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 جمشیدیان 1 1

 تیزهوش  آموزاندانش تحصیلی  بر بهزیستی روان شناختی  و انگیزش  مارتین  رفتاری  شناختی  مداخله   اثربخشی

 دوم  دوره متوسطه

 4، احمد عابدی3*، زهرا افتخار صعادی 2، فریبا حافظی 1حسین جمشیدیان

  چکیده

ی دانش آموزان مشغول به تحصیل آن از کنند به همهمیبدیل آموزش و پرورش در رشد همه جانبه ایجاب  نقش بی  مقدمه:

  بررسی   هدف   با   حاضر   پژوهش  اساس  این   ها تحصیلی و رفتاری و غیره توجه داشت. برجمله کودکان تیزهوش در همه زمینه 

شناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان تیزهوش پسر دوم متوسطه اثربخشی روش شناختی رفتاری مارتین بر بهزیستی روان

   .انجام گرفت

  پژوهش   آماری  کنترل بود جامعه  گروه  با   پس آزمون  -پیش آزمون  طرح  با  نیمه آزمایشی  حاضر  پژوهش  روش  روش پژوهش:

  روش   بود. در این پژوهش از  1398-1399اصفهان در سال تحصیلی    دوم  متوسطه  دوره  شامل دانش آموزان پسر تیزهوش  حاضر،

  بین   از  هدفمند  گیرینمونه   روش  به   آموزدانش  30  تعداد   که  صورت  بدین .  شد  استفاده   تصادفی   گمارش  و  هدفمند  نمونه گیری

.  شدند  گمارده   کنترل  و   آزمایش  هایگروه  در  تصادفی  صورت  به  و  اصفهان انتخاب  شهر  اول  متوسطه  دوره  دانش آموزان تیزهوش

های مورد استفاده پرسشنامه نمودند. پرسشنامه دریافت دقیقه ای 75 جلسه11 در  دو ماه طی  را مداخله آموزشی  آزمایش گروه

شیوه     به  پژوهش  از  حاصل  هایبود. داده  (1992)  همکاران  و  ( و انگیزش تحصیلی والراند1989بهزیستی روانشناختی پکران)

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 24نسخه SPSS انکوا( توسط نرم افزار م)  چندمتغیره کوواریانس تحلیل

( و انگیزش P<    ،48/7  =F  003/0رفتاری مارتین بر مولفه های بهزیستی روانشناختی)  - نتایج نشان داد روش شناختی  یافته ها: 

 ( اثربخش است.  P<  ،39/12 =F 001/0( و دورنی)P<  ،78/14 =F 001/0تحصیلی بیرونی)

چنین افزایش انگیزش بیرونی  باتوجه به اثر بخشی شناختی رفتاری مارتین بر افزایش  بهزیستی روانشناختی و هم  نتیجه گیری:

و درونی توصیه می شود که در نظام آموزشی از این روش برای افزایش بهزیستی روانشناختی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان 

 بهره گرفته شود.   

 دانش آموزان تیزهوش   "انگیزش تحصیلی "بهزیستی روانشناختی "رفتاری مارتین -روش شناختیها:  لیدواژهک

 12/6/1400تاریخ پذیرش نهایی:                   1400/ 5/3تاریخ دریافت:   

 
 ،  شناسی کودکان استثنایی، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایراندانشجوی دکتری روان - 1

hosein2.jam@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0295-9066 
 شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران، ستادیار، گروه روانانویسنده مسئول،  - 2

 ORCID:0000-0002-7453-8327 ،febram315@yahoo.com 
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 ....... ( انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

 مقدمه: 

از تواناییمیدانش آموزان تیزهوش به دانش آموزان گفته   های و استعدادهای ویژه برخوردارند. شود که هوشبهر باال و اغلب 

(. توجه به 1تیزهوشی یا  برتری شناختی، هوشی، خالقیت و انگیزه در افراد تیزهوش نسبت به همسن و ساالن همراه است )

های آنان و بازخورد دادن به آنان می تواند زندگی    توانایی های بالقوه و بالفعل و عملکرد دانش آموزان تیزهوش و شناخت توانایی 

این دانش آموزان را در تمامی ابعاد ازجمله تحصیلی، شغلی، اجتماعی و.... هموار سازد. مدل های مختلف به عملکرد افراد توجه  

از  1ریـف   دارند. مـدل از این مدل ها است که    ریف  میرود،   شمار  به  2روانشناختی  بهزیستی  حوزه  مهمتـرین مدل های  یکی 

  فرد  بالقوه  توانایی های  به  بخشیدن  تحقق  جهت  در  پیشرفت  و  رشد  برای  تالش  روانشـناختی را  بهزیستی  از  خود  ( مدل1995)

(. افراد با بهزیستی روانشناختی 3است)  انسان  مطلوب  منظور از بهزیستی روانشناختی در علم روانشناسی عملکرد.  (2می داند)

 می توانند هیجان، مثبت را تجربه کنند در نتیجه ارزیابی خوب و مثبت از خود دارد. درصورتی که افراد با بهزیستی پایین  باال 

 هیجانات منفی را تجربه می کنند در نتیجه ارزیابی منفی از خود  نظیر افسردگی و خشم و...دارند. 

مسائلی چون تکالیف شناختی گسترده و پیچیده، فشار و بار تحصیلی بیشتر همچنین دانش آموزان تیزهوش گاهی اوقات درگیر  

های روانشناختی و مسائلی خاص برای دانش آموزان و حتی حضور در فضای رقابتی بیشتر هستند، همین امر موجب حالت

« است. انگیزش با یادگیری  3انگیزشهای روانشناختی مورد توجه در تعلیم و تربیت با کاربست بسیار »  (. یکی از حالت4شود)می

دهند  میو عملکرد رابطه متقابل دارد، یعنی انگیزش بر عملکرد و یادگیری تاثیر گذاشته و از طرفی آن چه دانش آموزان انجام  

آموزان  نشهایی جهت برانگیختن، بهبود و افزایش انگیزش در داها اثر خواهد گذاشت. بر این اساس نیاز به روشبر انگیزش آن 

  و  کیفیت  میزان  سنجش  بررسی  برای  که  است. انگیزش تحصیلی متغیری  4وجود دارد. یکی از ابعاد انگیزش، انگیزش تحصیلی 

  و   مشغول  به  گیرنده  یاد  ( انگیزه تحصیلی را تمایل2002)  5دسی و رایان  (. 5باشد)می  توجه  مورد  آموز  دانش  تحصیلی  عملکرد

در زمینه انگیزش نظریات   .دانند می  فعالیت  آن  رساندن  پایان  به  و   انجام دادن  در  مستمر  تالش  و  رییادگی  فعالیت  در  شدن  درگیر

دسی و رایان    6زیادی در سالیان اخیر رشد کرده است. که یکی از معروفترین  و متداولترین نظریات، نظریه خود تعیین گری

  نظریه   با  را  سنتی  تجربی  هایروش  که  است  ذهنی  سالمت  و  روانی  رشد  بشریت،  های انگیزه  با  ارتباط  در  است. این نظریه ویکردی

  بنابراین . ورزد  تأکید  رفتاریخودتنظیمی    و  شخصیت  تحول  برای  تکاملی  درونی   منابع  اهمیت بر  تا  کرده  کارتلفیق  بهیسمی  ارگان

خودانگیختگی   اساس  و  پایه  که  است  7درونی   -بیرونی  انگیزش  انواع  و  روانشناختی  اساسی  نیازهای  این نظریه  هایپژوهش  حیطه

  نیز تمایالت این اجتماعی موانع بر بلکه  ذاتی شکوفایی و تحول میل بر نه تنها نظریه این همچنین. است شخصیت یکپارچگی و

شود. بارزترین تمایز بین انگیزش می(. این نظریه بین علل و اهداف که سبب انجام فعالیت میشوند، تمایز قایل  6دارد)  تأکید 

 
1 .Ryff 
2 .psychological well being 
3 . Shank & Pintrich 

4 . Academic motivation 

5 . Deci & Ryan 

6 . Self determination 

7 . Extrinsic-Intrinsic Motivation  
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 جمشیدیان 3 3

انگیزش درونی مهمتر از   2شود. در رویکرد شناختی مینیز مطرح  1درونی و انگیزش بیرونی است و عالوه بر این دو، بی انگیزگی 

گیرد در حالی که منشاء پاداش در انگیزش درونی در کاری که  میرونی از پاداش سرچشمه  انگیزش بیرونی است. انگیزش بی

گیرد نهفته است. به سخن دیگر انگیزش بیرونی انگیزشی است که به وسیله عوامل خارج از فرد مانند تنبیه یا پاداش میانجام  

گیرد وابسته است مانند اشتیاق فرد برای انجام آن ه انجام می شود در حالی که انگیزش انگیزش درونی به کاری کمیبرانگیخته  

  چالش،  لذت،  با  همراه  و  بردمی پیش خودانگیخته و  طبیعی  رابه صورت یادگیری فرآیند  درونی (. به عبارتی دیگر انگیزش7کار)

  بیرونی  انگیزش،  وقتی.  ناشی میشود  جایزه  یا  امتیاز  مانند  محیطی  پیامدهای  و  هامشوق   از  بیرونی  انگیزش  .است  تازگی  و  خالقیت

  مانند  بیرونی  آوردن پیامدهای  دست  به  برای  بلکه  نمیدهد،  انجام  فطری  خشنودی  کردن  تجربه  برای  را  فعالیت  آن  فرد  است،

 (. 8دهد)می انجام بیرونی  فشار یك بر کردن غلبه  و ناخوشایند  محرک یك از اجتناب یا  و  جایزه یك بردن باال، نمره

انگیزش تحصیلی  با توجه به اهیمت  بهزیستی روانشناختی در فرایند تحصیل و یادگیری دانش آموزان و هم چنین اهمیت 

انگیزش تحصیلی به وسیله متخصصان پیشنهاد   افزایش بهزیستی   که  دادند  بسیاری نشان  شود. مطالعات میمداخالتی جهت 

ناخوشایند و افزایش احساسات    احساسات   تغییر  توانایی   و   تحمل  هیجانات،   باورهاو   ختشنا  توانایی  جمله  از  هاییمهارت  داشتن

آن نتیجه  در  و  خودتنظیمیمثبت  و  تحصیلی  موفیقت  دارد)  ها  همراه  به  پژوهش9را  مداخالت  (.  تاثیر  از  نیز  دیگری  های 

 (.  10روانشناختی بر افزایش انگیزش تحصیلی حکایت دارد)

آوردهای علم  ترین دستشود، یکی از بزرگدرمان شناختی رفتاری هم شناخته می  که در ایران با نام 3فتار درمانی شناختی ر

شناسی در نیم قرن گذشته است. این روش درمانی چنان مؤثر بوده است که برای توصیف آن از عبارت »انقالب شناختی« روان 

های فرد بر  درمانی است که تمرکزش بر تأثیر باورها، تفکرات و نگرشرفتار درمانی شناختی نوعی روش روان  .شوداستفاده می

 در رفتار مداخله  و  اندازه گیری درک،  برای  یکپارچه  یك چهارچوب  شناختی رفتاری می باشد. گروه درمانی  احساسات و رفتارها

 .(11می آورد) فراهم

روش از  توسط متخصصان روش شناختی  هاهای مداخلهیکی  پیشنهاد شده  باشد. هرچند مطالعاتی  می  5مارتین  4رفتاری –ی 

یرامون تاثیر این روش بر بهزیستی روانشناختی انجام نگرفته و مطالعات نزدیك به روش مارتین بر بهبود بهزیستی روانشناختی 

رفتاری را تحت عنوان»   -تاکید دارد اما مارتین جهت افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان برنامه مداخالت چند بعدی شناختی

ه انگیزش و اشتیاق « تحصیلی را گسترش داد تا چارچوبی برای معرفی نظریه اصلی انگیزش و اشتیاق تحصیلی را نشان چرخ 

  های مقاله     مجموعه  در نظرگرفتن  (. مارتین با12تر انگیزش و اشتیاق تحصیلی است)دهد. این برنامه شامل مطالعات یکپارچه

ی، ابعاد شناختی و رفتاری و تفاوت سطوح ابعاد سازگاری و ناسازگاری پیشنهاد  راهکارهای یادگیر  ،انگیزشی  هایجهت گیری 

  خودباوری،   هایشناختی شامل زیرگروه  سازگاری  ابعاد  توانددر این چهار سطح مشخص شودالف(میکرد که انگیزش تحصیلی  

  ابعاد  پافشاری؛ج(  و  تکلیف،  مدیریت  ی،برنامه ریز  رفتاری شامل زیرگروههای  سازگاری  ابعاد  ب(   تسلط؛  اهداف  و  گذاریارزش 

زیرگروه  ناسازگاری شامل  د(  و  نامطمئن،  کنترل  شکست،  از  اجتناب  هایشناختی  شامل   ناسازگاری  ابعاد  اضطراب    رفتاری 

  بعدی  چند  مداخالت ( اثربخشی1394(. در پژوهش معماریان و همکاران)10نشدن است) درگیر و  ناکارآمدی خود هایزیرگروه

 
1 . Amotivation 

2 . Cognitive approach 
3 -Cognitive Behavioral Therapy 
4 . Cognitive Behavior approach. 

5 . Martin 
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(.  10اصفهان مورد تایید قرار گرفت)  شهر  برانگیزش تحصیلی درونی و بیرونی دانش آموزان دبیرستانهای  مارتین  رفتاری  ـ  شناختی

و همکاران) رنجبر  حداد  پژوهش  در  نشان1397همچنین    افزایش  بر  رفتاری  شناختی  رویکرد  بر   مبتنی  آموزش  که  دادند   ( 

 (. 13است) بوده اثربخش خودشکن رفتار دارای دانشجویان در منفی  تحصیلی کاهش هیجانات  بر و مثبت  تحصیلی هیجانات

باشد و بیشتر مطالعات در این زمینه از نوع همبستگی و یا با یك متغیر بوده است.    میتحقیقات پیرامون موضوع پژوهش اندک  

  آیا   که  است  آن  بررسی  پژوهش حاضر  اصلی   مساله  بنابراین.  این خال در متغیر بهزیستی روانشناختی بیشتر به چشم می خورد

  دارد؟ تاثیر تیزهوش دانش آموزان رفتاری مارتین بر بهزیستی روانشناختی و انگیزش تحصیلی -روش شناختی

 روش پژوهش: 

رفتاری روش شناختی    متغیر مستقل.  بود  کنترل  گروه   با  پس آزمون  -پیش آزمون  طرح  با   نیمه آزمایشی  نوع  از  پژوهش  روش

انگیزش تحصیلی دانش آموزان  وابسته  متغیرهای  و  مارتین روانشناختی و  جامعه  .  بود  دوم متوسطه  دوره  تیزهوش  بهزیستی 

آموزان  کلیه  را  حاضر  پژوهش  آماری دوره  پسر  دانش  متوسطه  تیزهوش  اصفهان  دوم  که 1398-99  تحصیلی  سال  در  شهر 

 گمارش  و   هدفمند   نمونه گیری  روش  نفر به عنوان نمونه با استفاده   30عداد  بودند، تشکیل می دادند. از این ت  نفر   2029شامل

نفر دانش آموزبه صورت    30بصورت تصادفی    پسرانه  تیزهوشان  مدارس  به  مراجعه  با   که  صورت  بدین .  انتخاب شدند   تصادفی 

  نمره  کسب: شامل  به پژوهش ودور  تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل بصورت تصادفی قرار گرفتند. مالکهای

 سالمت  از  برخورداری  تیزهوشان،  مدارس  حضور در  پرسشنامه انگیزش تحصیلی و بهزیستی روانشناختی،  در  میانگین  از  پایین تر

  در  غیبت:  شامل  نیز  پژوهش  از  خروج  های همچنین مالک.  بود  پژوهش  در  حضور  به  تمایل   و  مناسب  عملکرد انضباطی  جسمی،

  .پیش بینی نشده  و اضطراری بود  مشکل  بروز  و   در کالس  شده   مشخص  تکالیف  ندادن  انجام  همکاری،  عدم  و  آموزشیجلسه    دو

های بهزیستی روانشناختی و انگیزش تحصیلی بین نفر بود. سپس پرسشنامه 15نفر و  گروه کنترل نیز    15گروه آزمایش شامل  

ها اقدام شد )پیش آزمون( و در اقدام  گروه آزمایش و کنترل توزیع شد و پس از پاسخ گویی گروه نمونه به جمع آوری پرسشنامه 

برای دانش آموزان گروه آزمایش اجراشد و گروه کنترل آموزشی   1مطابق با جدول شماره  بعدی روش شناختی رفتاری مارتین  

های بهزیستی روانشناختی و انگیزش تحصیلی  دریافت نکردند. و بعد از اجرای روش آموزش نسبت به توزیع مجدد پرسشنامه

 شد:   استفاده زیر ابزار از جمع آوری اطالعات اقدام شد)پس آزمون(. برای

 تسلط  خودمختاری،  شامل  ابعاد  و  توسط ریف ساخته شد  1989  : این مقیاس در سال  1روانشناختی  بهزیستی   پرسشنامه 

  ابعاد  این  نمرات  مجموع  می باشد،   خود  و پذیرش  زنـدگی  در  هدفمنـدی  دیگـران،  بـا  مثبـت  ارتبـاط  شخصی،  رشد  برمحیط،

را تشکیل می    بهزیستی  کلی   نمره ای  6  پیوستار  دریك  آزمون  این.  دهندروانشناختی    کـامال   "  تا   "مخالفم  کامال"  از  درجه 

معکـوس نمره    شـکل  به  سوال  40  و  مستقیم  طور  به  سوال  44  سواالت  کل   بین  از.  می شود  داده  پاسخ(  تـا شش   یـك) "  مـوافقم

 ریف   روانشناختی  بهزیستی  کل مقیاس   برای  را  کرونباخ  آلفای  خود  پژوهش   در(  1391)  فرزاد  سفیدی و  (. 14می شوند)  گذاری

پذیرش  برای  و  73/0 )  عوامل  هدفمندی67/0خود  رشد شخصی72/0)  زندگی  در  (،  تسلط75/0)  (،  ، 80/0)  محیط  بر  (،   )

  مقیاس   زیر  درونی   همسانی  ضریب (  2009)  2هانگ  .( 15کرده اند)  گزارش  (91/0)  دیگران  با   مثبت  ارتباط  ( و 86/0خودمختاری )

پایایی کلی این پرسشنامه نیز    .است  کرده  گزارش  50/0  حدود  را  آزمون  کل   درونی   همسانی   ضریب  همچنین  و   کوتاه   فرم  های

، 77/0،  79/0،80/0،  79/0. در این پژوهش ضریب های  محاسبه و گزارش شده است  89/0بر حسب ضریب آلفای کرونباخ برابر با  

 
1. Ryff Scale of Psychological Well-being 
2. Hong 
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برای کل مقیاس به دست   80/0برای ابعاد مقیاس بهزیستی روانشناختی  و ضریب با استفاده از روش آلفای کرونباخ  84/0، 76

 آمد که ضرایب مناسبی می باشند. 

انگیزش تحصیلی  است؛  استفاده  ( AMS)  تحصیلی   انگیزش  مقیاس  پرسشنامه  از  پژوهش   این  در:  1پرسشنامه    این  شده 

  و  شد ساخته شده، طراحی  ریان و  دسی کنندگی خودتعیین  نظریه  مبنای ( که بر1992) همکاران  و  والرند وسیلة به پرسشنامه

  درونی   انگیزش:  سطح  سه با   درونی   انگیزش.  سنجدمی  را  انگیزش  سازة   هفت   تحصیلی  مقیاس انگیزش باشد.می  سؤال  28  شامل

 بیرونی  انگیزش  سه سطح؛  با  بیرونی  انگیزش.  تحریك  تجربه  برای  درونی  انگیزش  کار،  انجام  برای  درونی  انگیزش  برای فهمیدن،

بی    سازه  باالخره،   و  بیرونی  تنظیم  برای  انگیزش بیرونی   شده،  همانندسازی  تنظیم  برای  بیرونی  انگیزش  تزریقی،  تنظیم  برای

درجه   هفت لیکرت مقیاس یك براساس که است گزینه ای هفت  پاسخ های بستهآزمون  نوع از پرسشنامه این هایماده انگیزگی

  است که  این  شود، می  پرسیده  پرسشنامه  این  در  که  کلی  سؤال.  شودمی  نمره گذاری  مخالفم(  کامالً=  1موافقم،  کامالً=  7  )  ای

 را  نظرش مورد  گزینه باید  سؤال دانش آموز  هر   به   پاسخ  برای که  است  شده   داده   سؤال  این  به پاسخ 28  و   میروید؟   مدرسه  به  چرا

  87/0تا    83/0توسط والرند و همکارانش ضرایب الفای کرونباخ زیرمقیاس ها را بین    1992این مقیاس در سال    .کند  انتخاب

و   88/0گزارش کرده اند و جهت روان سنجی پرسشنامه تمام مراحل روایی کیفی و کمی انجام شد. پایایی به روش بازآزمایی  

نیمه کردن     )آلفای  درونی   همسانی  به روش  پایایی  ضریب  (،1389)  همکاران  و  (. تحقیق کاوسیان16تایید گردید)  73/0دو 

در این    .است  نموده  گزارش  70/0انگیزگیبی  برای  و79/0بیرونی  انگیزش  برای  ، 0/  83  درونی   انگیزش  برای  ترتیب  به   را  کرونباخ(

های  به ترتیب برای مولفه  76/0، و  85/0،81/0پژوهش نیز ضریب پایایی با استفاده روش الفای کرونباخ محاسبه شد ضرایب  

 انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی به دست آمد. 

  آزمایش  گروه  دو   در ا آنه انتخاب مشارکت کنندگان،  و  پژوهش  اجرای جهت اصولی موافقت  اخذ از پس شیوه اجرای پژوهش: 

 تحت  جلسه13مدت  به  آزمایش  شرکت کنندگان گروه  سپس.  شد  اجرا  پیش آزمون  گروه  دو  هر  در  ابتدا  در  .گرفتند  قرار  کنترل  و

 برای   آموزشی  دوره  از اجرای  پس.  نکردند  دریافت  آموزشی  هیچ  کنترل  گروه  کنندگان  مقابل شرکت  در.  گرفتند  قرار  آموزش

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

 

 رفتاری مارتین  - : خالصه جلسات اموزش روش شناختی1جدول

Table 1: Summary of Martin's methodological-behavioral training sessions 

 تکلیف محتوا  هدف جلسه  

خود  1 تقویت 

 باوری : 

  

شکارچی  -3ایجاد موفقیت بیشتر در زندگی-2تغییر نحوه تفکر  -1

بازنگری در  -4استعداد )افزایش خود آگاهی نسبت به استعدادها(  

 تکنیکها 

تکالیف،  تقسیم بندی 

که   موضوعاتی  شناسایی 

 مسلط هستند

 ارزشگذاری    2

 به مدرسه:

هایی که  مهارت- 3-آموزبا زندگی دانش-2ارتباط مدرسه با دنیا  -1

 بازنگری  -4آموزندمیآموزان در مدرسه دانش

خصوص  در  گفتگو  و  بحث 

 اوقات فراغت 

 
1 . Academic Motivitions Questionnaire 



 ....... ( انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

یادگیری   3

 متمرکز: 

رکورد -1 شخصی  بهترین  فعال-2های  به  -3یادگیری  نگاهی 

 بازنگری    -4پیشرفت وموفقیت

  های مشخص نمودن توانمندی 

یادداشت در شخصی،  برداری 

 حاشیه کتاب

درک  -2دهیم و نحوه انجام آن  میبرنامه ریزی آنچه که انجام  -1 برنامه ریزی:   4

 دهیم میوفهم تکالیفی که انجام 

آموز مبتنی بر اینکه در مسیر درست قرار کنترل برنامه دانش-3

 بازنگری -4دارد.

بخش به  تکالیف  های  تقسیم 

 کوچکتر 

مدیریت   5

 تکلیف:

زمان مطالعه  -3استفاده بهتر از زمان-2بهترین شرایط مطالعه-1

 بازنگری  -4هفتگی

مطالعات   نمودن  یادداشت 

درست کردن جدول    - هفتگی

 زمانی مطالعه 

شدم2   2*30طرح  -1 ایستادگی:   6 موفق  بار  آخرین  برای  که  - 3زمانی 

 بازنگری -4افتم میکه از پا مینگاه

کالویت  شناسایی    –ارهابندی 

 مشکالت در انجام تکالیف 

امتحان -3آماده شدن برای امتحانات-2دقیقه  15آرامش  در  -1 اضطراب:  7

 دادن

انجام تمرینات کسب آرامش،  

توصیه بهداشتی  رعایت  های 

 برای کاهش اضطراب 

کنترل  8

 نامطمئن:  

چه چیزی 2چرا در گذشته کاری را خوب انجام داده یا نداده ام-1

 توانم کنترل کنم  میرا 

 بازنگری  -4عوامل مهم در کنترل خود -3

مرور دورس توسط خود دانش  

آموز، انتخاب تاریخ برای انجام  

 تکالیف

از  9 اجتناب 

 شکست:.

ا  الفبای کنار آمدن ب-1تمرینهای مربوط به اجتناب از شکست :  

برخورد -  3تواند منجر به اصالح من شودمیاشتباهاتی که  -2ترس

 بازنگری -4با دالیلی بی فایده در راستای یادگیری

و  مثبت  جمالت  تکرار 

 جایگزین آن با جمالت بیهوده 

ناتوان  10 خود 

 سازی: 

چرا در مسیر موفقیت -2گیرم  میچگونه در مسیر موفقیت قرار  -1

 گیرم  میقرار 

 بازنگری-4از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه موفقیت -3

موضوعاتی   از  فهرستی  تهیه 

که در آنها احساس خودناتوان 

 سازی می کنند 

کار  -1 عدم اشتیاق:   11 انجام  نحوه  درباره  دیدگاهی  به  -2داشتن  اجمالی  نگاهی 

نبودند گذشته بد  رویدادهاخیلی  که  زمانی  در  هم  نگاهی  -3آن 

 بازنگری -4اجمالی به آینده 

که   کارهای  از  فهرستی  تهیه 

امور  در  اشتیاق  عدم  موجب 

 تحصیلی آنان می شود  

    

 

 توصیفی از   آمار  سطح  در.  است  شده  استفاده  استنباطی  و  آمار توصیفی  سطح  دو  از  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  برای  پژوهش   این  در

آزمون آزمون شیب همگنی رگرسیون، برتلت خی دو، باکس آزمون   از  استنباطی  آمار  سطح  در  و  استاندارد  انحراف  و   میانگین

وابسته   متغیرهای  در  کنترل  و   آزمایش   یهاگروه  آزمونهای  پیش   مقایسه  جهتTآزمون    از  ها، واریانس  برابری  بررسی  برای  لوین

نرم    از  استفاده   با  آماری  نتایج.  گردید  استفاده   پژوهش  بررسی فرضیه  روش کواریانس چند متغیره )مانکوا( برای  از  همچنین  و

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد24نسخه  SPSSافزار 
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 ها:یافته

های   دبیرستان  یازدهم  سال  آموزان  دانش  مطالعه  مورد  در سنجمعیت  که  اصفهان  بودند18  - 16تیزهوشان  ابتدا  .  سال  در 

 آمده است. 2های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول شماره یافته

 

 آزمون پس و آزمون  پیش  مرحله دو در تحصیلی انگیزه نمرات و تحصیلی هیجان  معیار انحراف و  میانگین: 2 جدول

Table 2: Mean and standard deviation of academic excitement and academic motivation 

scores in two phases: pre-test and post-test 

 

 پس آزمون  پیش آزمون  گروه  متغیر 

انحراف  میانگین 

 استاندارد

 انحراف استاندارد میانگین 

 20/8 94/59 17/11 75/55 آزمایش  پذیرش خود

 12/7 25/48 75/7 45/47 کنترل 

 65/8 45/61 27/13 12/57 آزمایش  هدفمندی

 63/7 12/51 48/8 10/50 کنترل 

 95/9 38/62 20/14 38/58 آزمایش  رشد شخصی

 48/7 21/51 20/8 34/51 کنترل 

 10/8 78/59 4/14 02/55 آزمایش  تسلط محیطی

 45/7 30/51 12/10 96/51 کنترل 

 41/8 68/54 14/15 27/51 آزمایش  خود مختاری 

 48/8 63/49 21/9 39/48 کنترل 

 14/7 58/60 51/10 12/55 آزمایش  روابط مثبت با دیگران

 70/7 25/52 36/8 28/54 کنترل 

 24/3 63/26 21/3 42/23 آزمایش  سطح انگیزش درونی برای فهمیدن 

 28/3 30/23 42/3 33/23 کنترل 

 14/3 65/26 12/3 45/21 آزمایش  انجام کارسطح انگیزش برای 

 21/3 38/21 18/3 32/21 کنترل 

تجربه  برای  درونی  انگیزش  سطح 

 تحریک 

 39/4 41/25 34/4 98/19 آزمایش 

 32/4 12/20 78/4 02/20 کنترل 

تنظیم   برای  بیرونی  انگیزش  سطح 

 تزریقی

 41/2 91/26 31/2 41/22 آزمایش 

 64/2 32/28 33/2 38/22 کنترل 

 41/2 41/28 14/2 64/25 آزمایش 



 ....... ( انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

تنظیم   برای  بیرونی  انگیزش  سطح 

 همانند سازی شده 

 21/2 39/25 31/2 38/25 کنترل 

تنطیم   برای  بیرونی  انگیزش  سطح 

 بیرونی

 63/1 48/26 17/1 89/21 آزمایش 

 34/1 30/21 24/1 32/21 کنترل 

های انگیزش تحصیلی از تحلیل های بهزیستی روانشناختی و مولفهمارتین بر مولفهبرای بررسی تاثیر روش شناختی رفتاری  

های آزمایش و گواه   کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج آزمون بررسی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس ازمون در گروه

 آن  نتایج   که  گرفت  قرار  مورد سنجش  وینل  آزمون  توسط  نیز  واریانس   همگنی   پیش فرض  (. هم چنین<05/0pمعنادار نبود )

رعایت همگنی واریانس  نبود که  معنادار بیانگر  یافته  )این  بوده است.  بررسی ماتریس  <05/0pها  برای  باکس  آزمون  نتایج   .)

،  p<835های متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است)کوریانس متغیرها ی وابسته در گروها نشان داد که ماتریس کوریانس

271  =/F ،  921/0  =(BOXMهای بهزیستی  . هم چنین نتایج آزمون خی دو بارتلت برای بررسی کرویت یا معنی داری بین مولفه

 =  p،2  = d.f، 32/7<022/0روانشناختی و همچنین انگیزش تحصیلی، نشان داد که رابطه بین این متغیرها معنادار است)  

(X2از طرفی نتایج آزمون  t  وابسته   متغیرهای  کنترل در  و  آزمایش  هایگروه  پیش آزمون  نمرات  میانگین  تفاوت   که  نشان داد  

بیانگر آن بود که پیش    موچلی  آزمون  نتایج  است. همچنین  نبوده  معنادار  های بهزیستی روانشناختی، انگیزش تحصیلی()مولفه 

مولفه  ها داده  فرض کرویت  متغیرهای در  انگیزش    روانشناختی  بهزیستی  های  )  شده   رعایت   تحصیلیو  برای  <05/0pاست   .)

تحلیل   از  تیزهوش  دانش آموزان  روانشناختی و انگیزش تحصیلی  بهزیستی   بررسی اثربخشی روش شناختی رفتاری مارتین بر

 .  کواریانس چند متغیره استفاده شده است

،  p<003/0)روانشناختی    متغیر بهزیستی آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری )مانکوا( تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در  

48/7  =Fپذیرش خود،    روانشناختی  های بهزیستیشناختی مارتین بر مولفه  –( نشان داد. به عبارت دیگر مداخالت رفتاری(

 هدفمندی، رشد شخصی، تسلط محیطی، خود مختاری، روابط مثبت با دیگران( تاثیر داشته است.

 

بهزیستی   متغیر  در  آزمایش  و  کنترل  گروه   دو   تفاوت  )مانکوا(  چندمتغیره  اریانسکوو  تحلیل  آزمون  .نتایج 3جدول  

 روانشناختی

Table 3. Results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test of the difference 

between the control and experimental groups in the psychological well-being  

 

 

 شاخص آماری                               

 منبع 

                متغیر وابسته                               

مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 معناداری 

Eta2  توان

 آماری 

متغیرهای 

 همپراش 

 1 715/0 0001/0 02/120 42/945 1 42/945 پذیرش خود

 1 761/0 0001/0 32/110 33/528 1 33/528 هدفمندی 

 1 835/0 0002/0 62/148 32/896 1 32/896 رشد شخصی

 97/0 834/0 0001/0 25/163 12/854 1 12/854 تسلط محیطی
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 98/0 762/0 0002/0 68/95 15/462 1 15/462 خود مختاری 

با   مثبت  روابط 

 دیگران

12/690 1 12/690 12/164 001/0 792/0 1 

 1 715/0 0001/0 28/12 14/1023 1 14/1023 پذیرش خود 

 1 761/0 0001/0 19/12 210/1096 1 210/1096 هدفمندی 

 1 792/0 0001/0 41/12 45/1080 1 45/1080 رشد شخصی

 1 812/0 0002/0 12/12 361/1124 1 361/1124 تسلط محیطی

 1 796/0 0001/0 64/12 628/1242 1 628/1242 خود مختاری 

با   مثبت  روابط 

 دیگران

10/2910 1 10/2910 27/12 001/0 846/0 1 

های پیش  بیانگر تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در سطوح بهزیستی روانشناختی با در نطر گرفتن نمره  3جدول شماره  

توان گفت  مداخالت  میآزمون به عنوان متغیرهای همپراش است این تفاوت با توجه به مقدار سطح معنادری،معنادار است. پس  

 شود. میتایید  1هزیستی روانشناختی  تاثیر داشته و فرضیهشناختی مارتین بر ابعاد ب –رفتاری 

=  p  ،39/12<001/0)آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری)مانکوا( تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر انگیزش درونی  

Fرفتاری عبارت دیگر مداخالت  به  داد.  نشان  مولفه   –(  بر  مارتین  اشناختی  انگیزش درونی) سطح  برای های  نگیزش درونی 

 فهمیدن، انجام کار و تجربه تحریك پذیر( تاثیر داشته است.

 

انگیزش تحصیلی   در  آزمایش  و   کنترل  گروه  دو  تفاوت(  مانکوا)   چندمتغیره  کوواریانس  تحلیل  آزمون  . نتایج 4جدول

 درونی 

Table 4. Results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test of the difference 

between the two control and experimental groups in internal academic motivation 

 

 

شاخص                      

 آماری          

 منبع 

 متغیر وابسته                                             

مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 معناداری 

Eta2  توان

 آماری 

متغیرهای 

 همپراش 

 1 21/0 000/0 12/31 41/183 1 41/183 فهمیدن

 1 14/0 000/0 27/12 35/41 1 35/41 انجام کار 

تجربه 

 تحریك 

62/81 1 62/81 47/9 000/0 78/0 1 

 1 41/0 00/0 33/14 51/84 1 51/84 فهمیدن



 ....... ( انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

 99/0 59/0 000/0 27/20 13/80 1 13/80 انجام کار  گروه 

تجربه 

 تحریك 

28/214 1 28/214 64/22 000/0 48/0 1 

های پیش آزمون به  بیانگر تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در سطوح انگیزش درونی  با در نطر گرفتن نمره  4جدول شماره

توان گفت مداخالت رفتاری  میعنوان متغیرهای همپراش است این تفاوت با توجه به مقدار سطح معناداری،معنادار است. پس  

 شود. میتایید 2انگیزش درونی تاثیر داشته و فرضیه  شناختی مارتین بر ابعاد سه گانه –

=  p  ،78/14<001/0)آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری)مانکوا( تفاوت دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر انگیزش بیرونی  

F  رفتاری مداخالت  دیگر  عبارت  به  داد.  نشان  مولفه  –(  بر  مارتین  تشناختی  تنطیم  بیرونی)  انگیزش  تنطیم  های  زریقی، 

 همانندسازی شده، تنطیم تزریقی( تاثیر داشته است.

 

در انگیزش تحصیلی    آزمایش  و  کنترل  گروه  دو  تفاوت(  مانکوا)  چندمتغیره  کوواریانس  تحلیل  آزمون  نتایج  .5جدول

 بیرونی

Table 5 : Results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test of the difference 

between the two control and experimental groups in external academic motivation 

 

 

 شاخص آماری                               

 منبع 

 متغیر وابسته                                             

مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات

F   سطح

 معناداری 

Eta2  توان

 آماری 

متغیرهای 

 همپراش 

 1 51/0 000/0 31/17 23/15 1 23/15 تنظیم تزریقی

همانند   تنظیم 

 سازی شده 

37/33 1 37/33 21/7 000/0 18/0 99/0 

 1 28/0 000/0 41/18 94/0 1 94/0 تنطیم بیرونی 

 1 49/0 00/0 02/20 39/102 1 39/102 تنظیم تزریقی گروه 

همانند   تنظیم 

 سازی شده 

40/39 1 40/39 17/20 000/0 61/0 99/0 

 1 39/0 000/0 89/6 71/59 1 71/59 تنطیم بیرونی 

 

های پیش آزمون بیانگر تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در سظوح انگیزش بیرونی  با در نظر گرفتن نمره   5جدول شماره

توان گفت  مداخالت  میبه عنوان متغیرهای همپراش است این تفاوت  با توجه به مقدار  سزح معنادری،معنا دار است  پس  

 شود. میتایید  3گانه انگیزش بیرونی تاثیر داشته و فرضیه  شناختی مارتین بر ابعاد سه –رفتاری 
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 : بحث و نتیجه گیری

دانش آموزان   رفتاری مارتین بر بهزیستی روانشناختی وانگیزش تحصیلی  -روش شناختی  اثربخشی  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش

  - داد که مداخله شناختی  نشان  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج.  گرفت  متوسطه شهر اصفهان انجام  دوم  دوره  تیزهوش  پسر

( نتایج مطالعات معماریان و همکاران  با  یافته  این  اثر بخش است  روانشناختی  افزایش بهزیستی  بر  ( و  1394رفتاری مارتین 

روانشناخت18و  11( همخوانی دارد)2011پکران) بر مدل بهزیستی  تاثیر روش مارتین  پیرامون  ی ریف کامال  (. خال مطالعاتی 

مشهود است. از آن رو تحقیق پیرامون این موضوع در جوامع مختلف آماری ضروری به نظر می رسد در تبیین این یافته می  

توان گفت که آموزش برنامه های کنترل اضطراب، برنامه ریزی، ارزش گذاری، خود باوری و.. که در برنامه ی آموزشی مارتین 

به مهارتهایی موثر بر بهزیستی روانشناختی نظیر اعتماد به نفس، مدیریت، خودباوری خود مختاری  مدنظر است، دانش آموزان را  

و .... که تا قبل از آن یا به آن واقف نبودند یا به اندازه کافی آن مهارت را نداشتند مجهز می کنند و این مهارت ها سبب افزایش  

شوند و این  میوش مارتین دانش آموزان به شناخت بیشتراحساسات نائل نمرات ابعاد بهزیستی روانشناختی می شوند. آموزش ر

 تواند آنها در کیفیت بخشی به رفتار، عملکرد تحصیلی و.... کمك کند.  میمهم 

ارزشمندی، برنامه ریزی ،   خود باوری، خود ارتقای افزایی، توان و توانمندسازی ماحصل گفت توان می یافته این تبیین  در

 به  را ها بادشواری رویارویی قدرت  فرد، شود می موجب که است قدرت احساس  و هویت یابی اتکایی، کاهش اضطراب، خود

 زندگی، کیفیت بهبود مانند پیامدهایی با توانمندسازی که دهد می نشان نیز متعدد شواهد کند. مقابله ها آن با آورد و دست

تهایی   مهار تمرین (.18است) مرتبط مناسب گیری تصمیم و مشکالت  در موثر مدیریت خود، از مراقبت گیری، تسهیل تصمیم

گروه  به ...و فکری  استقالل دیگران،  با موثر  ارتباط نفس، عزت  و  اعتماد جمله  از روانی بهزیستی  های مولفه برگیرنده در

دلیل  .باشد داشته  نقش خانوار  سرپرست زنان بهزیستی بردن باال در تواند می ها مهارت تمرین و  آموزش داد، نشان آزمایش

شناخت  مثال طور به .می یابد ارتقا نیز بهزیستی ابعاد نشناختی، روا ابعاد تقویت با که کرد بیان  این گونه توان می را  امر  این

 های توانمندی از خود شرایط و خود پذیرش ضمن افراد تا سازد می فراهم خود، برنامه ریزی و ارزشگذاری مدرسه زمینه ای 

 .شوند آگاه نیز خویش

اثربخشی روش شناختی رفتاری مارتین برانگیزش تحصیلی درونی و بیرونی دانش آموزان   -یافته دیگر این پژوهش حاکی از 

نش  تیزهوش پسر شهر اصفهان بود. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد این مداخله باعث افزایش انگیزه تحصیلی در این دسته از دا

( همسو  20و    19،  10( )2004( پنتریچ )2006(، مارتین)1394شود. این یافته با نتایج تحقیقات معماریان و همکاران)میآموزان  

 است. 

توان گفت، با توجه به اینکه انگیزش تحصیلی یك سازه چندبعدی شامل بعد شناختی، انگیزشی و رفتاری تبیین این یافته می  در

انگیزش تحصیلی    - دی شناختیاست، مداخالت چندبع افزایش  برای  روانشناسی  تربیتی و  علوم  یافته های  بر  رفتاری مبتنی 

آموزان نسبت به مطالعات متمرکز شده بر موارد خاص از موفقیت بیشتری برخوردار می باشند. برنامه شناختی و رفتاری دانش

ای از رفتاری مارتین مجموعه   –بارت دیگر، مداخالت شناختیمارتین نیز با دقت زیادی بر این موضوع تاکید نموده است. به ع 

های مدرسه دهد تا آنها با انگیزه و اشتیاق زیادی فعالیتهای شناختی، انگیزشی و رفتاری در دانش آموزان پرورش میتوانمندی 

کنند، محیط  آموزان فکر میانشتوان گفت با آموزش برنامه جامع مارتین، به مرور درا دنبال نمایند. در تبیین این موضوع می

مدرسه را تحت کنترل دارند. ) این باور که پیامدها وابسته به رفتار است، افراد را به سمت انتظارات بیشتر برای موفق شدن سوق 

اشد  بهای خودشان میهای مدرسه مطابق با ارزشکند(، برنامهدهد وآنها را به تالش و کوشش و پایداری بیشتری هدایت میمی



 ....... ( انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

های فراشناختی در مسیر و سپس با پایداری و تالش هنگام انجام تکالیف مدرسه و استفاده از راهبردهای عمیق همچون مهارت

آموزان در  گیرند. این مولفه ها به طور مداوم و مثبت با اشتیاق تحصیلی شناختی دانشاهداف تحصیلی و یادگیری خود قرار می

گیری نمود، مداخالت چندبعدی شناختی و رفتاری مارتین یك  توان نتیجه ند. به عبارت دیگر میکمحیط کالس رابطه برقرار می 

ریزی تکالیف،  های عملیاتی، کلیدی و رفتاری شامل برنامهالعملها و دستور ای است که عالوه بر جنبه های شناختی برنامهبرنامه

، برای افزایش اشتیاق و انگیزه تحصیلی  و تغییر اسنادهای ناپایدار  پایداری در کارها، مهار اضطراب امتحان، اجتناب از شکست

 آموزان دارد. دانش

 محدودیتهای پژوهش 

محدودیت جمله  میاز  حاضر  پژوهش  عوامل  های  و  اجتماعی  عوامل  خانوادگی،  عوامل  جمله  از  اثرگذار  عوامل  سایر  به  توان 

آموزان موثر باشد. این موضوع نیاز به یك مطالعه جامع و طولی  ی دانشتواند بر انگیزش و هیجانات تحصیلای بود که میمدرسه

 جوامع به را نتایج  تعمیم جامعه پژوهش به دانش آموزان تیزهوش پسر، بودن محدود  تر نماید.دارد، تا پایداری نتایج را مشخص

در   حاضر پژوهش پژوهش،  هاییافته آزمایی  و راستی تعمیم جهت که شودمی پیشنهاد لذا .کند می محدودیت مواجه با  دیگر

برای تحقیقات آتی   .گردد هم لحاظ  جنسیتی تفاوتهای بحث و شود  انجام تحصیلی مختلف گروههای و  ردهها  در  و دیگر جوامع

بر روی دختران   روی دانش آموزان تیزهوش این مداخله بر روی متغیره ی وابسته ای چون اشتیاق تحصیلی،خوش بینی علمی

 سران در مقاطع دیگر انجام شود و آن مدلی برای تدوین شود.  و پ 

 کاربرد پژوهش 

های اصلی مدارس به عنوان یك فعالیتی که دانش آموزان در  گردد این مداخله در فعالیتمیبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد  

شود و مشاوران و برنامه ریزان تحصیلی نسبت به کند، لحاظ  میهای تحصیلی توانمند  زمینه بهزیستی روانشناختی و مهارت

 اجرای آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.

تیزهوش پسر، بودن محدود که نمود اشاره باید  پایان در به دانش آموزان  پژوهش   با دیگر جوامع به را نتایج تعمیم جامعه 

 در جوامع حاضر پژوهش پژوهش،  هاییافته آزمایی راستیو   تعمیم جهت که شودمی پیشنهاد لذا .کند می محدودیت مواجه

های  از جمله محدودیت  .گردد هم لحاظ جنسیتی تفاوتهای بحث و شود انجام تحصیلی مختلف گروههای و رده ها در و دیگر

تواند بر که میای بود  توان به سایر عوامل اثرگذار از جمله عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی و عوامل مدرسه پژوهش حاضر می

آموزان موثر باشد. این موضوع نیاز به یك مطالعه جامع و طولی دارد، تا پایداری نتایج را  انگیزش و هیجانات تحصیلی دانش

شود به منظور آشنایی آموزان، پیشنهاد میبا توجه به اثر بخشی این برنامه بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش  تر نماید.مشخص 

های ضمن خدمت و کارگاههای  ها با مداخالت چندبعدی شناختی و رفتاری مارتین نسبت به برگزاری دوره ان مشاوران دبیرست

آموزشی عملی برای آنها اقدام نمایند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، شایسته است مدارس با فراهم آوردن شرایط مناسبی  

ط، پایداری در کارها، برنامه ریزی و مدیریت در کارها، زمینه برای رشد احساس خودکارآمدی، ارزشمندی، جهت گیری تسل

 آموزان را فراهم سازند. انگیزه تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش

 مالحظات اخالقی 

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اهواز است. هدف پژوهش برای دانش آموزان تیزهوش  این مقاله برگرفته از رساله دکترا دانشگاه  

ارایه فرم رضایت آگاهانه   این پژوهش توضیح داده شد و رضایت آگاهانه آنان کسب شد. با  و خانواده های شرکت کننده در 

جامعه آماری جهت شرکت در مطالعه مختار    از قبیل آگاه ساختن جامعه آماری از هدف مطالعه، توضیح درباره اینکهاقداماتی  

 پرسشنامهاجرای  پرسش نامه بین تمامی جامعه آماری توزیع و پس از    ند،و اطالعات هویتی آنها محرمانه باقی می ما  هستند

 . شدتحویل گرفته 
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 .ندارد وجود نویسندگان بین منافعی تضاد هیچگونه منافع: تضاد

 قدردانی  و تشکر

 پژوهش این در که دانش آموزانی کلیه از .باشد  می مقاله اول نویسنده روانشناسی تخصصی دکترای رساله از برگرفته پژوهش این

همچنین از ریاست محترم سمپادکشور، خانم دکتر مهاجرانی و مدیر    .میشود قدردانی  و تشکر کردند  شرکت و حوصله صبر با 

 کر و قدرانی می گردد. کل آموزش و پرورش استان اصفهان جناب قائدیها تش
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