

 (.2078 یو، سام، وانگ، )لی، است ییجو وندیپ و یشایستگ خودمختاری،

 ملع که هستند دانشجویان از درصدی هنوز اما دانند،می غیراخالقی عملی را تقلب دانشجویان اکثر هرچند

 تقلب اند.نکرده ارزیابی شدید را آن بودن غیراخالقی میزان حداقل یا ندانسته غیراخالقی را تحصیلی تقلب

 یرانیفراگ دارد، منفی تأثیر مربیان و فراگیران اخالقی نظام بر و دهدمی افزایش را برابری مورد در نگرانی

 .(2071 ،لی و وانگ یانگ، یانگ، )وانگ، کنندمی کسب دیگران بر غیرمنصفانه برتری کنند،می تقلب که

 ممکن و شوندمی ناامید و سرد شوند،می موفق و کنندمی تقلب دیگران دانندمی کهیهنگام دیگر فراگیران
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 قرار لبتق تأثیر تحت منفی طوربه نیز مربیان شوند، مردد عادالنه، تحصیل کار در شدن درگیر برای است

 رانفراگی به دادن انگیزه در است ممکن کنند،می تقلب شانآموزاندانش دارند باور که نمربیا گیرند.می

  (.2071 وانگ، و مور کیو، فو، وانگ،) شوند دلسرد کارآمد یادگیری برای

 به ات دهدیم زهیانگ هاانسان به که است عاملی بررسی ق،الاخ نهیزم در شدهمطرح سؤاالتترین مهم از کیی

 محققان از گروهی ریاخ یهاسال در ورزند. اجتناب یراخالقیغ رفتارهای از و کنند عمل قیالاخ صورت

 هی، و ژانگ النگ، وانگ،) دارد عهده بر قیالاخ زشیانگ در مهمی اریبس نقش قیالاخ تیهو دارند اعتقاد

 قیالاخ صفات از شماری بر متمرکز که خود از ادراك و شناخت مورد در دنیشیاند را قیالاخ تیهو (.2078

 از د،یر و نویآک توسط شده مطرح قیالاخ تیهو نمودند. فیتعر است، ...و بخشندگی عدالت، مهربانی، مانند

 بعد و اخالقی تیهو خصوصی هجنبسازی درونی بعد است. شده لیتشکسازی نینماد وسازی درونی بعد دو

 متعدد قاتیتحق در مروزها (.2079 باسینگر، و گیبس بودین، پاتریک،) است آن عمومی جنبهسازی نینماد

 سائلم به یتربیش بندییپا دارند، قرار تریالبا سطح در یالقاخ تیهو لحاظ از که افرادی شده داده نشان

 .(2020 هکت، و وانگ) دارند در اخالقی

 ایارهرفت و تحصیلی یصداقتیب فردی برون و فردی درون یندهایشایپ بررسی سیستماتیک مدل ارائه

 هک بود خواهد بفرد منحصر پژوهشی دانشجویان، جامعه در پسر و دختر جنس دو هر در تحصیلی خودشکن

ی فرد درون عوامل به همواره تحصیلی پیامدهای جانبههمهی بررس در محققان است. نشده بررسی تاکنون

 ارکن رهایمتغ نیا همه لیتحل و یآورجمع امکانی پژوهش چیه در مطمئناً اندپرداخته آن بر مؤثری طیمح و

 با تعامل در متغیرها اینترین مهم از یامجموعه که شده آن بر سعی حاضر پژوهش در اما ندارد وجود هم

 فتارهایر ساختاری مدل برازش تعیین حاضر پژوهش هدف شدهانیب مطالب به توجه با شوند. بررسی یکدیگر

 جوان دختران در هیجانی خودآگاهی و اخالقی هویت ،شناختیروان بنیادین نیازهای اساس بر خودشکن

  است: قرار بدین حاضر پژوهش اصلی سوال .است

 و یاخالق تیهو ،شناختیروان نیادیبن یازهاین اساس بر خودشکن یرفتارها یساختار مدل آیا .7

  است؟ برخوردار مطلوب براز از جوان دختران یجانیه یخودآگاه

 

 پژوهش روش

 جویاندانش کلیه شامل حاضر تحقیق آماری جامعه بود. مسیر تحلیل نوع از و همبستگی نوع از حاضر پژوهش

 تحصیلی سال در که تهران شهر دولتی یهادانشگاه پیراپزشکی یهارشته ارشد کارشناسی مقطع پسر و دختر

 از ستفادها با نمونه حجم ساختاری معادالت مدل در .نداددیم تشکیل را تحصیل به مشغول 88-7489

 شد. انتخاب نفر 200 تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با (.71) گرددمی برآورده نیز متغیرها پارامترهای

 هشتی،ب شهید) دانشگاه سه تهران پزشکی علوم یهادانشگاه کل از الزم، مجوز کسب از پس که صورتنیبد

 در تا شد هداد دانشجویان به نامهتیرضا فرم و شدند برگزیده تصادفی صورتبه انستیتو( و بهزیستی علوم

 ینا کنندگانشرکت که بود شدهحیتصر فرم این در کنند. پر را آن پژوهش در شرکت برای رضایت صورت

 و دهند خاتمه گرپژوهش با خود همکاری به کامل اختیار اساس بر پژوهش از مرحله هر در که دارند را حق

 شد. داده خاطر اطمینان کنندگانشرکت به نیز اطالعات بودن محرمانه خصوص در
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 پژوهش ابزار

 سال در رایان و دسی گاردیا، یلهیوسبه پرسشنامه این .1شناختیروان بنیادین نیازهای پرسشنامه.1

 با ارتباط و شایستگی خودمختاری، نیازهای از )ارضا( حمایت احساس میزان که است شده ساخته ،2000

 نیست درست اصالً =7) لیکرتی یادرجه 1 مقیاس اساس بر که است سؤال 27 شامل و سنجدیم را دیگران

 یوهیش این (.2000 دسی، و کوچام رایان، گواردیا، ال) است شدهیبنددرجه است( درست بسیار -1 الى

 خرده ،خودمختاری مقیاس خرده از: اندعبارت هااسیمق است.خرده معکوس سؤاالت برخی برای یگذارنمره

 از دنیآزمو امتیازات که است صورتنیبد نیز یگذارنمره یوهیش .ارتباط مقیاس خرده و شایستگی مقیاس

 یهایژگیو :بود خواهد 731 حداکثر و 27 ممکن امتیاز حداقل شوند. جمع یکدیگر با باید مقیاس، یماده 27

 دوستان و رمانتیک شریک پدر، مادر، روی پرسشنامه این اجرای از حاصل پایایی ضرایب :یسنجروان

 یهانمونه در مقیاس این نیز ایران در است. شدهگزارش 82/0 و 82/0 ،82/0 ،82/0ترتیب به هایآزمودن

 برخوردار مطلوبی پایایی و روایی از و شده اجرا (2003) واتسون و قربانی توسط ایرانی دانشجویان و مدیران

 .است نوسان در 18/0 تا 16/0 بین نیز زاراب این کرونباخ آلفای کهیطوربه است

 گرنت توسط که است گویه 44 دارای هیجانی خودآگاهی پرسشنامه هیجانی. خودآگاهی .پرسشنامه2

 زیاد( خیلی تا هرگز )از یادرجهپنج لیکرت مقیاس یک با که شد ساخته 2002 سال در همکاران و

 برایم سؤال، 6 با) بازشناسی شامل آن هایمقیاس خرده .دکنیم یریگاندازه را افراد هیجانی خودآگاهی

 را میوخوخلق است مشکل برایم سؤال، 2 )با شناسایی هستم(، خلقی چه داری االن بگویم که است سخت

 ،سؤال 70 با) ییگراطیمح است(، آسان برایم هیجانات، کردن بیان سؤال، 1 )باسازی تبدیل کنم(، توصیف

 احساساتم من سؤال، 2 )با مسئله حل و بفهمم( را ناراحتیم علت کنم سعی تا کنممی تحلیل را شخصیتم من

 حداکثر و 44 ممکن امتیاز حداقل هستند. گیرم(می تصمیم کاری انجام برای سپس و کنممی ارزیابی را

 مقیاس اعتبار (7482) پسند طالع و مهنا پژوهش در (.2002 لنگفورد، و فرانکلین )گرنت، بود خواهد 762

  است. بوده 18/0 با برابر کرونباخ آلفای براساس هیجانی خودآگاهی

 که شده هیته (2002) دیر و نویآک توسط اسیمق نیا .خودی برای اخالق تیهو تیاهم اسیمق.3

 کی یرو بر را هیگو هر .است ه(یگو 2)سازی یدرون و (گویه 2)ی نمادساز اسیرمقیز دو و یاهیگو 70شامل

 ویی ایپا .دینمایم مشخص (7 )نمره مخالفم کامالً تا (2 )نمره موافقم کامالً از یادرجه 2 تکریل اسیمق

 و دهش تأیید آن سازندگان توسط مقیاس روایی .است دهیگرد احراز آن سازندگان توسط اسیمق نیایی روا

 صمدی پژوهش در .(2002 ،دیر و نویآک) است شده گزارش 10/0ی باال کرونباخی آلفا طریق از آن پایایی

 نمرهی برا و 62/0ی نمادساز بعد ،66/0سازی یدرون بعدی برا حاصلیی ایپا بیضر ،(7481) نریمانی و فرد

  آمد. دست به 13/0 کل

 دارای و طراحی 2001 سال در کانینگهام توسط پرسشنامه این .2خودشکن رفتار و شناخت .مقیاس4

 نامعتبر، ارزیابی تعهد، افزایش سازی،خودناتوان کاری،)اهمال خودشکن رفتار نوع 6 ارزیابی جهت سوال 27

 کسب نمره حداکثر و حداقل همچنین است. شده تنظیم گیری(تصمیم در ناتوانی و تاخیر تکانشی، رفتار

                                                           
1. Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S) 

2. Self-Defeating Behavior and Cognition Scale 
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 91/0 کرونباخ آلفای روش به را آن پایایی مقیاس این طراحان است. 720تا 27 پرسشنامه براساس شده

 و کاریاهمال مقیاس دو پرسشنامه این روانسنجی هایویژگی مورد در (.2001 کانینگهام،) اندکرده گزارش

 برای نیز و است گرفته قرار بررسی مورد (،7484) یچارحسین جوکار، محمدی، توسط سازیخودناتوان

 لفایآ ضرایب است. شده استفاده واریماکس چرخش با اصلی هایمولفه عاملی تحلیل روش از روایی تعیین

 (.7484 ی،چارحسین و جوکار )محمدی، بودند 68/0سازی خودناتوان و 62/0 کاریاهمال برای کرونباخ

 راساسب پیشنهادی الگوی برازندگی و مسیر تحلیل مدل روش از استنباطی تحلیل راستای در اجرا. روش

 خطای ریشه و ،GFI برازش نیکویی شاخص ،CFI تطبیقی برازندگی شاخص دو،خی مجذور شاخص

 شد. گرفته نظر در 02/0 پژوهش، این در معناداری سطح شد. بررسی RMSEA تقریب مجذورات میانگین

 هاآزمون معناداری سطح آمد. در اجرا به AMOS.22 و SPSS.22 افزارنرم از گیریبهره با فوق هایتحلیل

 شد. گرفته نظر در 02/0 پژوهش، این در

 

 هاهیافت

 جدول در .بود سال 17/2 و 06/26 با برابر ترتیب به هاآزمودنی سن معیار انحراف و گینمیان پژوهش این در

 است. شده آورده مالك و بینپیش متغیرهای هایشاخص 7

 

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس و معیار انحراف و میانگین .1 جدول

 هویت رهایمتغ

 اخالقی

 رفتار آگاهی خود

 خودشکن

 انحراف  میانگین  صداقتی بی

 معیار

 2.4 79.20    7 اخالقی هویت

 2.6 48.43   7 .232** آگاهی خود

 73.28 38.62  7 -.761** -.203** خودشکن رفتارهای

 بنیادین نیازهای

 شناختیروان

**783. *724.- **262. 7 72.21 4.10 

*p<.05, **p<.01 

 

 نشان فوق جدول در مطالعه موردی ارهیمتغ نیب رسونیپی همبستگ لیتحل از آمده دست هبهای افتهی

 و معنادار و منفی همبستگی (P، 20/0-=r<07/0) شکن خود رفتارهای با اخالقی هویت بین که دهدمی

 داشت. وجود معناداری و مثبت همبستگی (P، 23/0=r<07/0) هیجانی خودآگاهی با اخالقی هویت بین

 با هیجانی آگاهی خود و اخالقی هویت ،اختیشنروان نیازهای بین رابطه ساختاری مدل بخش این در

 شکن خود رفتارهای متغیر مدل، این در گرفت. قرار بررسی مورد دانشجویان در شکن خود رفتارهای

 دهسنجیسازی ناتوان خود و اهمالکاری مولفه خرده دو توسط که زاددرون مکنون متغیر عنوان به تحصیلی

 خودمختاری، مولفه خرده سه )با شناختیروان بنیادین یازهاین همچنین دارد. حضور مدل در شوند،می

 با) هیجانی آگاهی خود و سازی( نماد وسازی درون مولفه خرده دو )با اخالقی هویت ارتباط(، و شایستگی

 دلم دارند. حضور مدل در مسئله( حل وسازی تبدیل گرایی،محیط شناسایی، بازشناسی، مولفه خرده پنج
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 سیرم ضرایب پیشنهادی مدل در است، شده آوردهها متغیر این بین مستقیم اثر بررسی جهت پیشنهادی

 گردید. گزارش 2 جدول در و شد محاسبه مدل برازش هایشاخص و استاندارد

 

 ساختاری معادالت مدل برازش های شاخص .2 جدول

 Chi-

square 
DF P /DF2X CFI NFI GFI RMSEA 

 70/0 91/0 80/0 82/0 88/3 007/0 17 13/423 اولیه مدل

 قابل برش نقاط

 قبول

  02/0  2>  80/0< 80/0< 80/0< 09/0> 

 

 χ2 (df= 71) =354.742], 4,996 = cmin/df. CFIاسکور یکا داد، نشان آمده بدستهای یافته

=.924. NFI =.907 =GFI=.875  RMSEA=.106, دهندهنشانها شاخص برخی که آمد بدست 

 ساختاری اولیه مدل که انجایی از دارد. اصالح به نیاز ساختاری مدل براینانب .است مدل شبراز عدم

 قبولی قابل محدوده در آن نیکوییهای شاخص و نبود برخوردار مناسبی برازش از مطالعه مورد متغیرهای

 از یبرخ بین کواریانس کردن اضافه با که شتدا اصالحات برخی به ازین شده، فرض مدل نینابراب نبود،

  گردید. برخوردار قبولی قابل برازش از مدل نتیجه در و انجام اصالح این خطاها

 

 ساختاری معادالت شده اصالح مدل برازش هایشاخص .3 جدول

 Chi-

square 
DF P /DF2X CFI NFI GFI RMSEA 

 01/0 80/0 87/0 84/0 38/3 007/0 68 44/470 اولیه مدل

 <09/0 >80/0 >80/0 >80/0 <2 <02/0   قبول قابل برش نقاط

 

 χ2 (df= 69) =310,338] , = 4,498 اسکور یکا داد، نشان شده اصالح مدل در آمده بدستهای یافته

cmin/df , CFI =.935 ,NFI =.919 =.905  ,GFI RMSEA=.072 خوب یبرازندگ دهندهنشان 

 اصالح ساختاری مدل آمده، بدستهای شاخص به توجه با باشند.می قبول قابل حد در و استها شاخص این

 است. شده داده نشان 4 جدول در فوق مدل برازشهای شاخص جینتا .است برخوردار یمناسب برازش از شده

 

 گیری نتیجه و بحث

 رب تحصیلی خودشکن رفتارهای و تحصیلی یصداقتیب ساختاری مدل برازش تعیین حاضر پژوهش هدف

 وهشپژ نتیجه بود. دانشجویان در هیجانی خودآگاهی و اخالقی هویت ،اختیشنروان بنیادین نیازهای اساس

 این تبیین در .است همسو (2020) همکاران و باکن و (2020) همکاران و کیکاس هایپژوهش با حاضر

 در را پیروخود انگیزة ،شناختیروان بنیادین نیاز سه برآوردن گفت توانمی قبلی پژوهشهای با همسو یافته،

 ونیدر انگیزش این که دهدمی سوق درونی انگیزش پیوستار سوی به را فرد و دهدمی شیافزا آموزان دانش

 نییخودتع هنظری فرض پیش این با سازگارها یافته این شود.می تحصیلی صداقتی بی ی رفتارها کاهش سبب
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 ریدرستکا مانند مثبت جنتای از ایگسترده فیط ،شناختیروان بنیادینهای ازین تحقق که است گری

 از تیمحروم و سرخوردگی که درحالی (؛7484 چاری،حسین و جوکار )محمدی، کندمی ایجاد را لییتحص

 .شودمی جرمن لییتحص صداقتیبی قبیل از منفی امدهاییپ به شده، کنترل آموزشی هایتیفعال و هاازین این

 حصیلت و دانشـگاه با حقیقـی ارتبـاط یـک و ـددارن شایسـتگی و خودپیـروی احسـاس کـه دانشـجویانی

 صداقت اب هنگامی دانشجویان .کنند تجربه را مثبتی تحصیلـی پیامدهـای که دارد یتربیش احتمال دارند،

 خودمختاری، به نیاز ازجملهها آن شناختیروان نیازهای که شوندمی درگیر دانشگاهیهای فعالیت در

 و شتیاقا با دانشجویان که هنگامی باشد. شده برانگیخته دیگران با عاطفی تعلق و ارتباط و شایستگی

 پیدا یتربیش رضایت تحصیلی مسائل به نسبتها آن درواقع شوندمی دانشگاهیهای فعالیت درگیر دلگرمی

 سئولیتم احساس تحصیلیهای فعالیت به نسبت و کنندمی شرکت یادگیری هایفعالیت در لذت با و کرده

 رسد.می حداقل به تقلب به شبیه رفتارهایی و کرده یتربیش

 گاهیجای اخالقی هاآرمان و اصول و باشد تربیش فرد هویت دری اخالقی هاارزش نفوذ و عمق زانیم هرچه

ی راخالقیغ اعمال به اقدام فرد که دارد احتمال کمتر باشند، داشته فردی فیتعر - خود در رای تریمحور

 نیزاا و استی اخالق تیهوی خصوص سطحی سازیدرون گفت، توانمی اخالقی هویت ابعاد به وجهت با .دینما

 غالب جنبه و شودیم محسوب تقلب ازی قتریعم سطح که آزمون، در تقلب دری منفی نقش تواندیم رو

 که تاسایی هپژوهش ازمندین نه،یزم نیا دری قطعگیری جهینت که است ذکر به الزم .کند فایا دارد،ی فرد

 اضر،ح پژوهش در رایز شود، دهیسنجی لیتحصی صداقتیب نهیزم در کنندگان شرکتی نیع رفتارها آن در

 عدب رابطه تبیین خصوص در است. بوده شیرفتارها از فرد ادراك ای یگزارش خود رفتارها، نگونهیای مبنا

 به وفمعطی اخالق تیهوی نمادساز دبع که نمود ذکر دیبای لیتحصی صداقت یب بای اخالق تیهوی نمادساز

یی ابازنم بعد، نیا است. اتیاخالقی سطح وی ظاهرهای هیال انگرینما و اتیاخالقی عموم وی رونیبهای جنبه

 است. یاجتماعی ایدن در شیها کنش قیطر ازی اخالقی ارزشهای رونیب انعکاس و انتقال به فرد لیتما زانیم

ی قاخال اصول به را خود تعهد آشکار،های تیفعال در مشارکت قیطر از که ددار شیگرا باالی نمادساز با فرد

 عنوان هب خود تحقق بای نمادسازی عنی یاخالق تیهوتر یظاهر بعد گر،یدی ریتعب به دهد. شینما گرانید به

 رد مشارکت بهی ادیز دیتأک و لیتما ن،ییپای نمادساز با فرد مقابل در است. مرتبطی اجتماع وجود کی

 رونیازا (.7488 کویانی، طهماسبی و طلبقنبری) نداردی اخالق اصولی عموم شینما وهایی تیفعال نیچن

 فراهم را یمتفاوتی اخالقی امدهایپی برای زشیانگی روین و منبع ،یاخالق تیهو بعد دو نیا که رودیم انتظار

 .(2071 همکاران، و وانگ) ندینما

 آمدن نارک توان بخشد.یم ارتقا فرد در رای زندگ ناسازگار طیشرا با قابلهم و کنترل توانی جانیهی آگاه خود

ی مانز کند.یم فراهم افرادی برا رای ستیبهز و سالمت طیشراها آن یبرا حل راه کردن دایپ وی زندگ موانع با

 ممکن ند؛ینما استفاده درست نحوه بهی روان منابع نیا از نتوانند اگر شوندیم وارد دانشگاه به انیدانشجو که

 انگیزة ،یشناختروان نیاز سه برآوردن شوند. درگیر صداقتی بی مانند تحصیلی ناسازگارانه رفتارهای در است

 نیا و دهدمی سوق درونی انگیزش پیوستار سوی به را فرد و دهدمی شیافزا دانشجویان در را خودپیرو

 روان اساسی نیازهای ارضا گفت توانمی دیگر عبارت به شود؛می منجر تحصیلی اشتیاق به درونی انگیزة

 به جرمن است آنهای مقیاس خرده از یکی که شایستگی حس دلیل به تحصیل زمینه در ویژه به شناختی

 کاهش ببس خود این که شد خواهد تربیش تحصیلی مشغولیت و تحصیل فرایند در دانشجو تربیش درگیری
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 ردف شود،می برآورده استقالل به ازین که زمانی میگردد.سازی ناتوان خود یا و کاری اهمال نظیر رفتارهایی

 داشتن و آموزان دانش یرویپ خود به منجر و داشت، خواهد را رفتارش دییتا و ارزش ازی حسی  تجربه

 وابطر ارتباط، به نیاز شدن برآورده با .است تحصیلی یهاتیفعال میتنظ وی نگهدار شروع، در انتخاب حس

 ایتحم زیرا دارد، اثر انگیزشی ساختار بر ارتباط این و بوده بهینه دانشگاه محیط در صمیمانه و طفیعا

 واهدخ تحصیلی خودشکن رفتارهای کاهش جهیدرنت و وظایف دادن انجام بهتر سبب آن، از ناشی شده ادراك

 (.7486 محققی، و عرفانی محمودی،) شد

 رشد، مراحل طی و مرورزمانبه است، مختلف هایموقعیت در اخالقی رفتارهای متضمن که اخالقی هویت

 نسنی در ولی است، اجتماعی و بیرونی عوامل تابع اخالقی رفتار اولیه مراحل رشد هرچند یابد.می تکامل

 که است رفتار شده درونی معیارهای به وابسته ایفزاینده طوربه فرد رفتار کنترل که رسدمی نظر به باالتر

 یبرا فرد اخالقی هایگرایش محوریت شود.می منتهی خارجی هایمهارت غیاب در داریتنخویش به

 ویته .کندمی بینیپیش را اخالقی رفتار به تعهد وجه، بهترین به (اخالقی هویت یعنی) خود از برداشت

 :ندکمی مشخص را موضوع دو اخالقی هویت .است اخالقی اهداف به تعلق به یو تعهد دربردارنده فرد اخالقی

 این بایستی من که گیردمی تصمیم فرد چراکه این و آیدمی حساببه اخالقی و درست فرد ازنظر که عملی

 ست،ا غیراخالقی هاانسان گرسنگی رنج به اعتناییبی معتقدند مختلفی افراد مثال، یبرا .دهم انجام را عمل

 و )وانگ دهند انجام معضل این رفع یبرا اقدامی ایدب که رسندمی نتیجه این به افراد از اندکی تنها اما

 مسئولیت احساس متضمنها آن اخالقی هویت که یافراد تئوریک، خط این اساس بر .(2071 همکاران

 نیکوکارانه اقدامات به رودیم احتمال همه از بیش که بود خواهند یافراد همان فقراست، برابر در شخصی

 دارند، قرار شدهسازی درون هویت بعد در که افرادی هست. همسو ما پژوهش با که بزنند دستها آن یا بر

 اخالقی هویت دارای افراد در کهدرحالی کند.می منع غیراخالقی هایفعالیت انجام از را فرد هویت نوع این

 قیاخال هویت در زیرا .دهدمی سوق غیراخالقی رفتارهای یسوبه را فرد هویت نوع این شده، ینمادساز

 د،باشمی فرد یک عنوانبه کهچه آن به شدنلیتبد و ماندن به تعهد مستلزم را خود افراد شده، ینمادساز

 یهاارزش با مطابق آورند دست به کمتری نمرات بعد این در که دانشجویانی گفت توانمی بنابراین بینند.نمی

 گریدعبارتبه .شوندنمی کاریاهمال دمانن رفتارهایی انجام به حاضر و کرده رفتار اجتماعی و فردی

 و کارها اند،کرده دارشهیر خود روح و جان عمق در خاص رفتار یک مانند را درستکاری که دانشجویانی

 خود اعمال و گفتار در و هستند منظم همواره و اندازندینم تأخیر به منطقی دلیل هیچ بدون را خود تکالیف

 (.7486 محققی، و نیعرفا محمودی،) هستند صادق نیز
 عدم و پایین نفسعزت استرس، اضطراب، افسردگی، ازجمله مختلف یلالد به است ممکن دانشجویان

 خودشکن رفتارهای زمان، مدیریت و دهی نظم خود مدیریتی؛ خود همچون مناسب یهامهارت از برخورداری

 بین کهیدرحال .بردارند گام فشاناهدا به رسیدن درراه نتوانند جهیدرنت و دهند نشان خود از تحصیلی

 ودخ و مدیریتی خود یهامهارت از برخورداری افزایش ،شناختیروان بهزیستی افزایش با هیجانی خودآگاهی

 در واقع در .دارد وجود معنادار رابطه (،8) ارتباط هیجانی و شناختیروان یهایآشفتگ کاهش و دهی نظم

 که کرد لالاستد طورنیا توانمی تحصیلی خودشکن رفتارهای و هیجانی خودآگاهی بین ارتباط تبیین

 را یمتسال و بهزیستی از یتربیش میزانکه این دلیل به هیجانی یخودآگاه مهارت از برخوردار دانشجویان
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 سازنهیزم شرایط با مواجه صورت در هستند، برخوردار یتربیش رفتاری یهامهارت از و کنندیم تجربه

 میزان جهیدرنت کنند، سازنده مقابله آن با توانندمی بهتر ،یسازناتوان خود و ورزی تعلل نندما رفتارهایی

 علوم در کههایی پژوهش اکثر مانند حاضر پژوهش .دهندمی بروز خود از نیز را رفتارهایی چنین از کمتری

 بر تکیه و پژوهش نمونه تعداد بودن محدود ازجمله، بود همراههایی محدودیت با گیردمی صورت رفتاری

 جهت بهمصاح نظیر کیفی هایروش از آتی تحقیقات در توانمی که همبستگی مطالعه نوع و پرسشنامه رابزا

 .برد بهره مطالعه تربیش غنای

 

  اخالقی موازین

 با شد. رعایت رازداری و خصوصی حریم تضمین آگاهانه، رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 مورد رد کنندگانشرکت ها،سؤال تمامی تکمیل به تأکید ضمن هاپرسشنامه تکمیل زمان و شرایط به هتوج

 گرفتند. قرار مداخله تحت نیز گواه گروه پژوهش اتمام از پس بودند. مختار پژوهش از خروج

 

  گزاریسپاس

 اندانشجوی تمامی ،تهران زشکیپ علومهای دانشگاه محترم وسایر از تا دانندمی الزم خود بر پژوهشی گروه

 نمایند. قدردانی و تشکر پژوهشی اجرا فرایند در محققین با رای همکار نهایت کهی عزیز

 

 نویسندگان مشارکت

 زادآ دانشگاه یپژوهش معاونت توسط که بود اول سندهینو یدکتر رساله از اقتباس حاصل حاضر پژوهش

 ،یسازمفهوم ،یطراح در پژوهش نیا سندگانینو همه ت.اس دهیرس بیتصو به یمرکز تهران واحد یاسالم

 یکسانی نقش یساز یینها و یراستاریو ،سینوشیپ ،هاداده یآمار لیتحل ،هاداده یگردآور ،یشناسروش

 داشتند.

 

 منافع تعارض

 ندارد. منافع تعارض و یمال یحام مقاله نیا سندگان،ینو اظهار بر بنا

 

 منابع
 هویت اساس بر تحصیلی صداقتیبی بینیپیش (.7488) فاطمه. ،کهیانی طهماسبی و .،محمد ،طلب قنبری

  .19-28 (:7)8 ،آموزشگاهی و آموزشی مطالعات .هوشی باورهای و تحصیلی
 تأثیر (.7481) صغری. ،قوام ابراهیمی و ،.علی ،دالور ،.فریبرز ،درتاج ،.اسماعیل ،پور سعدی ،.سمیه ،رنجبر حداد

 ستهب براساس دانشجویان: تحصیلی خودشکن رفتارهای کاهش بر تعهد و پذیرش یکردرو بر مبتنی آموزش

  .9-71 (:2)70 ،یپزشک علوم آموزش در پژوهش شده. تدوین آموزشی

 ینیبشیپ و نییتب منظوربه یمدل نیتدو (.7486) .نیحس ی،محقق و .،نصراله ی،عرفان .،اهلل حشمت ی،محمود

 یزیربرنامه در پژوهش .یلیتحص شرفتیپ زشیانگ و شناختیروان نیادیبن یازهاین هیپا بر یلیتحص شرفتیپ
 .90-61 :(24)73 ،یدرس
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 با کنندهبیخودتخر یرفتارها ینیبشیپ (.7484) .سعودم ،یچار نیحس و .،هرامب جوکار، هره.،ز ،یمحمد

 .704-94 (:37)77 ،رشد یشناسروان مجله گناه. احساس و شرم یامراقبه نقش هدف: یریگجهت

ی ریدرگ بای جانیهی خودآگاه وی طیمحی هاتیحما نیب رابطه (.7482) سیاوش. پسند،طالع و سعید.، مهنا،

 .32-47 :76 ،یپزشک آموزش یرانیا مجله .یلیتحصی ستیبهزی انجیم نقش :یلیتحص

 مذهبی گیری تجه و معنوی بهزیستی اخالقی، هویت رابطه (.7481) محمد. ،نریمانی و ،.حمیدرضا ،فرد صمدی

  .7-9 (:7)71 ،پژوهان علمی مجله پرستاران. در شغلی سازگاری با
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*** 
 اخالقی هویت خویشتن برای اهمیت مقیاس

 صفات ینا به لطفا نباشد. یا باشد فرد نندهکتوصیف است ممکن که کندمی عنوان راهایی ویژگی و صفات از برخی زیر فهرست

 کنید: توجه

 مهربان درستکار، زحمتکش، مددکار، بخشنده، دوستانه، عادل، سوز، دل کننده، مراقبت

 این دارای که کنید تجسم را فردی ای لحظه برای نه. هم شاید و است باالهای ویژگی دارای که باشید فردی آن شما شاید

 شنیرو به وقتی کند.می رفتار چگونه و دارد احساساتی چه کند،می فکر چگونه فردی چنین که کنید تجسم است.ها ویژگی

 هماهنگ ماش نظر با تربیش که عددی دور پاسخنامه )در.دهید پاسخ زیر سواالت به کنید تجسمها ویژگی این با را فردی توانستید

 بکشید( دایره است

 

 هاست ویژگی این دارای که هستم فردی که ددهمی خوبی احساس من به این .7د.

 دهدمی تشکیل را من وجود از مهمی قسمت هاست مشخصه این دارای که هستم فردی که این .2د.

 هستمها ویژگی این دارای دهد نشان که کنممی انتخاب طوری را لباسهایم و پوشش غالبا من .4ن.

 هاست)و( ویژگی این دارای که باشم فردی که این از شوممی زده خجالت و سرافکنده من .3د.

 این دارای من که دهدمی نشان روشنی به ذوقیم( و جنبی )کارهای دهممی انجام فراغتم اوقات در من که چیزهایی آن .2ن.

 هستمها ویژگی

 هستم صفات این واجد که است این نشانگر خوانممی کههایی نشریه و کتابها نوع .6ن.
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 نیست)و( مهم من برایها ویژگی این شتنندا یا داشتن .1ن.

 مشخص خاص هایسازمان و موسسات در من عضویت با دیگران توسط هستمها ویژگی این دارای من که واقعیت این .9ن.

 شودمی

 رسممی نظر بهها مشخصه این دارای دیگران درمنظر درگیرمهایی فعالیت در فعال طوربه من که آنجا از .8ن.

 باشم داشته راها ویژگی این که دارم تمایل ویاق من .70د.

 سازی د:درونی

 سازی نمادی ن:

 وارونه گذاری نمره و:
*** 

 شناختیروان بنیادین نیازهای پرسشنامه
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 خواهم می چطور اینکه خصوص در تصمیم برای کنم می احساس.7

 هستم آزاد بگذرانم را زندگی

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 دارم. دوست واقعا دارم. متقابل ارتباط آنها با که ار هایی آدم .2

 1 6 2 3 4 2 7 کنم. نمی توانایی احساس خیلی اوقات، اغلب .4

 1 6 2 3 4 2 7 کنم می بودن اجبار تحت احساس ام زندگی در .3

 می انجام که آنچه در گویند می من به شناسم می که را هایی آدم.2

 هستم خوب دهم،

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 آیم. می کنار گیرم، می قرار تماس معرض در که یهای آدم با .6

 1 6 2 3 4 2 7 .ندارم زیادی اجتماعی ارتباطات و مشغولم خودم با "معموال .1

 1 6 2 3 4 2 7 کنم می آزادی احساس نظراتم و افکار بیان در عموما .9

 ودخ دوست دارم، متقابل ارتباط آنها با مرتب بطور که را آدمهایی .8

  دانم. می

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 بگیرم. یاد جالبی و جدید های مهارت ام توانسته رایاخ .70

 شود می گفته بهم که را آنچه مجبورم اغلب ام روزمره زندگی در ،77

 دهم. انجام

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 دارند. را من هوای هستند ام زندگی در که افرادی .72

 هممید انجام که را آنچه کنم می احساس روزها تربیش ،74

 دارد. برایم دستاوردی

7 2 4 3 2 6 1 

 احساسات مالحظه دارم، متقابل ارتباط آنها با روزانه که هایی آدم .73

 .کنند می را من

7 2 4 3 2 6 1 

 آدم چه دهم نشان تا آورم نمی بدست ام زندگی در زیادی امکان .72

 هستم. توانمندی

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 باشم. نزدیک آنها به که نیستند زیادی های آدم ،76

 می عمدتا ام روزانه زندگی های موقعیت در کنم می احساس .71

 .باشم خودم توانم

7 2 4 3 2 6 1 

 ابلمتق ارتباط آنها با مرتب طور به که آدمهایی رسد نمی نظر به.79

 باشند. داشته دوستم خیلی دارم،

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 کنم. نمی توانایی احساس خیلی اغلب .78
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 تصمیم خودم که نیست برایم زیادی مکانا ام روزانه زندگی در .20

 دهم انجام را کارها چطور بگیرم

7 2 4 3 2 6 1 

 1 6 2 3 4 2 7 .دارند ای دوستانه نسبتا رفتار من با ها آدم کلی، طور به .27

*** 

 تحصیلی خودشکن رفتارهای پرسشنامه
 کنید ارزیابی شده داده حالت جپن در را دارید اکنون که احساسی کدام هر مورد در و بخوانید دقت با را موقعیت هر لطفا

 خود همراه نتلف روی کنید،می همکاری پروژه یک در او با که دوستانی از یکی از صوتی پیام یک که اید بازگشته اتاقتان به دانشکده از تازه-7

 .دارد نیاز شما کمک به فوراً آمده وجودبه مشترك پروژه در که اشتباهی یک برای او کنید.می دریافت

 همیشه اغلب گاهی بندرت رگزه 

      گیرم. می تماس او با دقیقه چند از بعد و شنوم می را صوتی پیام-الف

      کنم. می حل هم کمک با را مشکل و گیرم می تماس او با سرعت با-ب 

 او با سپس و گذرانم می بودم داده قول آنها به قبل از که هایم اتاقی هم با را مدتی-ج

 م.گیر می تماس

     

 شده روعش ..(.و فوتبال برنامه سینمایی، )فیلم شما یعالقه مورد تلویزیونی یبرنامه اما بخوانید، درس آن برای باید و دارید امتحان فردا شما-2

 دهید؟ انجام را زیر کارهای از یک هر که دارد احتمال چقدر شرایط این در دارد. ادامه خوابید،می معموالً که زمانی تا تا آن پخش و است

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

 روعش آن از بعد و کنممی مشاهده همیشه معمول طبق را تلویزیونی هایبرنامه تمام الف(

 کنم.می خواندندرس به

     

 دست از که تلویزیونی برنامه درمورد فردا و گذارممی خواندن درس بر را تمرکزم ب( 

 کنم. صحبت دوستانم با امداده

     

      بخوانم. هم را خود درس تلویزیون تماشای با همزمان کنم می سعی ج(

 مبودک سریعتر هرچه باید که دانیدمی و ایدنخوانده خوب را خود درسهایترین سخت از یکی اما ایدداده انجام را فردا درسی تکالیف تمام شما-4

 کنید؟می کار چه شرایط این در دارید(. فرصت امتحان تا روز 2 )فقط کنید جبران را خود

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

 انجام ار ام عالقه مورد کامپیوتری بازی یا و کنم تماشا تلویزیون که دهم می ترجیح الف(

         بخوانم. درس آن از بعد و دهم

     

 درس بعداً که گیرممی تصمیم و ریزممی خواندن درس برای ذهنی برنامه یک فعالً ب(

  بخوانم.

     

      کنم.می خواندن درس به شروع و دارمبرمی را نظر مورد درس کتاب ج(

 دارید قصد که است روز چندین دهید. انجام ندارید ایعالقه آن به که هاییکالس از یکی برای نوشتاری تکلیف یک باید دیگر یهفته دو-3

 را ودخ تکلیف خواهدمی که هرکس که کرده یادآوری استاد هم کالس در اید.نداشته پیشرفتی هیچ نوزه اما کنید تکلیف این انجام به شروع

 کنید؟می کار چه باشد. کرده شروع االن تا را کارش باید دهد انجام مناسب کیفیت با و سروقت

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

      کنم.می اممقاله انجام به شروع االن همین الف(

      کنم.می آن نوشتن به شروع دیگر روز چند اما کنممی فکر مقاله مورد در ب(

      دهم. انجام را آن بعداً که کنم می ریزی برنامه و هستم نگران حدی تا ج(

 انجامید. خواهد طولبه اعتس 4 حداقل آن انجام که دانیدمی دهید. تحویل را آن وقت اول فردا و دهید انجام را تکلیف یک امروز باید شما -2

 کنید؟می چکار دارد. نیاز بسیاری زحمت آن درست انجام که دانیدمی اما باشد شما کنونی اولویت باید تکلیف این انجام

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

      کنم می صحبت تکلیف آن درباره دوستانم با بعد و کنم می چک را ایمیلم الف(

      روم.می دیگر کارهای سراغ به آن کردن کامل از پس و کنممی رکا تکلیف روی ب(

      گذارنم.می دیگری بخشلذت کار یا دوستانم با کردنصحبت به را مدتی ج(
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 اما ایدکرده مقاله این صرف وقت ساعت 2 حداقل شما کند.می قفل ناگهان شما کامپیوتر اما کنیدمی کار کالستان برای مقاله یک روی شما-6

 که اینمره که است این از شما نگرانی اید.داده انجام دقیق را کارتان که شوید مطمئن دهید، تحویل را آن فرداکه این از قبل خواهیدمی

 کنید؟می چکار شرایط این در نکنید. دریافت باشد، مقاله روی شده صرف زمان مقدار با متناسب و دارید را آن استحقاق

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

 مقاله روی کار مشغول که زمانی که گویم می استادم به و دهم نمی ادامه را الف(کارم

 شد. ایجاد مشکلی کامپیوتر برای بودم

     

 را نآ دیگر کامپیوتر یک از استفاده با کنممی سعی و کنممی ذخیره را مقاله فایل ب(

 کنم. تمام و کامل

     

 قالهم نشدن تمام تقصیر و گرفته پرینت امداده انجام را چه هر و کنممی تعطیل را کار ج(

 اندازم.می کامپیوتر شدن خراب گردن به را

     

 نیست. انتظارتان مطابق امتحانی ینمره که کنیدمی مشاهده و اندداده شما به را صبح دیروز امتحان نمره-1

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

      دانم.می خود دیشب خواب کمبود را امتحان در پایین نمره علت الف(

      کنم. تالش تربیش باید بعدی امتحان برای گویممی خود با ب(

 می امتحان برای باید واقعاً را چیز چه دانستم نمی که کنم می سرزنش را خود ج(

 خواندم.

     

 اهشک را شما یارائه درسی ینمره مسأله این که دانیدمی اید.کرده فراموش گفتیدمی باید که را نکاتی و دارید کالسی یارائه یک شما-9

 کنید؟می چکار شرایط این در دهد.می

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

      کنم.می نگاه یادداشتهایم به و گذارممی کنار را غرورم الف(

 خوب حالم امروز» که گویممی و کرده عذرخواهی حضار از و کنممی صاف را صدا ب(

 دهم. کاهش را آنان احتمالی انتقاد که امید این به ،«نیست

     

 است، شده خوب ارائه مانع که ام کامپیوتری سیستم مشکالت خاطر به را ج(خود

 کنم. می سرزنش

     

 کنید. ارزیابی ترم طول در را خود پایین( )نمرات بد عملکرد خواهیدمی شما و است ترم پایان امتحانات نزدیک-8

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

 ایانپ برای و ام نکرده تالشی که است این خاطر به است نشده خوب نمراتم اینکه الف(

 است. گونه همین هم ترم

     

      کردند.ن تدریس خوبی به اساتید که است این خاطر به پایین نمرات کنم می فکر من ب(

 تا االح از بایستی و نداشتم مطالب از درستی درك که است علت این هب پایین نمرات ج(

 کنم. یتربیش تالش ترم پایان

     

 نامه،پرسش این انجام از بعد که است این شما یبرنامه شوید.می آماده دارید، صبح فردا که مشکل امتحان یک برای شما که کنید فرض -70

 یکهر از که دارد احتمال چقدر کنید. عمل خوب امتحان در خواهیدمی که آنطور نتوانید که هستید این اننگر اما کنید مطالعه آزمون این برای

 کنید؟ استفاده امتحان در خود عملکرد توجیه برای زیر رفتارهای از

 گاهی اًنسبت کامالً  

 اوقات

 اصالً  بندرت

      انمبخو درس تربیش که شد این از مانع دیگر درسهای سنگین تکالیف 7

      خواندم می درس دیگری امتحان برای زمان همان در 2

      شدم مریض کردم می احساس 4

      بخوانم درس که شد این از مانع دوستانم با زیاد ارتباط 3

 را درسم توانمنمی دلیل همین به امبوده بیغا کالسی مهم یجلسه یک در چون 2

 بخوانم کامل

     

 خواندم درس روی زیادی وقت توانم نمی و دارم دانشگاه از خارج در وقت رهپا کار یک 6

 بگذارم
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 امتحان خوب یا بخوانم درس خوب توانمنمی دلیل همین به دارم، خواب کمبود چون 1

 بدهم

     

      شودمی من خواندن درس مانع هاهمسایه و هااتاقیهم زیاد صدای و سر 9

 این در و است متفاوت آیدمی امتحان در آنچه با خوانممی من که را مطالبی معموالً 8

 بخوانم. چیزی چه دانمنمی هم امتحان

     

      امننوشته کالس سر خوبی هایجزوه کنون، تا امداده که امتحانی آخرین از 70

 یعالقه مورد درس این اما است، مشکل خیلی گرچه که ایدکرده شروع را کالسی یپروژه یک روی کار پیش، هفته دو از که کنید تصور-77

 اید،وردهآ مقاله یچکیده در که بحثی که یابیددرمی پروژه تحویل از قبل شب کنید. تمام زودتر را پروژه این که هستید مشتاق شما شماست.

 کنید؟یم کار هچ بگیرید. پایینی ینمره که شودمی موجب مسأله این احتماالً و است غیرمنطقی

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

 استاد که امیدوارم و کنممی تمام بودم، کرده شروع که ایشیوه همان به را پروژه الف(

 کند. درك را این

     

 لدلی به اگر حتی کنممی جدید یپروژه یک انجام به شروع و گذارممی کنار را پروژه ب(

 بدهم. دست از را نمره چند پروژه تحویل در تأخیر

     

 اید.هکرد دریافت پروژه این یاولیه طرح مورد در استادتان از منفی بازخوردهای تازگیبه و کنیدمی سرپرستی را گروهی یپروژه یک شما-72

 وجهت با که گویدمی ماش استاد کنند. تمام را آن زودتر هرچه که مشتاقند و اندکرده تالش پروژه این برای گروه افراد یهمه که دانیدمی شما

 کنید. دریافت خوبی ینمره که دارد احتمال %32 تنها گروه، کنونی کار به

 همیشه اغلب گاهی بندرت هرگز 

 روعش را جدیدی یپروژه که کنممی پیشنهاد و گویممی گروه به را استاد بازخورد الف(

 کنند.

     

 ار قبلی یپروژه همان که کنممی ادپیشنه اما گویممی گروه به را استاد بازخورد ب(

 بیخو به تا داده ادامه خود کار به مشکالت وجود با و کنند یتربیش تالش و دهند ادامه

 شود. تمام

     

*** 

 هیجانی خودآگاهی استاندارد پرسشنامه
 کامال هاگویه 

 موافقم

 کامال مخالف نظر بی موافقم

 مخالف

 7 2 4 3 2 کنم وصیفت را خویم و خلق است مشکل برایم 7

 تصمیم کاری انجام برای سپس و کنممی ارزیابی را احساساتم من 2

 گیرممی

2 3 4 2 7 

 7 2 4 3 2 بفهمم را احساساتم معنای که است مهم برایم 4

 7 2 4 3 2 هستم خلقی چه داری االن بگویم که است سخت برایم 3

 7 2 4 3 2 فهممب را ناراحتیم علت کنم سعی تا کنممی تحلیل را شخصیتم من 2

 7 2 4 3 2 است آسان برایم هیجانات، کردن بیان 6

 7 2 4 3 2 دهدمی دست من به خاصی احساس چرا که دانممی معمول طور به 1

 کند،می بهتر مرا خوی و خلق که آنچه مورد در است مشکل اغلب 9

 بگیرم تصمیم

2 3 4 2 7 

 7 2 4 3 2 دارم احساسی چگونه اطرافم چیزهای تربیش درباره دانممی من 8

 7 2 4 3 2 دهدمی دست من به خاصی احساس یک چرا دانمنمی من 70

 رفک دارم، خاصی احساس چرا اینکه درباره و روممی بیرون تنهایی من 77

 کنممی

2 3 4 2 7 

 7 2 4 3 2 کنم تحلیل را آن و بنویسم احساسم درباره دارم دوست من 72

 7 2 4 3 2 بگم چیزی دیگران برای خودم خوی و خلق از توانمنمی من 74

 7 2 4 3 2 نمکنمی فکر دادم انجام را خاصی رفتار چرا اینکه درباره جدی طور هب 73
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 اب درونی )گفتگوی کنممی فکر خودم با احساساتم درباره اغلب من 72

 خود(.

2 3 4 2 7 

 7 2 4 3 2 دارم احساسی چگونه چیزها درباره که شوممی گیج اغلب من 76

 7 2 4 3 2 کنم توصیف را آن متواننمی اما، آگاهم؛ دارم که هیجانی از اغلب من 71

 7 2 4 3 2 دهممی اختصاص را وقتی احساسم، درباره تأمل برای مکرر، طور به 79

 7 2 4 3 2 دانممی را خود خوی و خلق علت اغلب من 78

 7 2 4 3 2 هستم آگاه هیجاناتم از معمول طور به 20

 7 2 4 3 2 بکنم فکر احساساتم درباره و بروم مکانی به تنهایی که دارم دوست من 27

 7 2 4 3 2 کنمنمی فکر احساساتم درباره اغلب من 22

 7 2 4 3 2 کنم بهتر را احساسم تا کنممی فکر هاییروش مورد در اغلب من 24

 7 2 4 3 2 دارم احساسی چگونه که دانممی دقیق طور به 23

 7 2 4 3 2 کنم بهتر را احساسم چگونه که کنم معین توانمنمی اوقات گاهی 22

 7 2 4 3 2 نمک غلبه هانگرانی بر که کنممی سعی ،ناخوشایند احساس هنگام در 26

 7 2 4 3 2 کنم بیان را احساساتم توانممی من 21

 ارم،رفت بر احساساتم تأثیر چگونگی از روشنی تصور معمول طور به 29

 دارم

2 3 4 2 7 

 7 2 4 3 2 باشم داشته چیزها درباره منطقی احساس که است مشکل 28

 7 2 4 3 2 است آسان تم،احساسا چگونگی نوشتن که امدریافته من 40

 7 2 4 3 2 بگم چیزی احساسم درباره که است مشکل 47

 7 2 4 3 2 مکنمی فکر کنم،می احساس را چیزها چگونه اینکه مورد در اغلب من 42

 ناراحت چرا بفهمم کنم سعی تا کنممی تحلیل را اخیر اتفاقات من 44

 هستم

2 3 4 2 7 

*** 
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Abstract  
Aim: The aim of this study was to determine the fit of structural model of self-defeating 

behaviors based on basic psychological needs, moral identity and emotional self-

awareness in young girls. Method: The present study was correlational and path analysis. 

The statistical population of the present study included all male and female graduate 

students of Tehran universities who were studying in the academic year of 2019-20, were 

selected by cluster sampling; And the Questionnaire of the Importance of Moral Identity 

for Self (Aquino and Reed, 2002), the Basic Psychological Needs Questionnaire (Guardia 

et al., 2000), the Academic Dishonesty Scale (Kabi et al., 1997), the Emotional Self-

Awareness Questionnaire (Grant et al., 2002), The Cognitive and Self-Behavioral Scale 

(Cunningham, 2007) responded. Data were analyzed using structural equation modeling 

method by Amos software. Results: Findings showed that the structural model of self-

defeating behaviors based on the basic psychological needs, moral identity and emotional 

self-awareness in young people has a good fit (RMSEA= 0.07, GFI= 0.90). There was a 

significant negative relationship between moral identity and self-defeating behaviors 

(P<0.01, r= -0.20). Self-awareness has an indirect effect on self-defeating behavior 

mediated by guilt (P<0.01). Conclusion: It can be concluded that the structural model of 

self-defeating behaviors based on the basic psychological needs, moral identity and 

emotional self-awareness in students has a good fit. 

Keywords: self-defeating behaviors, basic psychological needs, moral identity, emotional 
self-awareness. 
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