
 

                                                       108-27 ص   23(  2) پیاپی ،1399تابستان   دوم، شماره  دهم،  دوره بهداشت، و  خانواده  فصلنامه
Quarterly of family and health, vol10, Issue 2, Summer 2020, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 
 

 اصغری و همکاران 

 

 مدارس  دانشگاهیپیش  آموزاندانش  در  تحصیلی   خودکارآمدی  و   شخصیتی  هایویژگی عمومی،  سالمت  مقایسه 

 تحصیلی   فرزانگان   و   عادی

 2،  نازی اسکندری  *1فرهاد اصغری

 چکیده 

به  :  مقدمه باید  با نظام آموزشی هر کشوری  رابطه  برنامهاز جمله مسائلی که در  تفاوت  ریزی دروس و شیوه  آن توجه کرد، 

دانش  در  هدفآموزش  رو،  همین  از  است.  فرزانگان  و  عادی    هایویژگی  عمومی،  سالمت  مقایسه  حاضر  پژوهش  از  آموزان 

 . بود تحصیلی فرزانگان  و عادی مدارس دانشگاهی پیش آموزاندانش در تحصیلی خودکارآمدی و شخصیتی

 توجه   با  که  بودند  رشت  شهر  در  دانشگاهیپیش  مدارس  دختر  آموزدانش  240  از  متشکل  پژوهش  این  ینمونه:  پژوهشروش  

 نوع  از  و   میدانی  روش،  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  اساس  بر  حاضر   تحقیق.  شدند  انتخاب  تصادفی  صورت  به  و  مورگان  جدول  به

 . است بوده ایمقایسه -علّی

  خوشایندی،  گرایی،  برون)  شخصیتی  هایویژگی  و  عمومی  سالمت  میانگین  بین  که  داد  نشان   پژوهش  های یافته:  هایافته

  وجود   معناداری  و   مثبت  تفاوت  رشت  مدارس  دانشگاهیپیش  دختر  آموزاندانش(  آزاداندیشی  و   پذیریتهییج  شناسی، وظیفه 

  در  تحصیلی  خودکارآمدی  بین  تفاوتی  و   کند نمی  صدق   تحصیلی  خودکارآمدی  مورد  در   اما  ،(03/0  معناداری  سطح  در)  دارد

 (.03/0 معناداری سطح در) خوردنمی چشم  به فرزانگان  و عادی آموزاندانش

  از  فرزانگان مدارس آموزاندانش با   قیاس  در عادی   مدارس آموزان دانش که  رسد می نظر  به ها یافته این  به توجه با : گیرینتیجه

  عادی  مدارس  آموزاندانش  که  شودمی  توصیه  رو، این  از.  برخوردارند  کمتری  عمومی   سالمت  و  متفاوت  شخصیتی  هایویژگی

 .گیرند قرار بیشتری توجه مورد  شان،هایخانواده نیز و  کارکنان سایر و مشاوران روانشناسان، توسط

  شخصیتی هایویژگی "عمومی سالمت  "فرزانگان و  عادی آموزاندانش "تحصیلی خودکارآمدی : کلید واژه

   11/6/1399تاریخ پذیرش نهایی:              12/1398/ 11تاریخ دریافت:  
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 : مقدمه

دانش تحصیلی  پیشرفت  و  رشد  به  توجه  بشری،  جوامع  ترقی  با  همزمان  کلیه  امروزه،  نظر  مد  پیش  از  بیش  آموزان 

دانشدست پیشرفت تحصیلی  است.  تربیت  و  تعلیم  بررسی  اندرکاران حوزه  از جهات گوناگون مورد  است،  آموزان  قرار گرفته 

گذارد آموزان بر جای میشاید یکی از دالیل این امر نقشی است که این متغیر در سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی دانش

دانش6) تربیت،  و  تعلیم  حوزه  در  البته  به(.  سرمایه آموزان  میعنوان  تلقی  کشور  یک  کارآمد  نیروهای  و  عملکرد  ها  شوند. 

دانش پژوهش  آموزانتحصیلی  و  در  خودکارآمدی  مانند  دیگر  متغیرهای  با  آن  ارتباط  و  است  شده  بررسی  گوناگونی  های 

 (. 1جهتگیری هدف و رویکردهای یادگیری بررسی شده است )

خودکارآمدی سال    1مفهوم  از  که  دارد  مختصری  بندورا  1977تاریخچه  در    2توسط  خودکارآمدی  اصول  است.  شده  مطرح 

ای از تسلط خود درباره توانایی برای انجام  های گوناگون آزمون شده است. خودکارآمدی درجهموقعیت  های مختلف و دررشته 

(. افراد برای این که از روی عملکرد خود درباره خودکارآمدی خویش قضاوت کنند، تحت تأثیر  2های خاص است )دادن فعالیت

اند،  ت مطلوب و نامطلوب، میزان کمک بیرونی که دریافت کردهگیرند، سختی کار، میزان تالش، وضعیعوامل مختلفی قرار می

حاالت بدنی و عاطفی در حین انجام کار و چگونگی شکست و موفقیت، از جمله این عوامل است و همچنین نگرش مثبت یا  

 . (3)هد دها، قضاوت درباره کارآمدی را تحت تأثیر قرار میها و شکستمنفی فرد به خود و نحوه فراخوانی موفقیت

الگوهای فکری نگران کننده را به ذهن  کسانی که اعتقاد دارند می این فشارهای بالقوه را تحت کنترل خود در آورند،  توانند 

شوند و بر عکس کسانی که به کارآمدی خود برای کنترل بالقوه تهدیدها معتقد  دهند. در نتیجه، مضطرب نمیخود راه نمی

اند که خودکارآمدی بر  های فراوانی به این نتیجه رسیده(. پژوهش4شود )فشار روانی و اضطراب مینباشند، تهدیدها منجر به  

 (. 5گذارند )یادگیری، انگیزش و عملکرد تحصیلی تاثیر می

نیز از عواملی است که در ارتباط با نحوه برخورد شخص با مسائل و مشکالت موجود نقش بارزی دارد    3های شخصیتیویژگی

که   شد پیگیری (1954)  4شلدون و های کرچمر فعالیت با علمی به شکل  شناسی  تیپ  زمینه  در  شناسانروان  های. تالش(29)

آنها روانی وویژگی  بین از نظر  رابطه معناداری وجود  های  پیش6دارد ) جسمی  به نظر غیرقابل  اگر  (. رفتاری که  برسد  بینی 

 (. 7بینی هستند )ای اشخاص را شناخت، درک و شناسایی و قابل پیشهها و نگرشبتوان زیر بنای ذهنی و برداشت

توان الگوهای اختصاصی و متمایز تفکر، هیجان و رفتار دانست که اسلوب شخصی تعامل با محیط فیزیکی و  شخصیت را می

می رقم  را  شخص  هر  شخصیت،اجتماعی  منشأ  و  خاستگاه  درباره  وجود  نظریه زنند.  متفاوتی  اساسی  به  های  توجه  با  دارد. 

فرد  (. شخصیت 8شود که در هر یک از رویکردها نگرش به شخصیت متفاوت است )رویکردهای گوناگون در مورد آن معلوم می

 مبنای  بر  توانمی  را  فرد شخصیت . در واقع،  (9کرد ) تعریف گذارد،می  جای به دیگران  بر که فرد تأثیری  مبنای بر  توان را می

 عاملی عبارتند از پنج شخصیت، مدل هایبندیدسته  ترینمهم از یکی. کرد تعریف گذارد،می جای به  دیگران  بر که فرد تأثیری

 (.10و وجدانی بودن است ) گرایی توافق گشودگی، روان رنجورخویی، برونگرایی،

در مفهوم عام خود نیز به سالمت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اطالق    5از طرفی، سالمت عمومی 

ها الزم است با پرداختن به های دستیابی به سالمت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسانشود و راهمی

روشن می رشتهآن  خود  تخصصی  مفهوم  در  همچنین  و  بهدشود  از  و  ای  مهارت  دارای  و  کرده  تحصیل  افراد  که  است  اشت 

 
1- Self-efficacy 
2 -Bandoura 
3 -Personality Traits 
4 -Kertschmer & Sheldon 
5 -Mental Health 
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اتخاذ روش با  می تجربیات خاص  آموزش  مردم  به  را  آن  علمی،  )های  جهانی (.  11دهند  بهداشت  ( سالمت  2004)  1سازمان 

رده که  عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته و از آنان به نحو موثر و مولد استفاده کعمومی را به

طورکلی سالمت عمومی عبارتست ازحالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی،  کند. بهبرای اجتماع خویش مفید است تعریف می

فقدان   ونه فقط  یااجتماعی  بر ناتوانیبیماری  تاثیری  روانی،  اختالل در سالمت  اند  داده  نشان  تحقیقات  برخی  ، در حالی که 

 .  (12)نمرات تحصیلی ندارد 

( در مقایسه خودکارآمدی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی  1396نادری زرنه و محمدیان )های  یافتهنتایج  

سعیدی و درتاج  .  (13)  وجود دارددانش آموزان تیز هوش و عادی  شهر ایالم    ناداری بین  شهر ایالم نشان داد که در تفاوت مع

آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی و ( در مطالعه خود به مقایسه تاب 1395)

( دانش آموزان مدارس عادی تاب آوری باالتری از  1عادی مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه پرداختند. نتایج آنها نشان داد که 

ایی کمتری از دانش آموزان مدارس شبانه ( دانش آموزان مدارس عادی احساس تنه2آموزان مدارس شبانه روزی دارند  دانش

 . (14) ( دانش آموزان مدارس عادی خودکارآمدی تحصیلی بیشتری از دانش آموزان مدارس شبانه روزی دارند3روزی دارند 

های شخصیتی آموزان تیزهوش و عادی در سطوح ویژگی( نشان داد که بین دانش1395پور )نتایج تحقیق رجبی و شیرعلی

رخویی و دروغگویی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین سالمت روان و همه سطوح آن بجز کارکرد اجتماعی  روان رنجو 

دارد وجود  معناداری  )(15)  تفاوت  همکاران  و  رضائی  مطالعه  نتایج  طرفی،  از  و  1393.  عادی  گروه  دو  بین  که  داد  نشان   )

مؤلفه خودکارآمدی اجتماعی( تفاوت معنادار    5اجتماعی )در هر  تیزهوش، از نظر تحول اخالقی و نوعدوستی و خودکارآمدی  

 . ( 16) وجود دارد و گروه تیزهوش در همة موارد میانگین باالتری از گروه عادی داشت

های عادات مطالعه یعنی  آموزان عادی و تیزهوش در سه مؤلفه از مؤلفهدادند که بین دانش  ( نشان1393نریمانی و همکاران )

تعلل همچنین  و  مطالعه  عادات  کل  و  تندرستی  امتحانات،  برگزاری  لحاظ  حافظه،  از  اما  دارد؛  وجود  معنادار  تفاوت  ورزی 

 . (17) آموزان تفاوت معناداری وجود نداشتخودکارآمدی بین دانش

الیی قرار دارد، ولی  های تفکر خالقانه در میان هر دو گروه در سطح متوسط به با( نشان داد که سطح مهارت2018)  2ترکی

. مطالعه  ( 18)  های نو( باالتر استپذیری و ایدههای مختلف )روانی، انعطافآموزان تیزهوش در مهارتاین سطح در میان دانش

آموزان با یادگیری خودمراقبتی بیشتر از یادگیری مشارکتی بر خودآموزی ( نشان داد که دانش2017)  3ریو و همکاران-فرناندز

 .  (19) گذاردآموزان تاثیر میانشتحصیلی د

ال آلشارامانمطالعه  و  دانش2017)  4تاه  میان  تفاوت  بررسی  در  طفره(  که  دادند  نشان  تیزهوش  و  عادی  در  آموزان  روی 

از همین رو، استعداد تحصیلی در این دانشدانش پایین است،  . نتایج  (20)  آموزان در حد بسیار باالیی استآموزان تیزهوش 

همکاران کستجا و  دانش2016)  5ن  که  داد  نشان  و  (  یادگیری  اهداف  و  یادگیری  استراتژی  اقدامات  تمامی  در  عادی  آموزان 

همچنین خودپنداری، روابط با والدین، صداقت و عوامل ثبات شخصیتی دارای حد پایینی بودند، درحالی که سطح موارد فوق  

 .(21)  در گروه تیزهوش بسیار باالتر بود

آموزان آموزان دبیرستانی تیزهوش و عادی نشان داد که دانش( در مقایسه سالمت روان و عزت نفس در دانش2015)  6تارتاپ

دست آوردند. از طرفی، نتایج مشخص نمود که ارتباط معناداری بین سالمت  تیزهوش در مقیاس سالت روان نمره باالتری را به

 
1 World Health Organization 
2 Turkey 
3 Fernandez-Rio 
4 El-tah & Alsharman 
5 Castejón    et al. 
6  Tortop 
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درگیری   باالی سطوح  در که ( فراگیرانی2011)  1. به اعتقاد ولرز و همکاران (22)  روان و عزت نفس در هر دو گروه وجود دارد

    .(23) هستند خودکارآمدی سطوح باالی دارای بوده و مدار بسیار هدف قرار دارند شناختی

 و   است،  گرفته  قرار  پژوهشگران  موردتوجه  حاضر  عصر  در  است که   امروز  دنیای  در  مطرح  مسائل  از  یکی  روانشناختی  سالمت 

  جسمی،   کامل  رفاه  سالمتی  جهانی،  سازمان بهداشت  تعریف  طبق(.  24)  است  جهانی  شاخص  از  باارزشی  از فاکتورهای  یکی

 فراتر  چیزی جهانی  بهداشت از نظر سازمان  روانی سالمت  مفهوم  تعریف،  بنابراین. است بیماری نبود و نه فقط  اجتماعی  و  روانی

  خودشکوفایی   و   کفایت  و خودمختاری،  استقالل  خودکارآمدی،  ادراک  ذهنی،  بودن  خوب  شامل  است که  روانی  اختالالت  نبود  از

 درست   راحتی، احساس  احساس  عمده  ویژگی  3  از  روان  سالمت  دارای  فرادا  (.17)است    و هیجانی  فکری  بالقوه  هایتوانمندی 

  شاد   مردم برای  به  کردن  کمک  روان،  سالمت   از  هدف (17)   هستند  زندگی برخوردار  نیازهای  تأمین  قدرت  و   دیگران  به  نسبت

 (. 6) می باشد  شخص در روانی و  عاطفی  اختالالت رفتاری، از پیشگیری و تشخیص به کمک زیستن،

تیپ های شخصیتی، مدلهای هستند که از آن طریق می توان شخص واقعی را ارزیابی کنیم. هر تیپ محصوول تعامول خاصوی 

شخصی مانند گروه همساالن، عوامل ارثی و ژنتیکی ، والدین طبقه اجتماعی، فرهنو  و محویط بین چندین نیروی فرهنگی و  

فیزیکی است. هر تیپی، ذخایر خاصی از نگرش ها و مهارت هایی در جهت غلبه بر مشکالت و وظایف محیطی دارد. از آنجا کوه 

فراد مایل هستند که خود را با افوراد و موضووعات تیپ های مختلف دارایعالیق، صالحیت ها و حاالت مزاجی متفاوتی هستند. ا

مخصوصی احاطه کنند و در جستجوی مسائلی هستند که با عالیق، صالحیت ها و طرز تفکرشان نسوبت بوه جهوان متجوانس 

 (.25)باشد

توسوط  انجام وظایف  توسط افراد مختلف با مهارت های مشابه در موقیت های متفاوت به صورت ضعیف، متوسط ،  قوی  و یوا

یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته اسوت. مهوارت هوا موی تواننود بوه آسوانی  تحوت تواثیر 

خودکشی یا خود تردیدی قرار گیرند، در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور  ضعیفی نسوبت بوه خوود داشوته 

ری می کنند. به همین دلیل، احساس خود کارآمدی،  افراد را قوادر موی سوازد توا بوا باشند، از توانائی های خود  استفاده کمت

درک انسان از خودکارآمدی بور الگووی تفکور، (. 8استفاده از مهارت ها در برخورد با موانع، کارهای فوق العاده ای انجام دهند )

 (.26)انگیزش، عملکرد و برانگیختگی هیجان فرد تاثیر می گذارد  

با توجه به مسائل و مشکالت پیرامون دوره پیش دانشگاهی  و اهمیت توجه به این دانش آموزان کوه در مقطوع آموادگی بورای 

شرکت در کنکور سراسری هستند، لزوم توجه به سالمت عمومی، ویژگی های شخصیتی و همچنوین خودکارآمودی تحصویلی 

آمووزان دختور، آموزان و به ویژه مسائل مربوط به دانشت توجه به دانشبا توجه به اهمیآنها از اهمیت بسزای برخوردار است ،  

آمووزان ایون گوروه از دانش در تحصویلی خودکارآمودیژگی های شخصویتی و وی   و عمومی پژوهش حاضر به بررسی سالمت

ویژگوی هوای ، یسوالمت عمووم انآیوا میوپردازد. در همین راستا، سوال اصلی پژوهش بدین صورت مطرح خواهد شد کوه می

 تفاوت وجود دارد؟ و فرزانگان  یمدارس عاد  یدانشگاه شیآموزان دختر پ در دانش یلیتحص یو خودکارآمد شخصیتی

 

 

 

 
 

1 -Vollrath et al. 
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 پژوهش:   روش

شود. از طرفی، در این مطالعه از روش میدانی و پرسشنامه استفاده  مطالعه حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی محسوب می

نوع   از  و  دانشمقایسه  -علّی شده  شامل  تحقیق  این  آماری  جامعه  است.  پیشای  دختر  و  آموزان  عادی  مدارس  دانشگاهی 

پرسشنامه برای    240بود. در این پژوهش با توجه به جدول مورگان تعداد    1396-1397فرزانگان شهر رشت در سال تحصیلی  

دانشگاهی  آموزان دختر پیشپرسشنامه متعلق به گروه دانش  120توزیع در بین جامعه آماری در نظر گرفته شد که از این بین  

گیری دانشگاهی مدارس فرزانگان توزیع شد. روش نمونهآموزان دختر پیشپرسشنامه دیگر در بین دانش  120مدارس عادی و  

از دانش بود و در آن  انفرادی  از نوع غیرتصادفی دردسترس است. نحوه توزیع پرسشنامه به صورت  آموزان دختر این تحقیق 

دانشگاهی مدارس عادی و فرزانگان درخواست گردید که در مطالعه شرکت کنند. سپس محقق با توضیح دلیل پر کردن پیش

کننده و دادن اطمینان کافی، به توزیع پرسشنامه در بین هر یک از  پرسشنامه و اشاره به محرمانه بودن اطالعات افراد شرکت

پرداخته است. مالک  گروه پژوهش،  ورود دانشها  آگاهانه جهت شرکت در  از رضایت  عبارتند  پژوهش  به  آموزان هر دو گروه 

نبود سابقه مصرف داروهای روان پزشکی و داشتن پدر و مادر در قید حیات که از این نظر همتاسازی شدند. در این پژوهش  

ی شخصیتی و خودکارآمدی تحصیلی استفاده  هاگیری متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه سالمت عمومی، ویژگیجهت اندازه 

 شد که به شرح زیر است:

ای  ماده  60این پرسشنامه بر اساس تکنیک تحلیل عاملی در فرم  (.  1978پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ و میلر ) (  1

دارد و در مجموع  طراحی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آنان هفت سوال قرار  

های این پرسشنامه عبارتند از عالیم جسمانی، عالیم اضطراب و اختالل خواب، کنش اجتماعی و عالیم  سوال دارد. مقیاس  12

سئوال دارد. چهار مقیاس فرعی پرسشنامه عبارتند    4مقیاس فرعی است که هر مقیاس    4افسردگی. پرسشنامه مذکور دارای  

خوابی، نشانگان اختالل در کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی. نمره کلی هر فرد  ان اضطرابی و بیاز نشانگان جسمانی، نشانگ

و ضریب    88/0( ضریب آلفای کلی این آزمون را  1384آید. یعقوبی )های چهار مقیاس فرعی به دست میاز حاصل جمع نمره

(. میزان اعتبار پرسشنامه به  1388حی آشتیانی و داستانی،  گزارش کرده است )فت  81/0تا    50/0ها را بین  اعتبار خرده آزمون

،  73/0، اضطراب و بی خوابی  87/0های عالیم جسمی  ( برای مقیاس1393شیوه آلفای کرونباخ در پژوهش امینی و همکاران )

دست آمده  بهبه دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ    83/0و کل پرسشنامه    89/0و افسردگی    77/0اختالل در عملکرد اجتماعی  

 محاسبه شد.  823/0برای متغیر سالمت روان در تحقیق حاضر به میزان 

  5سؤال در طیف    60اند و از  ( ساخته1990این پرسشنامه را مک کری و کاستا ).  1عاملی نئو  5پرسشنامه شخصیتی  (  2

ی، موافق بودن و با وجدان بودن را  گرایی، گشودگعامل روان آزرده گرایی، برون  5درجه ای تشکیل شده است. این پرسشنامه  

ها بین  ( در پژوهشی پایایی این پرسشنامه را از طریق آزمون بازآزمایی برای مقیاس2001سنجد. روبینز، فرالی و روبرتز )می

و  اجرا  502روی   بر در ایران را ای از این پرسشنامه( که نسخه 1385اند. هم چنین حق شناس )گزارش کرده  90/0و    86/0

این پرسشنامهشاخصهای  بین نمره  رایب همبستگیض با   را های  برابر  گزارش    87/0و    77/0،  0/ 91،  90/0،  92/0به ترتیب 

 محاسبه شد. 836/0دست آمده برای این متغیر در تحقیق حاضر به میزان کرده است. ضریب آلفای کرونباخ به

درجه ای است.   5سؤال در طیف    32این پرسشنامه دارای  (.  1988)  2اون و فرامن   پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی(  3

از عدد   یادداشت برداشتن، سوال گذاری شده است و در آن میزان اعتماد دانشنمره  5تا    1این پرسشنامه  ارتباط با  آموز در 

  شای است. در پژوهتک مولفه سنجد. از همین رو، این پرسشنامه  پرسیدن، توجه در کالس، استفاده از کامپیوتر و غیره را می

 
1 Neo-Personality Inventory Revised (NEO-FF-R) 
2 Owen & Framan 
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همچنین ممبینی، مکتبی  ( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.  1394سعادت و همکاران )

اند. در  محاسبه کرده  67/0و    7/0( در پژوهشی پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  1394و بهروزی )

 محاسبه شد.  853/0دست آمده برای این متغیر در تحقیق حاضر به میزان ریب آلفای کرونباخ بهضنهایت، 

هایی چون میانگین، انحراف معیار  های توصیفی پژوهش از آمارهبه منظور تجزیه و تحلیل دادهها:  شیوه تجزیه و تحلیل داده

ح پژوهش  که  آنجایی  از  استفاده شد. همچنین  استاندارد  انحراف  ویژگیو  عمومی،  )سالمت  متغیر کمی  دارای سه  های  اضر 

دانش کیفیت  دو  دارای  )که  کیفی  متغیر  یک  در  و  است  تحصیلی(  خودکارآمدی  و  پیششخصیتی  دختر  دانشگاهی  آموزان 

ز  با استفاده ا ANOVAتوان آزمون تحلیل واریانس تک متغیره  شوند، بنابراین، میمدارس عادی و فرزانگان است( مقایسه می

 بهره جست.  SPSSنرم افزار 

اهداف   ها آناخذ شد و برای  موردمطالعهدر راستای مالحظات اخالقی، قبل از شروع و تکمیل پرسشنامه  رضایت کتبی از افراد  

اطالعات   ماندن  محرمانه  بر  و  شد،  داده  توضیح  از   گردید.  تأکیدمطالعه  بسیاری  مانند  حاضر  با    هایپژوهشپژوهش   دیگر 

فقط    هاییمحدودیت پژوهش  این  نمونه  ؛  شامل  که  بوده  مدارس    آموزاندانشمواجه  و    مدارس  دانشگاهیپیشدختر  عادی 

  وان عنبه  دانشگاهی پیشانتخاب مدارس    .نیستجنسیتی(    ازلحاظبه همه دانش آموزان )    تعمیمقابلفرزانگان بوده است، لذا  

با فشار زیادی روبرو    آموزان، زیرا در این مقطع تحصیلی دانش  هستتحقیق    هایمحدودیتقلمرو مکانی تحقیق، یکی دیگر از  

از همین رو،   با توجه به   ؛  نیستبه سطوح دیگر تحصیلی     تعمیمقابلکه    دهندمیاز خود نشان    ایویژه  رفتارهای هستند و 

ادب اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  به   رسومو    سطوح  نتایج  تعمیم  مورد  در  باید  مختلف  مناطق  و  شهرها  فرهنگی  مسائل  و 

 مشابه احتیاط کرد.  هایجمعیت 

 

 :هایافته

سال   17کننده دارای سن درصد از افراد شرکت 60کنندگان نشان داد که حدود در خصوص سن شرکت آمده دستبههای یافته

از طرفی، نتایج    18درصد دارای سن    40و حدود   آموزان در خانواده مرتبه فرزندی دانش  ٔ  درزمینه  آمدهدستبهسال بودند. 

آموزان گویای آن  خود بودند. نتایج در خصوص معدل دانشهای  کنندگان فرزندان اول و دوم خانوادهنشان داد که اکثر شرکت

از فرزانگان بوده است که  ای در دانشبود که تراکم نمره   20تا    17دارای معدل بین    هاآنتمامی    تقریباًآموزان عادی بیشتر 

های تجربی و انسانی  رشته   کننده ازآموزان نشان داد که اکثر افراد شرکت بودند. همچنین، نتایج مربوط به رشته تحصیلی دانش

 آموزان رشته ریاضی بسیار محدودتر از دو گروه قبل بوده است.بودند و تعداد دانش

  دست  بهقرار گرفت و نتایج    موردبررسیبررسی آمار استنباطی، ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرها در بین دو گروه    منظوربه

گرو دو  میانگین  بین  معنادار  تفاوت  بر  بررسی شرط مبنی  برای  باکس  آزمون  نتایج  بود. سپس،  تحقیق  متغیرهای  بین  در  ه 

ماتریس واریانسهمگنی  مقدار    کوواریانس   –های  نبودن  معنادار  به  توجه  با  که  داد  ،  Sig=  315/0نشان 

85/1(=6/100883،8)F  کند.  شود و توزیع تک متغیری از توزیع نرمال پیروی میمی  تائیدشرط همگنی 

های محاسبه Fها انجام پذیرفته و نشان داد که سطح معناداریدر گام بعدی، آزمون لوین برای بررسی فرض یکسانی واریانس

از بیشتر  نشاننمی   P≥05/0شده  که  واریانسباشد  تفاوت  عدم  تساودهنده  فرض  و  بود  آماری  نظر  از  واریانسها  برقرار ی  ها 

 است.

( اساس، جدول  این  ویژگی1بر  عمومی،  مقایسه سالمت  آزمون  نتایج  و خودکارآمدی تحصیلی  (  آموزان دانشهای شخصیتی 

و تفاوت ویژگی  F (1،118)  =55/5با توجه به نتایج جدول، تفاوت سالمت عمومی با مقدار  دهد.  عادی و فرزانگان را نشان می
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(( در 1،118)  =83/1( ولی تفاوت خودکارآمدی با مقدار )P  <05/0، معنادار است )F (1،118)  =  052/5شخصیتی با مقدار  

 . (P >05/0بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد )

 

 فرزانگان و  عادی آموزاندانش در متغیرها مقایسه آزمون نتایج. 1 جدول

Table 1. Results of comparative test of variables in normal students and intelligent students 

 

مجموع مجذورات  منابع تغییرات 

(Ss) 

درجه آزادی  

(dF) 

میانگین مجذورات 

(MS) 

F داری سطح معنی

(sig) 

 02/0 555/5 602/0 1 602/0 سالمت عمومی

    118 67/45 خطا

ویژگی 

 شخصیتی

503/0 1 503/0 052/5 02/0 

    118 74/11 خطا

 929/0 83/1 443/0 1 443/0 خودکارآمدی

    118 45/28 خطا

 

 مقایسه   آزمون  نتایج(  2)  جدول.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  شخصیتی  هایویژگی  و  عمومی  سالمت  ابعاد  به  مربوط  نتایج  ادامه،  در

 . دهدمی نشان را عادی  و فرزانگان آموزاندانش در عمومی  سالمت عالیم تفاوت

 

 گروه   دو عمومی  سالمت ابعاد تفاوت مقایسه آزمون نتایج. 2 جدول

Table 2. Test results comparing the differences in the dimensions of general health of the two 

groups 

 Ss dF MS F sig منابع تغییرات 

 788/0 073/0 034/0 1 034/0 عالیم جسمانی 

 052/0 868/3 813/1 1 813/1 عالیم اضطرابی و اختالل خواب

 929/0 008/0 004/0 1 004/0 کارکرد اجتماعی 

 026/0 075/5 033/4 1 033/4 عالیم افسردگی 

 

( نتایج جدول  به  توجه  مقدار  2با  با  ابعاد جسمانی  تفاوت   )073/0=  (1،118)F  با اختالل خواب   و  اضطرابی  تفاوت عالیم   ،

آموزان فرزانگان و عادی معنادار (، در بین دانش1،118)  =008/0، تفاوت کارکرد اجتماعی با مقدارF(1،118)  =  868/3مقدار  

( مقدار  با  افسردگی  عالیم  تفاوت  ولی  )1،118)  =075/5نیست  دارد  وجود  معناداری  تفاوت  گروه  دو  بین  در   ))05/0>  P ؛)

 آموزان مدارس عادی عالیم افسردگی کمتری دارند.آموزان فرزانگان از دانشدانش
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آموزان عادی و فرزانگان نشان داد که تفاوت روان آزرده گرایی  های شخصیتی دانشآزمون مقایسه ابعاد ویژگیاز طرفی، نتایج  

مقدار   مقدار  F(1،118)  =36/0با  با  گشودگی    ،906/0  =  (1،118)F  مقدار با  بودن  موافق  بین  1،118)  =583/2،  در   ،)

برودانش تفاوت  ولی  نیست  معنادار  عادی  و  فرزانگان  )آموزان  مقدار  با  با  1،118)  =337/11نگرایی  بودن  باوجود  و   ))

)F(1،118)  =296/7مقدار دارد  معناداری وجود  تفاوت  بین دو گروه  در    ،05/0>  Pدانش(؛ دانش از  فرزانگان  آموزان  آموزان 

  .( نشان داده شده است3گرایی و باوجود بودن کمتری بودند. این نتایج در جدول )مدارس عادی دارای برون 

 

 گروه  دو  در شخصیتی هایویژگی ابعاد تفاوت مقایسه آزمون نتایج. 3 جدول

Table 3. Comparison test results of the difference in dimensions of personality traits in the 

two groups 

 

 Ss dF MS F sig منابع تغییرات 

روان آزرده  

 گرایی 

200/1 1 200/1 036/0 850/0 

 001/0 337/11 633/177 1 633/177 گرایی برون

 343/0 906/0 300/036 1 300/36 گشودگی

 111/0 583/2 633/73 1 633/73 موافق بودن

 008/0 296/7 033/124 1 033/124 باوجود بودن

 

 

 : گیریبحث و نتیجه

آموزان فرزانگان و عادی متفاوت است. در واقع، این  سالمت عمومی در بین دانشنتایج تحلیل آزمون آنوا نشان داد که سطح  

تفاوت عالیم   اجتماعی در بین دانشمقایسه نشان داد که  تفاوت کارکرد  اختالل خواب،  آموزان فرزانگان و عادی  اضطرابی و 

ها با نتایج تحقیقات پیشین معنادار نیست، ولی تفاوت عالیم افسردگی در بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته

توان  خوانی دارد. در تبیین نتایج میهم  ( 11مکاران )( و زارع و ه17نریمانی و همکاران )(،  15پور )رجبی و شیرعلی  توسط

هایی چون  بینی رویدادها را داشته و نیز به علت برخورداری از ویژگیآموزان تیزهوش قابلیت پیشگفت با توجه به اینکه دانش 

دانش از  باالتر  شایستگی  و  کفایت  احساس  خودکارآمدی،  خود،  از  میتصور  بهتر  عادی  با آموزان  خود    توانند  زندگی  مسائل 

زای زندگی هراسند؛ بنابراین در اثر رویدادهای استرسها نمیها و تنبیهرو شده و با ارزیابی بهتر از عملکرد خود، از شکست روبه

 شوند و از سالمت عمومی بهتری برخوردارند.کمتر دچار اضطراب، نگرانی و افسردگی می

آموزان فرزانگان و عادی  متفاوت است. در واقع، این  های شخصیتی دانشویژگیکه  از طرفی، نتایج تحلیل آزمون آنوا نشان داد

آموزان فرزانگان و عادی تفاوت معنادار مقایسه نشان داد که از نظر روان آزرده گرایی، گشودگی و موافق بودن در بین دانش

معناد تفاوت  گروه  دو  بین  در  بودن  باوجود  و  برونگرایی  منظر  از  ولی  دانشنیست،  که  صورت  بدین  دارد،  وجود  آموزان اری 

های  گرایی و باوجود بودن کمتری بودند. نتایج حاصل از این فرضیه با یافتهآموزان مدارس عادی دارای برون فرزانگان از دانش

( همکاران  و  )17نریمانی  همکاران  و  رضائی  و  می 16(  نتیجه  این  تبیین  در  است.  همسان  که (  کرد  استدالل  چنین  توان 
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تجربه دانش به  تیزهوشان  مدارس  ارزشآموزان  و  جدید  نظریات  از  و  هستند  کنجکاوتر  خود  درونی  و  بیرونی  های  های 

بیشتری می لذت  پدیدهغیرمتعارف  با  مواجهه  آنان  عبارتی،  به  عادبرند.  موارد  به  را  متنوع  و  ترجیح های جدید  متعارف  و  ی 

میمی نظر  به  دیگر،  طرف  از  و  کنجکاویدهند  آنان  که  روشنرسد  چالشهای  از  و  داشته  بیشتری  لذت    فکرانه  معماها  با 

های اجتماعی، سیاسی و مذهبی داشته و  رسد که آنان ظرفیت بیشتری برای بازبینی ارزش نظر میبرند. به عالوه بهبیشتری می

تری  رسد که آنان زندگی تخیلی فعالنظر میکاری کمتری دارند. همچنین بهماعی و منابع قدرت، محافظهاز عادات و رسوم اجت

کنند که در  داشته و با شکل دادن به تخیالت خود، روی آن تعمق کرده و از آن در جهت پرورش خالقیت خود استفاده می

به نظر  آمهای زیاد در دانشتواند داشتن تجربه مجموع این عوامل می وزان مدارس تیزهوشان را توجیه نماید. از طرف دیگر، 

دانشمی که  متعارفرسد  رفتارها  در  عادی  محافظهآموزان  ظاهر  در  و  نادر  تر  موارد  از  بهتر  را  رایج  موضوعات  آنان  کارترند. 

تواند به  رند که این امر میکارتهای محدودتری به محیط خود داشته و از نظر اجتماعی و سیاسی محافظهپذیرند و دیدگاهمی

 آموزان عادی باشد. دلیل نداشتن تجربه در دانش

که   داد  نشان  آنوا  آزمون  تحلیل  نتایج  نهایت،  دانشدر  تحصیلی  این خودکارآمدی  نیست.  متفاوت  عادی   و  فرزانگان  آموزان 

لی مخالف با نتایج نادری زرنه و محمدیان همراستا است، و(  7و چوی و همکاران )  (17نریمانی و همکاران )های  نتایج با یافته

های خودکارآمدی بین  ( بوده است که بر اساس مطالعات آنان در مقیاس16رضائی و همکاران )  و  (14(، سعیدی و درتاج )13)

سر راه،  رغم مشکالت و موانع  آموزان مدارس تیز هوش و عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به اعتقاد آنان، افراد باهوش بهدانش

مانند، زیرا از خوکارآمدی باالتری برخوردارند. در واقع، افراد با سطح باالی خودکارآمدی،  به هدف نهایی خود متعهد باقی می

نظر میهای چالشهدف برای خود در  استرس گیرند، حتی در وضعیتانگیزی  و  اهداف خود  های دشوار  به  برای دستیابی  زا 

شود، سریع بر  ی بعد از شکست در مواجهه با موقعیتی که باعث ناراحتی یک شخص عادی میدهند، حتپایداری به خرج می

میمی فرضیه  این  توجیه  در  است.  عادی  افراد  از  بیشتر  افراد  این  در  زندگی  از  رضایت  مجموع،  در  و  که خیزند  گفت  توان 

و شناخت و افکار و احساسات افراد را تحت   کند باورهای خودکارآمدی، عاملی است که به عنوان یک میانجی شناختی عمل می

قرار می دانشتاثیر  وقتی  بنابراین  موقعیتدهد،  یا  رویدادهای منفی  استرسآموزان در معرض  قرار میهای  احساس  زا  گیرند، 

ر برابر بسیاری ها را مدیریت کنند و در نتیجه خود را دکند تا بتوانند آن رویدادها و موقعیتخودکارآمدی باال به آنان کمک می

با موقعیت کنار آمدن موثر  اندک، مانع  از سوی دیگر، احساس خودکارآمدی  تنیدگی  از مشکالت روانی محافظت کنند.  های 

دهد. به همین دلیل عدم شناسایی تفاوت بین خودکارآمدی در بین  های مرضی و اختالالت روانی را افزایش میشده و نشانه

توان اینگونه تفسیر نمود که بروز خودکارآمدی تحت تاثیر موقعیت روحی و روانی بسیار  را میآموزان تیزهوش و عادی  دانش

 سزایی بر آن بگذارند. توانند تاثیر بهزیادی قرار دارد مثل روحیات درونی، خانواده، موقعیت اجتماعی و غیره که هر یک می

ظام آموزشی و تعلیم و تربیت، معلمان، مشاوران و مربیانی که به  اندرکاران نشود که دستبا توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

دانش با  تفاوتنوعی  به  دارند،  سروکار  تحصیلی  مقاطع  سایر  حتی  و  تحصیلی  مقطع  این  دانشآموزان  و  های  عادی  آموزان 

به عنوان مثال، تشویهای شخصیتی و سالمت روانی توجه ویژهویژگی  تیزهوشان در زمینه  آموزان مدارس ق دانشای نمایند. 

دانش نفس  به  اعتماد  بردن  باال  برای  آنان  از  و حمایت  افراد  عادی  این  تحصیلی  فرآیند  بر  بیشتر  نظارت  و همچنین  آموزان 

دانشمی روانی و شخصیتی  در جهت رشد سالمت  استعدادهای  تواند  روی  بر  تمرکز  از طرفی،  باشد.  تاثیرگذار  عادی  آموزان 

تواند در جهت رشد ذهنی و شخصیتی آنان مثمر ثمر واقع شود. از طرفی،  و چگونگی مواجهه با آنان میآموزان تیزهوش  دانش

های شخصیتی و سالمت روانی در  آموزان تیزهوش از لحاظ ویژگیهای این پژوهش نشان داد که دانشبا توجه به اینکه یافته

دانش از  باالتری  پ سطح  بنابراین،  برخوردارند،  عادی  میآموزان  روشیشنهاد  از  مدارس،  در  که  تکنیکشود  و  تربیتی  ها  های 
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آموزان عادی استفاده شود که این امر مستلزم توجه بسیار زیاد به مسائل اینگونه از  تری برای باال بردن سالمت دانشمناسب

 آموزان است. دانش

دانش افسردگی  با سطح  خودکارآمدی  اینکه  به  توجه  با  نهایت  رابطهدر  می  آموزان  پیشنهاد  دارد،  پایین  معکوس  با  که  شود 

افسردگی رفتن  آوردن سطح  باال  به  داخلی مدرسه،  و فضای  روحیه در درون خانواده  دادن  و  انگیزشی  از طریق مسائل  شان 

دانش به نفس و شادی  اعتماد  آنان منجر آموزان توجه ویژهسطح  باال رفتن سطح خودکارآمدی  به  این طریق  از  ای شود که 

 .شود
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 پیوست پرسشنامه 

 

آموز محترم:دانش  

های پژوهشگر برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد  رساند؛ پرسشنامه حاضر، حاصل بررسیبا سالم و احترام، به استحضار می 

« عنوان  عموم   سهیمقابا  تحص  یتیشخص  ی هایژگیو  ، یسالمت  خودکارآمدی  دانش  یلیو  پ در  دختر    یدانشگاه  ش یآموزان 

عاد فرزانگان  یمدارس  تحصیلی و  شرایط  با  مرتبط  مسائل  بررسی  برای  اطالعات  گردآوری  آن  تکمیل  از  هدف  و  است   »

های دقیق و بازگرداندن به موقع پرسشنامه،  پاسخآموزان گرامی با ارایه  باشد. همکاری و مشارکت شما دانشآموزان میدانش

 نمایم. سازد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری میتحقق نتایج پیش بینی شده پژوهش را امکان پذیر می

 

یورزل یاسکندر یناز  

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
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      من اصوال شخص نگرانی نیستم.  1

      دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.  2

      دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.  3

      سعی میکنم در مقابل همه مودب باشم.  4

      دارم. وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می 5

      کنم. کمتر از دیگران حس میاغلب خود را  6

      افتم. زود به خنده می 7
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      کنم. روش را همیشه در آن مورد تکرار می آن هنگامی که راه درست، کاری را پیدا کنم،  8

      اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم. 9

توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام  خوبی میبه 10

 شوند.

     

      شوم. کنم دارم خرد میهنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم، گاه احساس می 11

      خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده ای نمی دانم.  12

      کند. های هنری و طبیعت مرا مبهوت میپدیدههای موجود در نقش 13

      کنند که من نشخصی خود خواه و خود محورم.بعضی مردم فکر می 14

      فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم. 15

      کنم. به ندرت احساس تنهایی و غم می 16

      برم. واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می 17

کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها  میفکر  18

 منجر خواهد شد.

     

      دهم. همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می 19
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      کنم همه کارهایم را با احساس مسولیت انجام دهم. سعی می 20

      کنم. اغلب احساس عصبی بودن و تنش می 21

      همیشه برای کار آماده ام.  22

      شعر تقریبا اثری بر من ندارد.  23

      نسبت به قصد و نیت دیگران حساس  مشکوک هستم.  24

      دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه کار میکنم. 25

      کنم. گاهی کامال احساس بی ارزشی می 26

      دهم کار ها را به تنهایی انجام دهم. میغالباً ترجیح  27

      کنم. اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می 28

      کنند. معتقدم اگر به مردم اجازه  دهید، اکثر آن ها از شما سوء استفاده می 29

      کنم. قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می 30

      کنم. اضطراب یا ترس میبه ندرت احساس  31

      کنم سرشار از انرژی هستم.اغلب احساس می 32
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      کنم. آورند توجه میهای متفاوت به وجود  میبه  ندرت به احساسات و عواطفی که محیط 33

      دارند. اغلب آشنایانم مرا دوست   34

      کنم. برای رسیدن به اهدافم شدیداً تالش می 35

      شوم.اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می 36

      فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.  37

      کنیم. معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخالقی باید از مراجع مذهبی پیروی  38

      کنند که من فردی سرد و حسابگر هستم. برخی فکر می 39

      توان برای عمل به آن روی من حساب کرد. دهم، همواره میوقتی قول یا تعهدی می 40

      کنم. غالبا وقتی کارها پیش نمی روند، دلسرد شده و از کار صرف نظر می 41

      نیستم.شخص با نشاط و خوش بینی  42

کنم، یک احساس خوانم یا یک کار هنری را تماشا میبعضی اوقات وقتی شعری را می 43

 کنم. لرزش و یک تکان هیجانی را حس می

     

      در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.  44

      گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم. 45

      شوم.غمگین و افسرده میبه ندرت  46
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      گذرند. زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می 47

      عالقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم. 48

      کنم شخصی با مالحظه و منطقی باشم. عموماً سعی می 49

      رسانم. کارهایم را به اتمام میفرد مولدی هستم که همیشه  50

      گردم که مشکالتم را برطرف کند. کنم و دنبال کسی میاغلب احساس درماندگی می 51

      شخص بسیار فعالی هستم.  52

      من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.  53

      گذارم متوجه این احساسم بشود.می  اگر کسی را دوست نداشته باشم،  54

      فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.  55

      خواستم خود را پنهان کنم. گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می 56

      دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم. ترجیح می 57

      برم. میاغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت   58

      توانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را به طور ماهرانه ای به کار بگیرم. اگر الزم باشد می 59

      کنم هر کاری را به نحو ماهرانه ای انجام دهم. تالش می 60

 

 

 عبارات )پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی(  
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      یادداشت برداری سازمان یافته در هنگام سخنرانی استاد.  1

های کالسی. شرکت در بحث 2       

      پاسخ داد به سؤال در یک کالس درس سخت.  3

      پاسخ داد به سؤال در یک کالس درس آسان. 4

چند گزینه ای، صحیح/غلط یا جور کردنی(. ) یتستهای دادن آزمون  5       

های تشریحی. دادن آزمون  6       

      نوشتن یک رساله یا تحقیق کوتاه با کیفیت باال.  7

      با دقت گوش دادن به موضوعات مشکل در خالل سخنرانی. 8

      تدریس خصوصی به دانشجویی دیگر. 9

      توضیح دادن یک مفهوم به دانشجویی دیگر.  10

اید. دادن مجدد مفهومی که آن را به درستی نفهمیدهتوضیح درخواست از استاد برای  11       
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های خوب در بیشتر کالس ها. گرفتن نمره 12       

      مطالعه به حدی که دقیقاً متوجه مطلب شوید.  13

      شرکت در انتخابات انجمن دانشجویی. 14

هنری(. های فوق برنامه دانشگاه )ورزشی، شرکت در فعالیت 15       

      احترام اساتید را جلب کردن. 16

      به طور منظم در کالس حاضر شدن. 17

های مربوط به یک درس کسل کننده. شرکت منظم در کالس 18       

      ایجاد این تفکر در استاد، که شما به کالس درس توجه دارید. 19

خوانید. میفهمیدن بیشتر عقایدی که در کتابتان  20       

شوند. فهمیدن بیشتر مطالبی که در کالس درس مطرح می 21       

      انجام یک محاسبه ساده ریاضی.  22

      استفاده کردن از کامپیوتر.  23

      تسلط یافتن بر بیشتر مطالب مربوط به درس محاسباتی.  24

او. صحبت خصوصی با یک استاد به منظور آشنا شدن با  25       

      ارتباط دادن مطالب مربوط به یک درس به مطالب دروس دیگر.  26

      به چالش کشیدن عقیده استاد در کالس درس. 27

      استفاده مفید از کتابخانه.  28

های خوب. گرفتن نمره 29       

      مطالعه مداوم و با طمانینه به جای با شتاب یاد گرفتن.  30

      فهمیدن عبارات مشکل در کتاب درسی. 31

      تسلط یافتن بر مطالب مربوط به درسی که آن را دوست ندارید.  32
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      هستید؟ سالم و  خوب که کرده اید احساس کامالً امروز به تا گذشته ماه از یک آیا 1

      کرده اید؟ سستی و  ضعف احساس امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 2

دستمال بسته   مثل  چیزی با محکم را سرتان که کرده اید احساس امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 3

 میشود؟ وارد  سرتان به فشاری  اینکه یا اند

     

      باشید؟ شده بیخوابی دچار نگرانی اثر بر که افتاده اتفاق  امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 4

      شده اید؟  بدخلُق و عصبانی امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 5
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      شده اید؟  وحشت زده یا و هراسان قانع کننده ای دلیل هیچ بدون امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 6

      کرده اید؟ صرف وقت گذشته  از بیش کارها انجام برای امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 7

      عهده دارید؟  به کارها انجام در مفیدی نقش که کرده اید احساس امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 8

      ببرید؟  لذت زندگی روزمره فعالیتهای از بوده اید قادر امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 9

      است؟ ناامیدکننده کامالً زندگی که کرده اید احساس امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 10

 نمی توانید کاری است خراب اعصابتان چون که کرده اید احساس امروز به تا گذشته ماه یک از آیا 11

 دهید؟  انجام

     

      هستید؟ شخص بی ارزشی که کرده اید فکر امروز  به تا گذشته ماه یک  از آیا 12


