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 دوم مقطع ،پسر تیزهوش آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی هایهیجان بر مارتین رفتاری شناختیروش اثربخشی بررسی ،پژوهش این از هدف

 دورۀ تیزهوش پسر آموزاندانش شامل آماری جامعۀ .است کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش طرح اب آزمایشینیمه ،حاضر پژوهش .است متوسطه
 15 گروه دو) گواه و آزمایش گروه دو در تیزهوش پسر آموزاندانش از نفر 30 شامل نمونه. است 1399-1398 تحصیلی سال در اصفهان دوم متوسطۀ
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 حاصل هایداده. است( 1992) همکاران و والراند تحصیلی انگیزش و( 2005) پکران تحصیلی هایهیجان هایپرسشنامه شامل پژوهش ابزارهای. کردند

 رفتاری-شناختیروش داد نشان هایافته. شد وتحلیلتجزیه 24 نسخۀ SPSS افزارنرم وسیلۀبه( مانکوا) رهیچندمتغ وواریانسک لیتحل شیوۀ به پژوهش از
= 78/14 و P= 001/0) بیرونی تحصیلی انگیزش و( F= 39/13 و P= 003/0) منفی و( F= 39/12 و P= 005/0) مثبت تحصیلی هایهیجان بر مارتین

F) درونی و (001/0 =P 82/21 و =F )برای مناسبی شرایط آوردنفراهم با مدارس است شایسته تحقیق، این نتایج براساس همچنین. است اثربخش 
 .سازند فراهم را آموزاندانش تحصیلی هایهیجان و تحصیلی انگیزش بهبود و تقویت زمینۀ ،مدارس در روش این اجرای
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 مقدمه
 آموزاندانش که است یمکان ترینمهم خانه از پس مدرسه

 در مؤثری نقش و کنندیم سپری آن در را زمان بیشترین
. دارد افراد یاجتماع رفتارهای و هنجارها ،هاارزش گیریشکل
 و است جهانی حرکت یک ،درخشان استعدادهای به توجه

 تیزهوشان هایویژگی شناخت ریاورفن و علم رشد با همگامی
 شناختی، برتری با 1تیزهوشی .سازدمی حیاتی و مهم بسیار را

 و همسن به نسبت تیزهوش افراد در انگیزه و خالقیت هوشی،
 .(2018 ،2بالس و گراهام ،وایت) است همراه ساالن

 ،تیزهوش آموزاندانش در مهم و توجهقابل هایمؤلفه از یکی
 هاهیجان. (2014 ،3دابون) است آنان هیجانی فرایندهای

 زندگی در اساسی نقش هاانسان وجودی ابعاد از یکی عنوانبه
 دلیل همین به ؛شوندمی یکدیگر از هاانسان زتمی سبب و دارند

 هاآن مجزاکردن و تفکیک برای تا هستند دانشمندان موردتوجه
 یذهن حالت یک 5جانیه(. 2017 ،4ورهوف و اویو) کنند اقدام

 و یکیولوژیزیف هایواکنش با هک است شدهسازیمفهوم
 همراه حوادث ای طیشرا اعمال، از یبرخ به ابانهیارز هایپاسخ
 ،ییادگیر یبرا هاهیجان بنابراین ؛(2016 ،6کوکورادا) است
 کوزاک، ،پکران) هستند مهم بشر پیشرفت و سالمت رشد،

 .(2014 توماس، و الیوت مورایاما،
 نقش بر نیز( 2017) گوئتز و مورایاما مارش، تنیلد، لیچ پکران،
 آموزاندانش یتحصیل پیشرفت و ییادگیر موفقیت در هاهیجان

 از نقل) اندکرده تأکید افتد،یم اتفاق درس کالس در آنچه بر و
 هایهیجان(. 2017 ،یمیرهاشم و یالحسین یابوالمعال ،یموسو

 اضطراب ویژهبه یتحصیل اضطراب شامل صرفاً ،یتحصیل
 شامل را اههیجان از یوسیع دامنۀ بلکه ،نیستند یامتحان

 .کنندمی تجربه تحصیل جریان در آموزاندانش که شوندمی
 ،یمیدناا خشم، شرم، فخر، ،یامیدوار لذت، قبیل از هاییهیجان

 هویت از یبخش که هستند دسته این از یخستگ و یرهای
 ضورح ییادگیر فرایند سراسر در و روندشمارمیبه آموزاندانش
(. 2011 ،یرپ و گوئتز فرنزل، ،پکران) گذارندیم اثر آن بر و دارند

 دهدمی نشان تحصیلی هایهیجان دربارۀ مطالعاتی پیشینۀ
 اثر تحصیل پیشرفت و تحصیلی عملکرد بر تمثب هایهیجان
 تحصیلی پیشرفت بر ،منفی هایهیجان کهدرحالی ؛دارد مثبت

 (.1396 ،همکاران و حیات) دارد منفی اثر تحصیلی عملکرد و
 تکالیف مانند مسائلی درگیر گاهی تیزهوش آموزاندانش

 حتی و بیشتر تحصیلی بار و فشار ،پیچیده و گسترده شناختی
                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Gifted 
2. White, Graham and Blaas. 

3. Dubon 

4. Ou Y-C, Verhoef 
5 . emation 

6. Cocorada 

 موجب امر همین ؛هستند بیشتر رقابتی فضای در حضور
 آموزاندانش برای خاص مسائلی و شناختیروان هایحالت

 ،7بالیت و روول فورنرت، لوئیز، اسپرانزا، گوئنول،) شودمی
 و تعلیم در موردتوجه شناختیروان هایحالت از یکی .(2015
 آموزشی هاینظام در. است «8انگیزش» بسیار کاربست با تربیت
 ،معلمان آموزاندانش تحصیلی وضعیت بهبود برای
 بیشتر تحصیلی انگیزۀ بر آموزشی ریزانبرنامه و اندرکاراندست

 ابعاد از یکی(. 1393 ،اجتهادی و امیری) کنندمی تأکید هوش از
 انگیزش معتقدند پژوهشگران. است 9تحصیلی انگیزش ،انگیزش
 موفقیت به تواندمی که است حیاتی عنصر کی تحصیلی
 بلندمدت در کشور توسعۀ و دانشجویان و آموزاندانش تحصیلی

 ۀزمین در بیشتری هایپژوهش است الزم بنابراین کند؛ ککم
 تحصیلی انگیزش ۀدربار خاص طوربه و آموزشی شناسیروان
 (.2018 ،10زیمت و شریف فاطیما،) شود انجام
 انگیزۀ بهتر درک برای ایگسترده طوربه ،گریخودتعیین نظریۀ
 انگیزش(. 2016 ،دسی و ریان) است شده استفاده آموزاندانش

 و کنجکاوی ،شناختیروان نیازهای از خودانگیخته طوربه درونی،
 کاریل، جانگ، ریو،) شودمی حاصل رشد برای فطری هایتالش
 دارد اشاره ایانگیزه به بیرونی انگیزش(. 2014 ،11بارچ و جوین

 انجام به مجبور بیرونی هایتقویت و هاپاداش خاطربه را افراد که
 برانگیخته بیرونی صورتبه افراد وقتی. کندمی تکلیف کی

 یا عمل خود تلذ از بیشتر چیزی آوردندستبه برای ،شوندمی
 (.2010 ،12اورتیگا و لیم اینرنی، کم لی،) کنندمی فعالیت تکلیف

 کودکان پرورش و آموزش هایروش از ییک ما کشور در
 مدارس یا هارده تشکیل و هاآن جداسازی و گزینش تیزهوش،

 کودکان است داده نشان تحقیقات .ستا هاآن برای خاص
 قرار خود ویژۀ هایرده و مدارس در و هم کنار در یوقت تیزهوش

 خالقیت، و پیشرفت انگیزۀ و رقابت حس دلیلبه گیرند،یم
 و تحصیلی هیجان تیاهم .دارند بیشتری یتحصیل پیشرفت
 کاهش منظوربه مداخالتی ،تحصیل فرایند در تحصیلی انگیزش
 افزایش مچنینه و مثبت هایهیجان افزایش و منفی هایهیجان

. شودمی پیشنهاد متخصصان وسیلۀبه که است تحصیلی انگیزش
 روش ،متخصصان یپیشنهاد هایمداخله هایروش از یکی

 یرفتار-شناختی آموزش برنامۀ .است 1مارتین رفتاری-شناختی
 در مارتین وسیلۀبه 2012 سال در چرخه صورتبه مارتین

 مطابق. است شده داده آموزش آموزاندانش به تحصیلی هایدوره
 هایکنندهتقویت رفتار، هایکنندهتقویت یدارا افراد ،نظریه این

7. Motovition 
8. Shank & Pintrich 

9. Academic motivation 

10. Fatima, Sharif & Zimet 
11. Reeve, Jang, Carrell, Jeon & Barch 

12. Lee, McInerney, Liem & Ortiga 
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 هستند رفتار هایکنندهتضعیف و افکار یهاکنندهسرکوب افکار،
 با مارتین .داد یاد آموزاندانش به را توانایی چهار این شودمی که

 ،زشییانگ هایگیریجهت هایمقاله همجموع درنظرگرفتن
 ابعاد سطوح تفاوت و رفتاری و شناختی ابعاد ،یادگیری راهکارهای

 تواندمی تحصیلی انگیزش که کرد هادپیشن ناسازگاری و سازگاری
 شناختی سازگاری ابعاد( الف: شود مشخص سطح چهار این در

( ب ؛تسلط اهداف و گذاریارزش خودباوری، هایزیرگروه شامل
 مدیریت ریزی،برنامه هایزیرگروه شامل رفتاری سازگاری ابعاد
 شامل شناختی ناسازگاری ابعاد( ج ؛پافشاری و فیتکل

( د ؛اضطراب و نامطمئن نترلک شکست، از اجتناب هایزیرگروه
 و ارآمدیکخودنا هایزیرگروه شامل رفتاری ناسازگاری ابعاد
 .(1394 ،همکاران و انمعماری) رنشدنیدرگ

 

 
 نیمارت از اقتباس تعامل و زشیانگ چرخ. 1 شکل

 
 این در مطالعات بیشتر و اندک پژوهش موضوع دربارۀ 1تحقیقات

 پژوهش در. است متغیر یک با یا همبستگی نوع از ،زمینه
 یاثربخش یبررس» عنوان با( 1394) همکاران و معماریان

 هایدبیرستان بر نیمارت یرفتار-یشناخت چندبعدی اخالتمد
 برانگیزش درمانی شناختیروش اثر دهندۀنشان ،اصفهان شهر

 اثربخشی عنوان با یپژوهش همچنین .است بیرونی و درونی
 هایهیجان بر رفتاری-شناختی رویکرد بر مبتنی آموزشی برنامۀ

( 1396) همکاران و رنجبر حداد وسیلۀبه ،دانشجویان تحصیلی
 بر مبتنی آموزش که است آن بیانگر آن نتایج که شد انجام

 مثبت تحصیلی هایهیجان افزایش بر رفتاری شناختی رویکرد
 دارای دانشجویان در منفی تحصیلی هایهیجان کاهش بر و

( 1393) همکاران و عابدی .است بوده اثربخش خودشکن رفتار
 رفتاری-شناختی چندبعدی مداخالت دادند نشان پژوهشی در

 و (رفتاری و انگیزشی شناختی،) تحصیلی اشتیاق بر مارتین
 و پسند طالع پورآقا، .داشت تأثیر آموزاندانش تحصیلی عملکرد
 مداخالت که داشتند اظهار ایمطالعه در( 2017) بوگر رحیمیان
 هایمؤلفه در چشمگیری افزایش به ،مارتین چندبعدی انگیزشی

                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Martin 

 و امتحان اضطراب تسلط، هدف خودکارآمدی، مانند شناختی
 مدیریت مانند رفتاری هایمؤلفه و کنترل نداشتن احساس
 شانن( 1395) همکاران و اسبقی پژوهش. شودمی منجر وظیفه

 افکار بر مارتین رفتاری-شناختی برنامۀ آموزش دهدمی
 دو در ،تهران شهر دبیرستان مقطع دختر آموزاندانش انگیزشی

 متوسطه دورۀ .است داشته معناداری تأثیر کنترل و آزمایش گروه
 که است یمهم بسیار دورۀ یاجتماع و یروان ،یزیست لحاظبه

 پژوهش این .دهدیم پیوند یعال آموزش به را یعموم آموزش
 بر مارتین رفتاری-شناختیروش اثربخشی بررسی هدف با

 تیزهوش آموزاندانش تحصیلی انگیزش و تحصیلی هایهیجان
 .است گرفته انجام

 روش
-آزمونپیش طرح با آزمایشینیمه نوع از پژوهش روش
 ،پژوهش این آماری جامعۀ. است کنترل گروه با آزمونپس

 در اصفهان شهر متوسطۀ دوم دورۀ تیزهوش پسر آموزاندانش
 ،تعداد این از .است فرن 2029 شامل 1399-1398 تحصیلی سال
 سال 17 تا 16 سنی ردۀ در دهم پایۀ آموزاندانش از نفر 30
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 گمارش و هدفمند گیرینمونه روش استفاده با ،نمونه عنوانبه
 مدارس به مراجعه با که صورتبدین. شدند انتخاب تصادفی

 شدند انتخاب تصادفی طوربه آموزدانش 30 ،پسرانه تیزهوشان
. گرفتند قرار کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی صورتبه و

 از ترپایین نمرۀ کسب شامل ،پژوهش به ورود هایمالک
 انگیزش و تحصیلی هایهیجان پرسشنامۀ در میانگین
 سالمت از برخورداری تیزهوشان، مدارس در حضور ،تحصیلی
 پژوهش در حضور به تمایل و مناسب انضباطی عملکرد جسمی،

 در غیبت شامل نیز پژوهش از خروج هایمالک همچنین. بود
 تکالیف ندادنانجام ،نکردنهمکاری و آموزشی جلسۀ دو

 و نشدهبینیپیش تمشکال بروز و کالس در شدهمشخص
 نیز کنترل گروه و نفر 15 شامل آزمایش هگرو. بود اضطراری

 و تحصیلی هایهیجان هایپرسشنامه سپس .بود نفر 15
 پس و شد توزیع کنترل و آزمایش گروه بین تحصیلی انگیزش

 شد آوریجمع هاپرسشنامه ،نمونه گروه پاسخگویی از
 برای مارتین رفتاری شناختیروش ،بعدی اقدام در. (آزمونپیش)

 آموزشی ،کنترل گروه و شد اجرا آزمایش روهگ آموزاندانش
 مجدد طوربه ،آموزش روش اجرای از بعد .نکردند دریافت

 توزیع تحصیلی انگیزش و تحصیلی هایهیجان هایپرسشنامه
 پرسشنامۀ ابزار از اطالعات آوریجمع برای (.آزمونپس) شد

 .شد استفاده تحصیلی هایهیجان

 سنجشر ابزا
 پکران، را ابزار این: 1تحصیلی هایهیجان پرسشنامة. 1

 قسمت سه شامل که کردند ارائه 2005 سال در 2فرنزل و گوئتز
 در. است امتحان و یادگیری کالس، به مربوط هایهیجان از

 را هیجان نوع هشت و دارد وجود زیرمقیاس هشت ،قسمت هر
 عصبانیت، غرور، امیدواری، لذت، شامل که گیردمی اندازه

 155 دارای پرسشنامه. است خستگی و ناامیدی شرم، اضطراب،
 بین نمرۀ. است 775 حداکثر و 155 امتیاز حداقل و است سؤال
 465 تا 310 بین نمرۀ ،پایین تحصیلی هایهیجان 310 تا 155

 هایهیجان 465 از باالتر نمرۀ و متوسط تحصیلی هایهیجان
 از لیکرت طیف براساس گذارینمره .است باال تحصیلی
 نمرات .شودمی انجام (5) مــوافقم ــامالًک تــا (1) مخــالفم

 تحصیلی هیجان بودنغالب ۀنشان مقیاس، این در باالتر
 زین رانیا در .(2005 ،همکاران و پکران) است موردنظر

 نیکدل و کاووسیان فرزاد، و وریدک وسیلۀبه ورکمـذ پرسشنامۀ

 دارد خوبی درونی همسانی پرسشنامه این .است شده یسازیمبو
 و 86/0 تا 74/0 بین آن هایمؤلفه کرونباخ آلفای ضرایب و

 .(1390 ،همکاران و کدیور) است دیأیت مـورد آن ییـایپا و ییروا
 هایهیجان یبرا شدهمحاسبه رونباخک یآلفا ،پژوهش نیا در

 اضطراب ،87/0 خشم ،81/0 افتخار ،80/0 امید ،89/0 لذت
 .آمد دستبه 90/0 خستگی و 85/0 میدیانا ،86/0 شرم ،87/0

 از ینظرخواه با آن محتوایی و یصــور یــیروا نیهمچنــ
 .شد دیأیت نظرانصاحب و استادان

 از پژوهش این در: 3تحصیلی انگیزش رسشنامةپ. 2
 ستفادها (1992) همکاران و والراند لییتحص زشیانگ پرسشنامۀ

 طراحی ریان و دسی کنندگیخودتعیین نظریۀ مبنای بر که شد
 هفت ،لییتحص زشیانگ اسیمق. است سؤال 28 شامل و شده
 سطح سه دارای درونی زشیانگ. سنجدمی را زشیانگ سازۀ

 ار،ک انجام برای درونی زشیانگ دن،یفهم برای درونی زشیانگ
 دارای رونییب زشیانگ و کتحری تجربۀ برای درونی زشیانگ
 رونییب زشیانگ تزریقی، میتنظ برای رونییب زشیانگ سطح سه

 میتنظ برای رونییب زشیانگ و شدههمانندسازی میتنظ برای
 نوع از ،پرسشنامه این هایماده انگیزگیبی سازۀ. است رونییب

 کی براساس هک است ایگزینههفت پاسخ بستۀ هایآزمون
 امالًک= 1 موافقم، امالًک= 7) ایدرجههفت کرتیل اسیمق

 28 پرسشنامه این در نمره حداقل .دشومی گذارینمره( مخالفم
 28 یننمرات پرسشنامه ب کهیدرصورت. است 196 آن حداکثر و

است.  یفضع هجامع یندر ا یلیتحص یزشانگ یزانم ،باشد 70تا 
 انگیزش میزان باشد، 112 تا 70 بین نمرات اگر ینهمچن

باشد،  112 یو چنانچه نمرات باال متوسط سطح در تحصیلی
 .استخوب  یاربس یلیتحص یزشانگ یزانم

 و میری تحقیق در پرسشنامه این محتوایی و صوری اعتبار
 و انیاوسک تحقیق همچنین. است شده یدأیت( 1393) اجتهادی
 آلفای) درونی همسانی روش به پایایی ضریب (1389) همکاران

 زشیانگ برای ،83/0 درونی زشیانگ برای بیترتبه را (رونباخک
 در .است کرده گزارش 70/0 انگیزگیبی برای و 79/0 بیرونی

 کرونباخ آلفای روش استفاده با پایایی ضریب نیز پژوهش این
 برای یبتتربه 76/0 و 81/0 ،85/0 رایبض .شد محاسبه

 انگیزگیبی و بیرونی انگیزش ،رونید انگیزش هایمؤلفه
 .آمد دستبه

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Academic Emotions Questionnaire 

2. Pekrun, Goetz, & Frenzel 

3. Academic Motivitions Questionnaire 
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 مارتین رفتاری-شناختیروش آموزش جلسات خالصة. 1 جدول

 تکلیف محتوا هدف جلسه

 افزایش) استعداد شکار. 3 ؛زندگی در بیشتر موفقیت ایجاد. 2 ؛تفکر نحوۀ تغییر. 1 خودباوری تقویت 1
 .هاتکنیک در بازنگری. 4 ؛(استعدادها به نسبت خودآگاهی

 که موضوعاتی شناسایی تکالیف، بندیتقسیم
 هستند مسلط

 به گذاریارزش 2
 مدرسه

 هاییمهارت. 3 ؛آموزدانش زندگی با مدرسه ارتباط. 2 ؛دنیا با مدرسه ارتباط. 1
 .بازنگری. 4 ؛آموزندمی مدرسه در آموزاندانش که

 فراغت اوقات درخصوص گووگفت و بحث

 و تپیشرف به نگاهی. 3 ؛فعال یادگیری. 2 ؛شخصی رکوردهای بهترین. 1 متمرکز یادگیری 3
 .بازنگری. 4 ؛موفقیت

 شخصی، هایتوانمندی کردنمشخص
 کتاب ۀحاشی در بردارییادداشت

 تکالیفی همف و درک. 2 ؛آن انجام ۀنحو و دهیممی انجام آنچه ریزیبرنامه. 1 ریزیبرنامه 4
 درست سیرم در اینکه بر مبتنی آموزدانش برنامۀ کنترل. 3؛دهیممی انجام که

 .بازنگری. 4 ؛دارد قرار

 ترکوچک هایبخش به تکالیف تقسیم

. 4 ؛هفتگی العۀمط زمان. 3 ؛زمان از بهتر ۀاستفاد. 2 ؛مطالعه شرایط بهترین. 1 تکلیف مدیریت 5
 .بازنگری

 کردندرست-هفتگی مطالعات کردنیادداشت
 مطالعه زمانی جدول

  ایستادگی 6

 پا از کههنگامی. 3 ؛شدم موفق بار آخرین برای که زمانی 22×30 طرح. 1
 .بازنگری. 4 ؛افتممی

 در مشکالت شناسایی–کارها بندیلویتوا
 تکالیف انجام

 رعایت آرامش، کسب تمرینات انجام .دادنامتحان. 3 ؛امتحانات برای شدنآماده. 2 ؛دقیقه 15 در آرامش. 1 اضطراب 7
 اضطراب کاهش برای بهداشتی هایتوصیه

 توانممی را چیزی چه .2 ؛امنداده یا داده انجام خوب را کاری گذشته در چرا. 1 نامطمئن کنترل 8
 .یبازنگر. 4 ؛خود کنترل در مهم عوامل. 3 .کنم کنترل

 انتخاب ،آموزدانش خود وسیلۀبه سودر مرور
 تکالیف انجام برای تاریخ

 از اجتناب 9
 شکست

 .ترس با کنارآمدن الفبای. 1: شکست از اجتناب به مربوط هایتمرین
 فایدهبی الیلد با برخورد. 3 ؛شود منجر من اصالح به تواندمی که اشتباهاتی. 2

 .بازنگری. 4 ؛یادگیری راستای در

 آن کردنجایگزین و مثبت جمالت تکرار
 بیهوده جمالت یاجهب

 ؛گیرممی رارق موفقیت مسیر در چرا. 2 ؛گیرممی قرار موفقیت مسیر در چگونه. 1 سازیناتوانخود 10
 .بازنگری. 4 ؛موفقیت موانع برداشتنازمیان. 3

 هاآن در که موضوعاتی از فهرستی ۀتهی
 کنندمی سازیخودناتوان احساس

 هم آن ذشتهگ به اجمالی نگاهی. 2 ؛کار انجام ۀنحو دربارۀ دیدگاهی داشتن. 1 اشتیاق نداشتن 11
 .بازنگری. 4 ؛دهآین به اجمالی نگاهی. 3 ؛نبودند بد خیلی رویدادها که زمانی در

 نداشتن موجب که یکارهای از فهرستی تهیۀ
 شودمی آنان تحصیلی امور در اشتیاق

 
 دیدگاه براساس مارتین، رفتاری–شناختیروش آموزشی برنامۀ
 تهیه( 1397) اسبقی و عابدی طالبی، وسیلۀبه ،(2012) مارتین

 جامعۀ برای و ایران در آموزشی بستۀ این اعتبارسنجی. شد
 اخذ از پس. است شده تأیید و بررسی آموزاندانش آماری

 منظوربه دهم پایۀ کالس دو مدرسه، مدیر از اصولی موافقت
 آزمایش گروه دو در کنندگان،مشارکت انتخاب و پژوهش اجرای

. شد اجرا آزمونپیش گروه هردو در ابتدا. گرفتند قرار کنترل و
 60 جلسۀ 13 مدتبه آزمایش گروه کنندگانشرکت سپس
 مقابل، در. گرفتند قرار آموزش تحت محقق وسیلۀبه ای،دقیقه

 پس. نکردند دریافت آموزشی هیچ کنترل گروه کنندگانشرکت
 گروه هردو از آزمایش، گروه برای آموزشی دورۀ اجرای از

 .شد گرفته آزمونپس

 هاافتهی
 استاندارد انحراف و میانگین شامل توصیفی یهاافتهی ابتدا

 هایهیجان هایمؤلفه میانگین .شد محاسبه پژوهش متغیرهای
 به نسبت آزمونپس داد نشان انگیزش و مثبت تحصیلی

 هایهیجان هایمؤلفه در اما ،است داشته افزایش آزمونپیش
 .است داشته کاهش آزمونپیش به نسبت آزمونپس منفی

 زمونآپس و آزمونپیش رگرسیون شیب بررسی آزمون نتایج 
 همچنین(. p <05/0) نیست معنادار گواه و آزمایش هایگروه در

 شد سنجش لوین آزمون وسیلۀبه واریانس همگنی فرضپیش
 همگنی رعایت بیانگر یافته این .نبود معنادار آن نتایج که

 برای باکس آزمون نتایج(. p <05/0) است بوده هاسواریان
 داد نشان هاگروه در وابسته متغیرهای کوریانس ماتریس بررسی

 است برابر گروه دو در وابسته متغیرهای هایکوریانس ماتریس
(83/0>p، 27/0=F، 92/0= BOXM). آزمون نتایج همچنین 

 هایمؤلفه بین داریمعنی یا کرویت بررسی برای بارتلت دوخی
 آن بیانگر تحصیلی، انگیزش همچنین و تحصیلی هایهیجان

 ،p، 1=d.f<02/0) است معنادار متغیرها این بین رابطۀ که است
32/7= X2) .آزمون نتایج طرفی از t میانگین تفاوت داد نشان 

 متغیرهای در ،کنترل و آزمایش هایگروه آزمونپیش نمرات
 معنادار (انگیزش و تحصیلی هایهیجان هایمؤلفه) وابسته
 که بود آن بیانگر موچلی آزمون هاییافته همچنین .است نبوده
 هایهیجان متغیرهای هایمؤلفه در هاداده کرویت فرضپیش

(. p <05/0) است شده رعایت تحصیلی انگیزش و تحصیلی
 و کنترل گروه دو تفاوت( مانکوا) چندمتغیری تحلیل آزمون
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 .دهدمی نشان را (p، 39/12= F<005/0) مثبت تحصیلی هیجان متغیر در آزمایش
  آزمایش و نترلک گروه دو تفاوت( مانکوا) چندمتغیرۀ وواریانسک لیتحل آزمون نتایج .3 جدول

 مثبت تحصیلی هایهیجان ریمتغ در
 

 آماری شاخص
 وابسته متغیرمنبع              

 مجموع
 آزادی درجة مجذورات

 میانگین
 مجذورات

F معناداری سطح Eta2 آماری توان 

 گروه

 1 845/0 001/0 02/224 32/1247 1 32/1247 کالس از بردنلذت

 1 725/0 001/0 48/111 34/548 1 34/548 کالس در امیدواری

 1 835/0 001/0 62/178 32/1114 1 32/1114 کالس در غرور

 99/0 814/0 001/0 25/223 12/824 1 12/824 یادگیری از لذت

 98/0 732/0 001/0 63/91 15/462 1 15/462 یادگیری به امید

 1 781/0 001/0 12/241 12/850 1 12/850 یادگیری به مربوط غرور

 
 طوحس در کنترل و آزمایش گروه دو بین تفاوت بیانگر 3 جدول

 مداخالت گفت توانمی .است مثبت تحصیلی هایهیجان
 و دارد تاثیر مثبت هیجات ابعاد بر مارتین شناختی –رفتاری
 .شودمی تایید 1 فرضیۀ
 تفاوت دهندۀنشان( مانکوا) چندمتغیری کورایانس تحلیل آزمون

 منفی تحصیلی هیجان متغیر در آزمایش و کنترل گروه دو

(003/0>p، 39/13=F) مداخالت ،دیگر عبارت به .است 
 تحصیلی هایهیجان هایمؤلفه بر مارتین شناختی-رفتاری

 در شرم ،کالس به مربوط اضطراب کالس، در خشم) منفی
 ،یادگیری از خشم ،کالس از خستگی ،کالس از میدیانا ،کالس

 و یادگیری از میدیانا ،یادگیری در شرم ،یادگیری از اضطراب
 .است داشته تأثیر( یادگیری از خستگی

  آزمایش و نترلک گروه دو تفاوت چندمتغیرۀ وواریانسک لیتحل آزمون هاییافته .4 جدول
 منفی تحصیلی هایهیجان ریمتغ در

 
 آماری شاخص

 وابسته متغیرمنبع                 

 مجموع
 مجذورات

 درجة
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F معناداری سطح Eta2 آماری توان 

 گروه

 1 912/0 001/0 31/427 98/2063 1 98/2063 کالس در خشم
 1 925/0 001/0 21/478 87/3349 1 87/3349 کالس در اضطراب

 1 963/0 001/0 21/598 12/3814 1 12/3814 کالس در شرم
 1 921/0 001/0 11/629 87/4127 1 87/4127 کالس از ناامیدی
 1 887/0 001/0 19/301 12/3451 1 12/3451 کالس از خستگی

 1 963/0 001/0 12/114 21/2560 1 21/2560 یادگیری از خشم
 1 921/0 001/0 25/386 65/4086 1 65/4086 یادگیری از اضطراب

 1 845/0 001/0 35/598 73/4812 1 73/4812 یادگیری در شرم
 1 843/0 001/0 12/452 23/2510 1 23/2510 یادگیری از ناامیدی
 1 875/0 001/0 27/320 25/2245 1 25/2245 یادگیری از خستگی

 
 سطوح در کنترل و آزمایش گروه دو بین تفاوت بیانگر 4 جدول
–رفتاری مداخالت گفت توانمی .است منفی تحصیلی نهیجا

 .است داشته تأثیر نفیم نهیجا ابعاد بر مارتین شناختی
 گروه دو تفاوت ،(مانکوا) متغیریچند کورایانس تحلیل آزمون
 تحصیلی درونی انگیزش متغیر در را آزمایش و کنترل

(001/0>p، 82/21=F )مداخالت ،یعبارت به. داد نشان 
 سطح) درونی انگیزش هایمؤلفه بر مارتین شناختی–رفتاری

 (پذیرتحریک تجربۀ و کار انجام ،فهمیدن برای درونی انگیزش
 .است داشته تأثیر

 آزمایش و نترلک گروه دو تفاوت( مانکوا) چندمتغیرۀ وواریانسک لیتحل آزمون نتایج. 5 جدول
 درونی تحصیلی انگیزش در

 
 آماری شاخص

 وابسته متغیر      منبع    

 مجموع
 مجذورات

 درجة
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
 سطح

 Eta2 معناداری
 توان
 آماری

 98/0 41/0 001/0 33/14 51/84 1 51/84 فهمیدن گروه
 99/0 59/0 001/0 27/20 13/80 1 13/80 کار انجام
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 99/0 48/0 001/0 64/22 28/214 1 28/214 تحریک ۀتجرب

 
 وحطس در کنترل و آزمایش گروه دو بین تفاوت بیانگر 5 جدول

 شناختی–رفتاری مداخالت گفت توانمی .است درونی انگیزش
 3 ضیۀفر و دارد تأثیر درونی انگیزش گانۀسه ابعاد بر مارتین

 .شودمی یدأیت
 گروه دو تفاوت( مانکوا) متغیریچند کورایانس تحلیل آزمون

 =p، 78/14<001/0) بیرونی انگیزش متغیر در آزمایش و کنترل
F) شناختی–رفتاری مداخالت ،دیگر عبارت به. داد نشان را 

 تنظیم ،تزریقی تنظیم) بیرونی انگیزش هایمؤلفه بر مارتین
 .است داشته تأثیر( تزریقی تنظیم و شدههمانندسازی

  آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت چندمتغیرۀ کوواریانس تحلیل آزمون هاییافته. 6جدول 
 بیرونی تحصیلی انگیزش در

 
 آماری شاخص

 وابسته متغیرمنبع            

 مجموع
 مجذورات

 درجة
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F 
 سطح

 Eta2 معناداری
 توان
 آماری

 گروه
 97/0 49/0 001/0 02/20 39/102 1 39/102 تزریقی تنظیم
 99/0 61/0 001/0 17/20 40/39 1 40/39 شدههمانندسازی تنظیم
 97/0 39/0 001/0 89/6 71/59 1 71/59 بیرونی تنطیم

 
 کنترل و آزمایش گروه دو بین تفاوت دهندۀنشان 6 جدول

–رفتاری مداخالت ،عبارتی به .است بیرونی انگیزش وحطس در

 داشته تأثیر بیرونی انگیزش گانۀسه ابعاد بر مارتین شناختی
 .است

 گیرینتیجه و بحث
 رفتاری-شناختیروش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 تحصیلی انگیزش و تحصیلی هایهیجان بر ،مارتین
 اصفهان شهر متوسطۀ دوم دورۀ تیزهوش پسر آموزاندانش
 مداخلۀ که است آن بیانگر هاداده وتحلیلتجزیه. گرفت انجام

 و مثبت هایهیجان افزایش بر ،مارتین رفتاری-شناختی
 با یافته این .است اثربخش منفی هایهیجان کاهش همچنین

 و پورآقا و( 1397) همکاران و رنجبر حداد طالعاتم نتایج
 .دارد همخوانی (2017) همکاران

 به مندعالقه فراگیران که کندمی تأکید (2008) مارتین
 از قبل تحصیلی کنندۀناکام تجارب با مواجهه در تسلطی اهداف

 فروغلتیدن بستر که شوند ظاهر محورشکست و خودمحور آنکه
 همراهبه هاآن برای را هیجانی هایکاستی و انگیزش نقصان در

 معطوف روپیش تکلیف مختصات به را خود توجه تمام آورد،می
 محوریادگیری رویکردی اتخاذ با فراگیران این بنابراین ؛کنندمی

 مشوق و بازدارنده را کنندهناکام تجارب آنکه از قبل تکلیف و
 که آنجا از کنند، ارزیابی کنندهخودمراقبت رفتاری هایانتخاب
 تغییرپذیر ،مطالبات به دهیپاسخ برای را شناختی هایتوانش

 ورطۀ در فروافتادن و انگیزشی بدریختی از کنند،می تلقی
 مارتین و( 2004) سیفرت .یابندمی مصونیت منفی هایهیجان

 علی اسنادهای از استفاده بر اصرار که کردند خاطرنشان( 2008)

 مشوق شکست، از اجتناب برای ازپیشبیش تالش و بدکارکرد
 مندعالقه فراگیران بین در رسانخودآسیب راهبردهای از استفاده

 فراگیران بین در براینعالوه. است عملکردی اهداف پیگیری به
 بیش نمایش به میل عملکردی، اهداف پیگیری به مندعالقه

 طریق از کنندهناکام تجارب با مواجهه در خودشناسانندگی
 سازیمتراکم و شکست از اجتناب راهبردهای تشویق

 در ازپیشبیش را افراد این آتی، شکست تجارب ازپیشبیش
 پیشرفت هایهیجان تجربۀ و انگیزشی یافتگینقصان معرض

 اضطراب، شامل که ایمنفی هایهیجان دهد؛می قرار منفی
 بین در کهدرحالی هستند؛ غیره و خستگی ،خشم ناامیدی،
 به میل تسلطی، اهداف از استفاده به مندعالقه فراگیران
 هایموقعیت در محوریتکلیف و یادگیری بر مبتنی هایانتخاب

 را دفاعی رفتارهای از استفاده به گرایش سو یک از ،کنندهناکام
 هایارزیابی تشویق ضمن دیگر، یسو از و دهدمی کاهش
 تجربۀ مستعد نیز را هاآن ،هانگیزانند تکالیف با برخورد در چالشی
 .کندمی مثبت پیشرفت هایهیجان
-شناختیروش اثربخشی بیانگر پژوهش این دیگر ۀیافت
 بیرونی و درونی تحصیلی انگیزش بر مارتین رفتاری
 این داد نشان وتحلیلتجزیه نتایج. بود تیزهوش آموزاندانش

 از دسته این در تحصیلی انگیزۀ افزایش موجب مداخله
 و معماریان تحقیقات نتایج با یافته این. شودمی آموزاندانش

 (2008) مارتین و( 1395) همکاران و اسبقی ،(1394) همکاران
 .است همسو
 انگیزش اینکه به توجه با گفت توانمی یافته این تبیین در

 و انگیزشی شناختی، بعد شامل چندبعدی سازۀ یک تحصیلی
 بر مبتنی رفتاری-شناختی چندبعدی مداخالت است، رفتاری
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 انگیزش افزایش برای شناسیروان و تربیتی علوم هاییافته
 موارد بر متمرکزشده مطالعات به نسبت آموزاندانش تحصیلی

-شناختی برنامۀ. هستند برخوردار بیشتری موفقیت از خاص
 دهکر تأکید موضوع این بر زیادی دقت با نیز مارتین رفتاری

 مارتین رفتاری-شناختی مداخالت ،دیگر عبارت به. است
 در را رفتاری و انگیزشی شناختی، هایتوانمندی از ایمجموعه

 زیادی اشتیاق و انگیزه با هاآن تا دهدمی پرورش آموزاندانش
 توانمی موضوع این تبیین در. کنند دنبال را مدرسه هایفعالیت

 فکر آموزاندانش مرور به مارتین، جامع برنامۀ آموزش با گفت
 مدرسه هایبرنامه و دارند کنترل تحت را مدرسه محیط کنندمی

 وابسته پیامدها که باور این)است خودشان هایارزش با مطابق
 شدنموفق برای بیشتر انتظارات سمتبه را افراد است، رفتار به

 هدایت بیشتری پایداری و تالش به را هاآن و دهدمی سوق
 مدرسه تکالیف انجام هنگام ،تالش و پایداری با سپس .(کندمی

 در ،فراشناختی هایمهارت مانند عمیق راهبردهای از استفاده و
 هامؤلفه این. گیرندمی قرار یادگیری و لییتحص اهداف مسیر

 آموزاندانش شناختی تحصیلی اشتیاق با مثبت و مداوم طوربه
 گیرینتیجه توانمی تیعبار به. دارد ارتباط کالس محیط در

 ایبرنامه مارتین رفتاری و شناختی چندبعدی مداخالت که کرد
 هایدستورالعمل و هابرنامه شناختی هایجنبه بر عالوه که است

 پایداری تکالیف، ریزیبرنامه شامل رفتاری و کلیدی عملیاتی،
 تغییر و شکست از اجتناب امتحان، اضطراب مهار کارها، در

 تحصیلی انگیزۀ و اشتیاق افزایش بر ،ناپایدار اسنادهای
 .است تأثیرگذار آموزاندانش
 به پژوهش جامعۀ محدودبودن کرد اشاره دیبا انیپا در
 با گرید جوامع به را جینتا میتعم پسر، تیزهوش آموزاندانش

 منظوربه شودمی شنهادیپ بنابراین ؛کندمی مواجه تیمحدود
 در حاضر تحقیق پژوهش، هایافتهی ییآزماراستی و میتعم

 شود انجام تحصیلی مختلف هایگروه و هارده در و گرید جوامع
 جمله از .شود لحاظ هم تییجنس هایتفاوت بحث و

 عوامل جمله از اثرگذار عوامل سایر ،پژوهش این هایمحدودیت
 تواندمی که است ایمدرسه عوامل و اجتماعی عوامل خانوادگی،

 این. باشد مؤثر آموزاندانش تحصیلی هایهیجان و انگیزش بر
 نتایج پایداری تا دارد طولی و جامع مطالعۀ یک به نیاز موضوع

 افزایش بر برنامه این اثربخشی به توجه با .کند ترمشخص را
 آشنایی منظوربه شودمی پیشنهاد آموزان،دانش تحصیلی انگیزۀ

 رفتاری و شناختی چندبعدی مداخالت با هادبیرستان مشاوران
 هایکارگاه و خدمت ضمن هایدوره برگزاری به نسبت ،مارتین

 براساس همچنین. دشو اقدام هاآن برای عملی آموزشی
 آوردنفراهم با مدارس است شایسته تحقیق، این هاییافته

 ارزشمندی، خودکارآمدی، احساس رشد برای مناسب یشرایط

 در مدیریت و ریزیبرنامه کارها، در پایداری تسلط، گیریجهت
 تحصیلی عملکرد بهبود و تحصیلی انگیزۀ زمینۀ کارها،
 .سازند فراهم را آموزاندانش

 منابع
(. 1395) .ا ،فروغی و ،.غ منشئی، ،.ا ،عابدی ،.ه طالبی، ،.م اسبقی،

 افکار بر مارتین رفتاری-شناختی برنامۀ آموزش اثربخشی
 .تهران شهر متوسطۀ دوم دورۀ دختر آموزاندانش انگیزشی

 .180-167 ،(34)10 ،آموزشی هاینظام در پژوهش نشریۀ
 توجه،) یندرو عوامل رابطۀ یبررس(. 1393) .م اجتهادی، و ،.ا امیری،

 انگیزۀ با( یتحصیل خودکارآمدی و یدرس مطالب معناداری
 مجلۀ. بینپیش مدل یک ارائۀ منظوربه دانشجویان یتحصیل

 .140-117 ،(1)22 ،چمران شهید دانشگاه تییترب علوم
 ،قوام یمیراهاب و ،.ع دالور، ،.ف درتاج، ،.ا پور،سعدی ،.س حدادرنجبر،

 رویکرد بر مبتنی آموزشی برنامۀ اثربخشی(. 1396. )ص
 دارای دانشجویان تحصیلی هایهیجان بر رفتاری-شناختی

 ومعل در آموزش راهبردهای نشریۀ .تحصیلی خودشکن رفتارهای
 .117-109 ،(1)11 ،پزشکی

 رابطۀ(. 1396) .پ ئی،ینب و ،.ر رضایی، ،.ک ،سمیا ،.ا. ع حیات،
 کیپزش انیدانشجو یلیتحص ردکعمل با یلیتحص هایهیجان
 علوم آموزش در پژوهش نشریۀ .رازیش کیپزش علوم دانشگاه

 .29-20 ،(4)9 ،کیپزش
(. 1393. )ف منزه، یگلشن و ،.م ،یشوشتر ،.آ ان،یمعمار ،.ا ،یعابد

 بر نیمارت یرفتار-یشناخت چندبعدی مداخالت یاثربخش یبررس
 دختر آموزاندانش یلیتحص اقیاشت و یلیتحص ردکعمل زانیم

 ،تربیتی روانشناسی ۀفصلنام .اصفهان شهر هایدبیرستان
32(10)، 87-103. 

 مداخالت اثربخشی(. 1394) .م شوشتری، و ،.ا عابدی، ،.آ معماریان،
 لییتحص زشیانگ بر نیمارت رفتاری-شناختی چندبعدی

 نوین رویکردهای مجلۀ. راهنمایی سوم پایۀ دختر آموزاندانش
 .142-121 ،(1)10 ،آموزشی
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Effectiveness of Training Program Based on Martin’s Cognitive- Behavioral 

Approach on Academic Emotions and Academic Motovition in High–Level 

Gifted Male Students 
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Abstract 

The purpose of the present study is to investigate the effectiveness of Cognitive-Behavioral Approach on academic 

motovition and academic emotions in second grade gifted high school students. The method of the present study 

was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included 

gifted male high school students in Isfahan in 2019-2020. The sample consisted of 30 gifted male students in two 

experimental and control groups (two groups of 15 each) randomly selected by purposive sampling method. The 

experimental group received an educational intervention in 11 sessions of 60 minutes each over two months. The 

research instruments included  Pekrun Academic Emotion Questionnaire (2005) and Walrand et al. (1992) 

Educational Motivation Questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

using SPSS-24. The results showed that Martin’s Cognitive-Behavioral Approach was positively (P = 0.005, 

F=12.39) and negatively (P= 0.003, F=13.39) and external academic motivation (P = 0.001, F = 14.78) and internal 

academic emotions (P =0.001, F =21.82) effective. Based on the results of this study, it is also reasonable for 

schools to create appropriate conditions for the implementation of this method in schools to strengthen and improve 

students’ academic motivation and academic enthusiasm. 

 

 Keywords: Academic Motivation, Giftedness, Martin’s Cognitive-Behavioral Approach, Academic Emotions. 
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