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Abstract 

In this research, a quasi-experimental method of pre-test-post-test research design with a control group was 
used. The statistical population of this study includes 30 students in Isfahan who were diagnosed with 
weakness in personality dimensions. 

They were purposefully selected and randomly divided into two groups of 15 in the control and 
experimental groups. Pre-test and post-test data of both groups were analyzed using analysis of covariance 
and SPSS software. The results of multivariate analysis of covariance showed that in the post-test, the 
components of personality dimensions and academic excitement of students in neuropsychological group 
therapy subjects had a significant improvement compared to control group subjects. 
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  چکیده

از  شبه آزمایشیبر بهبود ابعاد شخصیت و هیجان، در این پژوهش از روش  هاي درمانی نوروسایکولوژیکمنظور بررسی کارکردبه
نفر از دانشجویان شهر  30آماري این پژوهش شامل  ۀجامع با گروه کنترل استفاده شد. آزمونپس-آزموننوع طرح تحقیق پیش

 15صورت تصادفی در دو گروه صورت هدفمند انتخاب و بهاصفهان که مبتال به ضعف در ابعاد شخصیتی تشخیص داده شدند، به
آزمون هر دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل و پس آزموناطالعات حاصل از پیش .نفره در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند

عاد هاي ابلفهؤآزمون، ممتغیره نشان داد که در پستجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند SPSSکوواریانس و نرم افزار 
هاي گروه گواه، بهبود نسبت به آزمودنی درمانی نوروسایکولوژیکهاي گروهشخصیت و هیجان تحصیلی دانشجویان در آزمودنی

 .داري داشته استمعنا

 ثر دانشجویانؤ: درمان نوروسایکولوژیک، ابعاد شخصیت، هیجان تحصیلی، آموزش مواژگان کلیدي

 

 مقدمه

 تحصیلی کارآمدي، ادراك کنترل و اهداف پیشرفتهاي انگیزشی از جمله خوددر تبیین باور هاي شخصیتیویژگی خصوصیات و
 افراد است )افکار، اعمال و عواطف(روانشناختی  هايرفتار ةکنندسزایی دارد و تعیینههاي آموزشی اهمیت بحیطدانشجویان در م

 ها و نیز شخصیت افراد ،ها، رغبتها، استعدادت در تواناییتفاو با توجه به .)2021و همکاران،  هریس؛ 2020و همکاران، کاسنیرز(
شود که بتوانند مسایل را با کارگیري شناخت و آگاهی، باعث میهها در در بو هدایت آنهاي شخصیتی دانشجویان ویژگی شناخت

 و هاي شغلی و تحصیلی خود را از لحاظ روحی و روانی ایمن سازندمحیط زندگی و زمینه ،هاي خود تطبیق دادهعالیق و صالحیت
(ایلن و همکاران،  گیرندکار هاي واقعی خود بهاده از استعداددر جهت استفهاي خویش را ها و مهارتتوانایی در نتیجه قادر باشند

 باشد. هر فرديها میهاي روانی و شخصیتی آندانشجویان، ویژگی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی یکی). 2021،  فلز؛ 2020
ظیر هایی ن) به ابزارغیرهطبقه اجتماعی و  ها و افراد گوناگون (از نظر فرهنگی، اقتصادي،موقعیت اي ورود به اجتماع و رویارویی بابر

در مقابله با فرد را توانند هاي روانی میاین ابزار ).2020(کومار و همکاران، شخصیتی خاصی نیازمند است  ابعادهاي روانی و ساختار
هایی لفهؤعنوان مقت بهابعاد و خصوصیات شخصیتی در حقی .)2021ستیگو و همکاران، و(پ نمایند یاريهاي مختلف زندگی رویداد

 اصهاي خهاي مناسب در موقعیتن را مستعد انجام رفتارها انساشوند. به این معنا که این ویژگییابی به هدف تلقی میجهت دست
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، ريبودن، سازگاگرایی، بازآزردگی، برونپنج فاکتور اصلی نظریه پنج عاملی شخصیت شامل روان. )2020(نگهی و همکاران،  کندمی

 تمایل واقعدر "آزردگیروان" )2017(مانیخ،  رسدنظر میوجدانی جهت ارزیابی ثبات رفتاري، عاطفی و شناختی، الزم و کافی بهبا

ورت ص به "گراییبرون"شود. می عریفتکانشی ت اعمال با درگیري و منطقیهاي غیرایده منفی، هاي عاطفیحالت داشتن به کلی
ا ی فرد رمشربو خوش يپذیر، تحریکيپذیرهیجانشود که بیان مید، پویا بودن و انجام اعمال اجتماعی به ابراز وجو کلی تمایل

تن تمایل کلی به داش "سازگاري" تعریف نموده وداشتن تفکر واگرا  و تمایل به گسترش اطالعات جدیدرا  "بودنباز". دهدنشان می

 يا، تمایل کلی به داشتن اراده"وجدانیبا". در نهایت باشدمیها ی و موافقت با آناعتماد به دیگران و همراه ،احساسات نوع دوستانه
 صورت منفی با پیشرفت وبه آزردگیروانها، سایر پارامترشود. درمقابل تعریف می شناخت و رفتار هدفمند، جهت قوي و مصمم

اخیر مورد توجه  ۀتحصیلی از موضوعاتی است که در ده هیجان ).2020(یوسلپ و همکاران،  ارتباط دارددر آموزش تحصیلی هیجان 
رده، هاي شناختی دست پیدا کتنها به کسب دانش و مهارتروانشناسان تربیتی، افراد با فرایند آموزش نه ةبه عقیداست. قرارگرفته

واقع کالس درس در ).2020(کونیگ، کنند خوشایند مرتبط با یادگیري و پیشرفت را تجربه میهاي خوشایند و نابلکه هیجان
ر توان دانست که دابعاد شخصیتی دانشجو می ةها را در زمرهیجانکند. تجارب هیجانی را بازنمایی می تعاملی و سرشار از یموقعیت

 یهاي مرتبط تحصیلهایی که وابسته به فعالیتهیجان. )1399(میرانی سرگزي و همکاران،  سراسر فرایند یادگیري حضور دارند

 "میديانا" ،هاي کالسیاز آموزش حاصل "خستگی"ناشی از یادگیري،  "لذت"شوند. هاي تحصیلی تلقی میهیجانۀ منزلبه شند،با
نقش مهم هیجانات در . هاي تحصیلی هستندط با فعالیتهاي مرتبایی از هیجانهاز تکالیف دشوار ،نمونه ناشی "عصبانیت"و 

و همکاران،  (یعقوبیشوند عنوان عاملی براي تغییر در نظر گرفته میتأکید قرار گرفته و هیجانات بههاي ارتباطی مورد دهی الگوسازمان
آگاهی، توانایی مدیریت هیجان را در دانشجویان مشغول بنابراین مهارتی که بتواند با افزایش خود .)2020؛ داوري و همکاران، 1399

در  خوشایند نیز به افراد کمک کند.هاي نابهبود ابعاد شخصیتی در تنظیم هیجانثیر بر أتواند ضمن تبه تحصیل افزایش دهد، می
اي برالزم هاي و هیجانآورن شرایط براي فراهمعلمی  روشیمنظور باال بردن کیفیت آموزش شناسی بهمندي از اصول روانبهرهواقع 

ت و و شناخت حاال هاي فرديکیفیت بدون توجه به  تفاوتباو  درستآموزش باشد. به این دلیل که هاي افراد میاستعداد شکوفایی
هاي هاي اخیر در ناتوانیهاي مطرح دههاز نظریه). 1378و چه معلم ممکن نخواهد بود. (میرکمالی،  دانشجوچه شخصیتی افراد  ابعاد

ثر بوده ؤمکانیسم عمل این اختالالت مهاي نوروسایکولوژیکی اشاره نمود که در فهم توان به نظریهشخصیتی، هیجانی و رفتاري می
ثیرات ساختار أت ۀبه مطالعنوروسایکولوژي  دانش. )2018(هاویسن،  اندیید این نظریه مطرح شدهأهاي پژوهشی زیادي هم در تو داده

ري کارگیت و بههایی را جهت بهبود عملکرد افراد در در شناخهاي روانشناختی پرداخته و روشگیري فرایندو عملکرد مغز بر شکل
اي عصب هشود که تحریک و تقویت پیوندهایی را شامل میبخشی فعالیتبناي درمان نوروسایکولوژیکی توانزیر کند.ها ارئه میمهارت

 ۀکننـده رابطهاي نوروسـایکولوژیک مطالعهکارکرد ).2020؛ آنیس و همکاران، 2017نه و همکاران، و(ماه دنبال داردشناختی را به
انتزاع، حل مسـأله، حافظـه، توجه و غیـره پرداخته و علمی  ۀین عملکرد مغز و رفتار اسـت. ایـن علـم بـه بررسـی عواملـی در زمینب

ارزیابی نوروسـایکولوژیک تفسیر ). 2020(شیگمون و همکاران،  شودهـاي مغـزي محسوب میکاربردي براي بیـان رفتـاري بدکاري
سـازد تا سنجش دقیقـی از عملکـرد مغـز و سیسـتم اعصـاب مرکـزي اکنده اسـت که افـراد را قادر میمنسجمی از اطالعـات پر

؛ پاالزو و 2018(گشتا و همکاران،  هاي زندگـی روزمـره ارتبـاط دهندهـا و مهارتهـا را بـا فعالیتایـن یافته داشـته و نهایتاً

هاي مناسب جهت افزایش ها و تواناییچه که بیان شد، کسب مهارتوجه به آنبا ت). 2020 و همکاران، گریس؛ 2017همکاران، 
ري کارگینظر رسیده و نیازمند بهها در طول آموزش و یادگیري، ضروري بههاي شخصیتی در آنهاي افراد و نیز بهبود ویژگیهیجان
هاي درمان نوروسایکولوژیک نظور بررسی کارکردمباشد. براین اساس انجام پژوهشی بهمیجهت درك این ابعاد  هاي اساسیروش

 کار گرفته شد.هاي تحصیلی دانشجویان در آموزش بهثر بر ابعاد شخصیتی و نیز هیجانؤهاي ملفهؤجهت بهبود م

 روش بررسی

یق طرح تحق از نوع شبه آزمایشیبر بهبود ابعاد شخصیت و هیجان، از روش  هاي درمانی نوروسایکولوژیکمنظور بررسی کارکردبه
که مبتال به  اصفهاننفر از دانشجویان شهر  30آماري این پژوهش شامل  ۀآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعپس-آزمونپیش

صورت سپس به .صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتندضعف در ابعاد شخصیتی تشخیص داده شدند، به
نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. مقرر شد گروه گواه، پس از اتمام پژوهش در جلسات گروه درمانی شرکت  15تصادفی در دو گروه 

ساعته بر روي گروه آزمایش دو ۀجلس 8آزمایشی (درمان نوروسایکولوژیک) طی  ۀسپس مداخل .کنند و تا این مدت منتظر بمانند
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آزمون هر دو گروه آزمون و پسآزمون گرفته شد. اطالعات حاصل از پیشروه پساجرا گردید. پس از پایان جلسات درمانی از هر دو گ
 تجزیه و تحلیل شد. SPSSبا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار 

 گیريهاي اندازهابزار

 :زیر استفاده شد ابزاردر این پژوهش براي دستیابی به اطالعات مورد نیاز از 

هاي مربوط شامل هیجانکه  ساخته شد 2005در سال  2: این ابزار توسط پکران، گوئتز و فرنزل1اي تحصیلیههیجان ۀنامپرسش. 1

لذت، امیدواري، "که عبارتند از: شودمی گیرينوع هیجان اندازه 8زیر مقیاس و  8به کالس، یادگیري و امتحان است. در هر قسمت 

 است نظر بودن هیجان تحصیلی موردتر در این مقیاس، نشان غالب. نمرات باال"امیدي و خستگیغرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، نا
مورد بررسی قرار گرفته  و همکاران توسط کدیور 1388نامه در سال سنجی این پرسشهاي روانویژگی ).2005و همکاران، گوئتز (

چنین . هماست86/0تا  74/0هاي آن میان مقیاسرلفاي کرونباخ در زیآنامه داراي همسانی درونی خوبی بوده و ضرایب است. پرسش
 ).2009و همکاران،  کدیور(ها دارد نامه برازش قابل قبولی با دادهکه ساختار پرسش دهدمیییدي نشان أنتایج تحلیل عاملی ت

 هايویژگییابی هاي مربوط به ارزنامهترین پرسشنامه یکی از جدیدپرسش: این  NEO_FFIعاملی شخصیت پنج ۀنامپرسش. 2
 NEOرود. در هنجاریابی آزمون کار میعامل اصلی شخصیت به 5ارزیابی  اساس دیدگاه تحلیل عاملی است و جهتبـر  یشخـصیت

بودن، گرایی، بازآزردگی، برونضـرایب آلفـاي کرونبـاخ در هریک از عوامل اصلی: روان ،انجام شد) 1380( فرشیکه توسط گروسی
 ).1380، فرشی(گروسی ه استدست آمدبه87/0و  56/0، 73/0، 68/0، 86/0جدانی به ترتیب وسازگاري و با

و تدوین و براي رفتار انتزاعی، تغییر مجموعه  1984گرانت و برگ در سال  توسطاین آزمون : WCST 3آزمون ویسکانسین . 3

نماد به صورت مثلث  4الی  1ها شود که بر روي آنمیکارت ارائه  64 ،به آزمودنیدر این روش هاي اجرایی تهیه گردید. عملکرد
دنی بتواند آزمو کهزمانیآبی نقش بسته است و هیچ دو کارتی شبیه به هم یا تکراري نیستند.  ةقرمز، ستاره سبز، صلیب زرد و دایر

آزمودنی باید این تغییر را  صورتیندر ا و دادهگر مالك را تغییر ، آزموننمایدبندي طور متوالی بر اساس رنگ دستهده کارت را به
که آزمودنی جایگزینی ده کارت را  داردادامه  جاییمتوجه شود و اصل جدید (درست است یا درست نیست) را پیدا کند. آزمون تا 

را در  ) پایایی این آزمون1375( نادريبناي مذکور را گزارش دهد. خودي اصل زیربهطور خودبراي شش مرتبه انجام دهد یا به
 .)1375است (نادري، گزارش نموده 85/0جمعیت ایرانی 

آزمون فراخناي پیش مرضی و خرده ارزیـابی هـوش منظوربه واژگانخرده آزمون  R-WAIS(4( مقیاس هوشی وکسلر بزرگساالن. 4

 1374دي و همکاران در سال مقیاس هوشی وکسلر بزرگساالن توسط عاب گیرد.میقـرار ارزیابی توجـه مـورد اسـتفاده  جهتارقام 
آزمایی خوب تا همـه از پایـایی باز WAIS-R هايآزمونخرده )1374عابدي، مورد هنجاریابی بـر روي جمعیت ایرانی قرار گرفت (

-است (گراثدست آمدههاي خارجی مختلف بهو مالك WAIS-Rهـاي قـوي بـین عالی برخوردارند. از لحاظ اعتبار همبـستگی
  ).2003،مارنات 

 نتایج

سال بود. میانگین  09/23هاي گروه شاهد سال و میانگین سنی پانزده آزمودنی 78/21میانگین سنی پانزده آزمودنی گروه آزمایش 
ون در آزمآزمون و پسپژوهش به تفکیک گروه آزمایش و گروه کنترل در دو مقطع زمانی پیش ۀهاي وابستو انحراف استاندارد متغیر

 اند.گزارش شده 2و1هاي جدول

 

																																																													
1 Academic Emotions Questionnaire 
2 Pekrun, Goetz & Frenzel 
3 Wisconsin Card Sorting Test 
4 Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised 
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 ابعاد شخصیت ۀهاي توصیفی متغیر وابستشاخص. 1جدول

آزمون       پس آزمونپیش  تعداد             هامتغیر        هگرو           
معیارانحراف معیارانحراف میانگین      میانگین 
16/2  63/12  06/3  70/18 آزردگیروان 15   

 آزمایش
60/2  01/20  23/1  30/13 گراییرونب 15   
41/5  14/20  62/3  58/13 بودنباز 15   

40/2  59/18  03/2  00/13  سازگاري 15 

14/6  38/21  58/4  96/14 وجدانیبا 15   

03/2  06/19  30/2  79/18 آزردگیروان 15   

 گواه
06/3  33/20  13/2  00/20 گراییبرون 15   
16/3  60/20  04/3  03/21 بودنباز 15   

01/3  49/19  47/1  33/20  سازگاري 15 
62/2  51/12  07/4  48/20 وجدانیبا 15   

آزردگی روان ۀلفؤآزمون، در مآزمون نسبت به پیشپس ۀشود میانگین نمرات اعضاي گروه آزمایش، در مرحلطورکه مشاهده میهمان
 طور مقدار میانگین نمراتمینه نشد.که این تغییر در گروه گواه مشاهدهاست در صورتیگیري داشتهابعاد شخصیت کاهش چشم از

 افزایشوجدانی بودن، سازگاري و باگرایی، بازهاي برونلفهؤآزمون، در مآزمون نسبت به پیشپس ۀاعضاي گروه آزمایش، در مرحل
 شود.که این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیاست در صورتیگیري داشتهچشم

 ن تحصیلیهیجا هاي توصیفی متغیر وابستۀ. شاخص2جدول

آزمونپس آزمونپیش  هامتغیر تعداد   گروه 
معیارانحراف معیارانحراف میانگین      میانگین 
06/2  83/15  89/1  97/11  لذت 15 

 آزمایش

12/3  20/15  73/2  90/10  امیدواري 15 

93/1  94/14  98/1  87/11  غرور 15 

30/1  94/11  66/1  01/16  عصبانیت 15 

60/2  48/14  00/3  08/19  شرم 15 

15/2  08/11  04/1  41/13 امیدينا 15   
98/2  91/14  32/3  52/19  خستگی 15 

99/1  20/18  39/1  15/17  لذت 15 

 گواه

58/3  60/13  99/2  01/14  امیدواري 15 

80/3  84/13  98/2  20/13  غرور 15 
76/2  35/15  36/3  60/15  عصبانیت 15 

45/3  01/14  30/3  14/13  شرم 15 

60/2  35/12  85/2  81/11 امیدينا 15   

87/3  41/14  73/3  57/13  خستگی 15 

هاي لذت، لفهؤآزمون، در مآزمون نسبت به پیشپس ۀشود میانگین نمرات اعضاي گروه آزمایش، در مرحلطورکه مشاهده میهمان
نین چشود. هماین تغییر در گروه گواه مشاهده نمی کهگیري داشته است در صورتیامیدواري، غرور از هیجان تحصیلی افزایش چشم

امیدي و هاي عصبانیت، شرم ، نالفهؤآزمون، در مآزمون نسبت به پیشپس ۀمقدار میانگین نمرات اعضاي گروه آزمایش، در مرحل
 شود.که این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیاست در صورتیگیري داشتهخستگی کاهش چشم
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 ارائه شده است. 4و  3ج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در جدول چنین نتایهم

 هاي درمانی نوروسایکولوژیک بر بهبود ابعاد شخصیتنتایج تحلیل کوواریانس تأثیر کارکرد. 3جدول

Partial (η2) متغیر هاآزمون همگنی واریانس آزمون همگنی رگرسیون آزموناثر پیش اثر گواه 
 آزردگیروان 998/0 411/1 877/21 004/15 295/0
 گراییبرون 406/2 360/1 021/20 020/40 360/0
 بودنباز 384/0 228/2 166/2 309/33 101/0
 سازگاري 901/0 205/3 653/11 993/24 251/0
 وجدانیبا 898/0 927/2 320/10 670/23 120/0

بودن، گرایی، بازآزردگی، برونهاي روانلفهؤآزمون مپس ۀدست آمده از مقایسشود نتایج بهطور که در جدول فوق مشاهده میهمان
درمانی آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات کردن اثر پیشوجدانی در دو گروه با کنترلسازگاري و با

ند، بهبود شده بوددر دانشجویانی که در گروه آزمایش شرکت داشتند نسبت به کسانی که در گروه گواه جایگزین  نوروسایکولوژیک
 .استداري داشتهمعنا

 هاي درمانی نوروسایکولوژیک بر بهبود هیجان تحصیلی. نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر کارکرد4جدول

Partial (η2) آزموناثر پیش اثر گروه هاآزمون همگنی واریانس آزمون همگنی رگرسیون   متغیر 
295/0  877/21  004/15  411/1  007/0  لذت 
360/0  020/40  021/20  360/1  301/2  امیدواري 
101/0  309/33  166/2  228/2  001/0  غرور 
251/0  365/11  399/24  205/3  000/0  عصبانیت 
120/0  032/10  067/23  927/2  220/0  شرم 

141/0  060/7  340/18  013/1  036/0 امیدينا   

630/0  008/9  348/22  575/1  146/0  خستگی 

هاي هیجان تحصیلی شامل لذت، امیدواري، لفهؤآزمون مپس ۀدست آمده از مقایسشود نتایج بههده میمشا 4طور که در جدول همان
آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات کردن اثر پیشگروه با کنترلامیدي، خستگی در دوغرور، عصبانیت، شرم، نا
یش شرکت داشتند، نسبت به کسانی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، در دانشجویانی که در گروه آزما درمانی نوروسایکولوژیک

 است.داري داشتهبهبود معنا

 گیرينتیجه
آموزش  دانشجویان در بر بهبود ابعاد شخصیت و هیجان هاي درمانی نوروسایکولوژیککارکردبخشی منظور بررسی اثرپژوهش حاضر به

هاي ابعاد شخصیتی و بهبود تنظیم هیجان لفهؤکت در این جلسات درمانی باعث بهبود مانجام شد. نتایج حاکی از این بود که شر
ري جزئی دارند و به خوري باوافراد داراي ابعاد شخصیتی و هیجان ضعیف، نسبت آزار خود و خود .گرددتحصیلی دانشجویان می

ان ها ضعف و سستی نشستند و بنابراین در این رفتارتنظیمی، قادر به کنترل افکار، عواطف و هیجانات خود نیخوددلیل نقص در 
التی در با مشک دهند. این دانشجویان به دلیل ترس از شکست یا احساس شرمی که نسبت به موقعیت تحصیلی خود دارند، قطعاًمی

اهند آزار خوید، خسته و خودامشوند که براي مقابله افکار و هیجانات منفی خود، همواره عصبی، نازمینه تحصیلی و آموزشی مواجه می
ا هها در جهت بهبود این شاخصها و هیجانات منفی و بازسازي آنهایی چون شناخت باوربنابراین نیاز است که با کسب مهارتبود. 

تواند می کنوروسایکولوژیهاي درمانی گونه که در این مطالعه ارائه شد کارکردو به دنبال آن بهبود ابعاد شخصیتی خود باشند. همان
ثري در بهبود ابعاد شخصیتی و هیجانی دانشجویان در آموزش نقش داشته باشد. پس از آن این دانشجویان اظهار نمودند ؤطور مبه

ریزي کنند. انجام این دهنده برنامههاي آزارگرفتن از موقعیتهاي خود را مدیریت نموده و براي فاصلهتوانند رفتارتر میکه بیش
 ثیرأانجام پژوهشی مبنی بر تعیین تآوري اطالعات مواجه بود. پژوهش، روش تهیه و جمع ۀهایی از جمله نمونمحدودیت پژوهش با

فضایی دانشجویان توسط فرید و همکاران، مفید بودن این کارکرد -تمرینات نوروسایکولوژیک چرخش ذهنی بر عملکرد دیداري
بهبود ابعاد شخصیتی  ۀجا که ما اطالع داریم در زمیناما تا آن )2017و همکاران،  فرید(ت نظر ارائه داده اسدرمانی را در زمینه مورد
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هاي آینده، دانشجویان مقاطع شود در پژوهشپیشنهاد میو هیجانی دانشجویان در آموزش براي اولین بار انجام و مفید واقع شد. 
  هاي متفاوت مورد بررسی قرار گیرند.مختلف و رشته تحصیلی
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