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 چکیده        
 با برنامه ذهنیت رشدیابنده اثربخشي مداخله هدف پژوهش حاضر، مقایسه

پیشرفت  آموزان تیزهوش کمتحصیلي دانشآوري یادگیري مستقل بر تاب
 -آزمونپس -آزمونآزمایشي از نوع پیشبود. روش پژوهش حاضر نیمه 

آموزان پسر دانش آماري شامل کلیه گروه گواه بود. جامعه پیگیري با
اول استان قزوین در سال  مقطع متوسطهمدارس استعدادهاي درخشان در 

صورت آماري به ها نمونهبوده است، که از میان آن 1394-95تحصیلي 
، نفر( 39پیشرفتي گزینش شده )هاي کمهدفمند و بر اساس احراز مالک

هاي آزمایش و گروه گواه گمارده شدند صورت تصادفي در گروهو سپس به
اي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه نفر در هر گروه(. ابزاره 13)

آوري تحصیلي ساموئلز ( و پرسشنامه تاب1393موفقیت تحصیلي صالحي )
هاي آمار توصیفي )میانگین و ها با استفاده از روش( بود. داده2004و وو )

ندازه گیري مکرر( انحراف معیار( و آمار استنباطي )تحلیل واریانس با ا
-آوري تحصیلي گروهج پژوهش نشان داد که نمرات تابتحلیل شدند. نتای

هاي آزمایش در هر دو گروه یادگیري مستقل و ذهنیت رشدیابنده بیانگر 
داري  و همچنین عدم تفاوت معني ،دار نسبت به گروه گواهتغییر معني

(. بر این p<05/0بین دو گروه آزمایش نسبت به یکدیگر بوده است )
ذهنیت رشدیابنده و یادگیري مستقل جهت بهبود  داخلهاساس، استفاده از م

 شود. پیشرفت توصیه مي آوري در دانش آموزان تیزهوش کمتاب

تحصیلي، ذهنیت رشدیابنده، یادگیري  آوريتاب  :های کلیدیواژه

 پیشرفتآموزان تیزهوش کممستقل، دانش

 

Abstract 
The purpose of this study was to compare the 

effectiveness of Growth Mindset Intervention with 

Independent Learning Program on Academic Resilience 

of Underachievement Gifted Students. The method of 

this study was quasi-experimental from pretest-posttest 

control group. The statistical population consisted of all 

male students in the early high school of gifted students 

of Qazvin province in the academic year 2015-2016, 

among which the statistical sample was selected targeted 

and based on criteria of underachievement (39 students) 

and then randomly assigned to experimental and control 

groups (13 students in each group). The tools used in the 

research included Salehi's Academic Success Scale 

(2014) and Samuels & Woo's Academic Resilience 

Scale (2004). Data were analyzed using descriptive 

statistics (mean and standard deviation) and inferential 

statistics (analysis of variance with repeated measuring). 

The results of the study showed that the scores of 

academic resilience of the experimental groups in both 

independent learning and growth mindset groups 

showed a significant change compared to the control 

group as well as lack of a significant difference between 

the two test groups compared to each other (P<05/0). 

Based on this, it is recommended to use the growth 

mindset intervention and independent learning to 

improve the resilience in underachievement gifted 

students. 

Keywords: Academic Resilience, Growth Mindset, 

Independent Learning, Underachievement Gifted 

Students 
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 مقدمه
آموزان با انگیزه و موفقي باشند که در مدرسه عملکرد بسیار انتظار غالب این است که تیزهوشان دانش

-اي به نام کمرود و پدیدهبرخالف این انتظار پیش مي دهند، اما گاهي اوضاعمطلوبي از خود نشان مي

پیشرفتي به اختالف بین عملکرد یک فرد در مدرسه و توانایي واقعي او دهد. اصطالح کمرخ مي 1پیشرفتي
آموزان تیزهوش را تحت درصد دانش 15تا  10توان دهند که مي(. مطالعات نشان مي1998اشاره دارد )ریم، 

(. این مسأله در حدود 1985بندي کرد )هافمن، ویسون، و کریستینسون، تحصیلي طبقه پیشرفتعنوان کم
 1980 است، از حدود دهه( تحقیقات زیادي را به خود اختصاص داده 2013اخیر )ابوهمور و الهموز،  سه دهه

باشد که با  شناسانيهاي بسیاري صورت گرفته تا بتواند پاسخگوي معلمان، والدین و روانتاکنون پژوهش
هاي این آنچه از یافته ،طور کليکننده درگیر هستند. به و در عین حال گیج ،کنندهنگران این مسئله

به  عوامل فردي و عوامل محیطي )شامل عوامل مربوط توان به دو دستهآید را ميدست ميپژوهشگران به
تقسیم نمود. یکي از عوامل فردي که در این پیشرفتي خانواده و عوامل مربوط به مدرسه( تأثیرگذار بر کم

پایین است. اما سؤال دومي که پژوهشگران همچنان به تالش  2آوري تحصیليکند، تابمیان نقش بازي مي
توانند به شناسان و مشاوران مدارس چگونه ميدهند این است که معلمان، روانخود در این زمینه ادامه مي

عنوان یکي از عوامل مؤثر در آوري تحصیلي خود را بهت کمک کنند تا تابپیشرفآموزان تیزهوش کمدانش
مؤثر با  آموزان براي مواجههآوري تحصیلي به معناي توانایي دانشتاب. پیشرفت تحصیلي، بهبود بخشند؟

 -تحصیلي آوريپژوهش، تاب خواندن است. در پیشینه ها و فشارهاي درسهاي تحصیلي، استرسشکست
با اصطالحات متفاوتي عملیاتي شده است، و  فشماري تعریهاي بيبه شیوه –آوري ي تابف سازهبرخال

، انگیزش تحصیلي (2008؛ مورالس، 2001؛ رز، 1997پیشرفت تحصیلي )گونزالز و پادیال، عنوان مثال: به
تحصیل )بردوک و  (، و متضاد ترک2001(، مهارت خواندن )کاپال و وینشتاین، 2009و همکاران، آلفارو )

تحصیلي  نگري نسبت به آینده و موفقیتتحصیلي را مثبت آوري( تاب1997(. اکانر )1991همکاران، 
تحصیلي داشتن نگرش مثبت و امیدوارانه نسبت  آوري( تاب1997(. از نظر اوکانر )2015)کورلئو،  داندمي

تحصیلي بدین معناست که آوري که تاب( معتقد است 1998تحصیلي است. کترال ) به موفقیت و آینده
آموز تمایل داشته باشد تا تالش کند عملکرد ضعیف خود را در مدرسه بهبود داده و خود را متعهد دانش

 يکارچنین تواند از پس که مي مسأله خوشبین باشد و به این ودشالتحصیل سازد که با نمرات بهتري فارغ
آور درک مثبتي از صالحیت خود در غلبه بر مشکالت زندگي و احساس تابآموز دانش ،ترتیب اینبرآید. به 

 (.  2015ها دارد )کورلئو، دادکنترل بر تعیین برون

                                                           

1 -Underachievement 
2  -Academic Resilience  
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ي اشان کمتر از دانش آموزان دارآوري آموزاني وابسته هستند و تابهاي تحصیلي دانشپیشرفتاغلب کم
ها به ترس پیشرفتکم»اند: ( بیان کرده2000) کوچریس و مک (.2000کوچ،پیشرفت باالست )ریس و مک

شان، ممکن است و یا توانایي 1پیشرفت براي محافظت از تصویر خوداز شکست عادت دارند، تیزهوشان کم
 ،یادگیرندگاني که انگیزشي براي پیشرفت ندارند«. برانگیز و رقابتي اجتناب کنندهاي چالش از موقعیت

دلیل به ندرت ریسک بپذیرند. آنها از  همین ه شکست داشته باشند و بهممکن است ترس بزرگي نسبت ب
کنند. هنگامي هم کنند یا در تکالیف چالش برانگیز خوب عمل نميبرانگیز اجتناب ميهاي چالش موقعیت

شوند. ترس دادن آنها اهمیت زیادي دارد، دچار استرس مي برانگیز هستند یا خوب انجامکه تکالیف چالش 
شود. از برانگیز و تعامل با سایر یادگیرندگان ميشدن منجر به اجتناب از تکالیف درسي چالش  از سرزنش
یک ترس  گرفتن نیز نشان دهندهگرایش به کسب نمرات باال به خاطر نیاز به مورد پذیرش قرار ،طرف دیگر

ترسند، ین یادگیرندگان از شکست ميا ،اعتماد است. از آنجا کهحد نسبت به شکست و همچنین عدم  ازبیش 
یک از عواملي که ممکن  ها و هرکنند اما محدودیتبا وجود اینکه اهداف باالیي براي خودشان تعیین مي

 (.2014گیرند )به نقل از شر و الللي، است سبب شکست شان شود را نادیده مي
وجود وقوع و  آور باآموزان تابدهد که دانشآوري تحصیلي نشان ميبررسي تحقیقات مرتبط با تاب

یت انگیزشي و به سطوح باالي موفق ،افتدتکرار رویدادها و شرایط فشارزایي که براي آنان اتفاق مي
ي را در مطالعه یابند. تحقیقات مربوط، عمدتا دو دسته عوامل محافظتي دروني و بیرونعملکردي دست مي

ني عبارت از اند. عوامل حفاظتي بیرولي تشخیص دادهآوري تحصیعوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقاي تاب
ستند. عوامل هاي همساالن ههاي محیطي در دسترس در خانه، مدرسه، اجتماع و گروهها و حمایتفرصت

هاي مرتبط با شها، باورها و ارزها، نگرشهاي فردي و شخصیتي مانند مهارتحفاظتي دروني نیز کیفیت
 (.2013ثبت هستند )فاستر، ي میافتهپیامدهاي توسعه 

قابل دستیابي است  وآوري یک توانمندي ذاتي نبوده هاي اخیر نشان داده که تابنتایج تحقیق در سال     
آور اد تابشود که عوامل حفاظتي مناسب به رغم وجود عوامل خطرزا در زندگي افرو زماني حاصل مي

خي دیگر آن را آوري را ویژگي شخصي و در بریف تاب(. در برخي تعار2001باشند )ماستن،  حضور داشته
ي شخصیتي است که آوري نوعي ویژگ(. تاب2011و همکاران،   اند )هرمانفرایند تعاملي پویا معرفي کرده

کنش افراد را در توان واباشد. بنابراین، ميهاي محیطي افراد ميقابل تغییر است و بیشتر حاصل تجربه
ت و تأثیرات منفي محیط اي که بتوانند بر مشکالگونهها تغییر داد، بهشایند و دشواريمقابل رویدادهاي ناخو

 (. 1395جمالي، غلبه کنند )میرزایي، کیامنش، حجازي و بني
یافتگي انگیزشي در فراگیران متعاقب رویارویي با روند رو به رشد نرخ تجارب هیجاني منفي و نقصان 

هاي آموزشي مختلف بب شده است که تعدادي از محققان اثربخشي برنامههاي تحصیلي رنجاننده سموقعیت

                                                           

1  -Self- image 
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طور تجربي بیازمایند هاي پیشرفت بهسازي رواني فراگیران در موقعیتایمن را با هدف کمک به تحقق ایده
؛ پنگ و 2008؛ استینهارت و دالیبر، 2006؛ کئوگ، بوند و فالکسمان، 2002)هیرواکا، یاگي و میاتا، 

-؛ منصوري، پور1393نژاد و خانجاني، آبادي، رحیمي؛ شکري، شهیدي ، مظاهري، فتح2014ان، همکار

(. پیشینه پژوهش از توان 1394؛ ستاري، پور شهریار و شکري، 1393شهریار، پوراعتماد و رحیمي نژاد، 
 1970 هايلسا کند. ازآموزان حمایت ميآوري تحصیلي دانشکنندگي انگیزش تحصیلي در تاببیني پیش

است )فضلي و  شده ايویژه توجه آموزاندانش تحصیلي پیشرفت و انگیزش بر موثر عوامل به بعد به
( انگیزش، تمایل یادگیرنده به اشتغال به 1391، به نقل از حسیني، 1966(. از نظر ولترز )1393همکاران، 

فعالیت و همچنین عامل مؤثري در یادگیري فعالیت یادگیري و تالش مستمر در انجام و به پایان رساندن آن 
یعني مانعي  ،اي براي یادگیري ندارندآموزان، انگیزهو پیشرفت تحصیلي یادگیرندگان است. زماني که دانش

اي را انجام توانند وظایف مدرسهکنند که به خوبي نميدر راه انگیزش طبیعي آنها وجود دارد، احساس مي
(. 1392کنند )ابراهیمي قیري، کافي تالش نمي کنند یا به اندازهرا متوقف ميدهند و در نتیجه تالش خود 

آوري تحصیلي مستلزم دست و پنجه نرم کردن با مشکالت در محیط آموزشي است. این موضوع تاب
آموزان از انگیزش تحصیلي باالتري باال نیازمند است. هرچه دانش صورت منطقي به داشتن انگیزهبه

( در الگوي 2003(. مارتین )1392شود )رضایي، آوري تحصیلي آنها نیز بیشتر ميباشند، تاببرخوردار 
 هاي انگیزشي هستند.آوري تحصیلي عاملآوري آشکارا اشاره به این دارد که زیربناي تابتاب

اي هاي تحصیلي و انگیزشي فراگیران مرتبط است، باورهها و موفقیتهایي که با فعالیتیکي از سازه
تعدادي از  (1986دوئک ) ها و ماهیت هوشي خویش است. به عقیدهآموزان در ارتباط با توانایيدانش
دارند )هوش ماهیتي انعطاف پذیر و « 1دیدگاه رشدیابنده»هاي هوشي خود آموزان نسبت به توانایيدانش

دانند. یر قابل کنترل ميو غ2عنوان یک ویژگي ثابتافزایشي دارد(، در حالي که تعداد دیگر هوش را به
آموزان در هاي قوي پیشرفت دانشبیناست که باورهاي فراگیران یکي از پیش تحقیقات متعدد نشان داده 

 تواندمي اند که باورهاي ضمني هوشيهاي مختلف تحصیلي است. دوئک و همکاران وي نشان دادهجنبه
ي تالش و شکست، راهبردهاي آنها در مورد چگونگي گیري هدف فراگیران، باورهاي آنها در مورد معنجهت 

؛ 2007و همکاران،  دهد )بلکولتحصیلي آنها را تحت تأثیر قرار برخورد با تکالیف و در نتیجه پیشرفت 
پیشرفتي است که در برخي یکي از عوامل سهیم در مشکالت کم 3(. طرز فکر )ذهنیت(1988دوئک و لگت، 

به  ،پذیرندآموزان تیزهوشي که یک طرز فکر ثابت را مياست. دانش مشاهده شدهآموزان تیزهوش از دانش
و متعاقباً ممکن است به این باور برسند که اگر مجبور باشند براي  ،کننداحتمال زیاد به غرور خود تکیه مي

پژوهش  ه(. بررسي پیشین2014پس آنقدرها باهوش نیستند )اسپارزا و همکاران، ،یادگیري سخت کار کنند

                                                           

1 -Growth mindset 
2 - Fixed 
3 -Mindset 
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کند )سابوتنیک و ریکاف، آوري را تقویت ميحاکي از آن است که داشتن ذهنیت رشدیابنده، پشتکار و تاب
2010 .) 

گذار باشد، استفاده از تواند روي انگیزش و موفقیت تحصیلي تأثیرمي یکي از عوامل دیگري که
مهم یادگیري و عملکرد  فتار، یک جنبهشناخت و ر 1خودتنظیميکننده است.  ي یادگیري خودتنظیمراهبردها

کنند که چرا و چگونه تصریح ميهاي خودتنظیمي سي است. نظریهآموزان در محیط کالتحصیلي دانش
باید در مورد خود و و براي یادگیري مستقل چه چیزي را ميآوردند روي ميآموزان به یادگیري دانش

کنند و چگونه آموزان چگونه یادگیري خود را هدایت ميدانش ،به بیان دیگر .کارهاي تحصیلي خود بدانند
گردد )اسپالدینگ، ترجمه انتخاب راهبردهاي شناختي و فراشناختي و رفتاري موجب افزایش تالش آنها مي

ها، رفتارها، اهداف و عواطف آموزان باید نه تنها اعمال، بلکه شناخت(. دانش1377نائینیان و بیابانگرد، 
(.  هاروي و چیکي 1390تبط با پیشرفت را نیز تنظیم کنند )پینتریچ و شانک، ترجمه شهرآراي، اساسي مر

مطرح « 2پرورش یادگیري مستقل»( راهکارهایي را براي ارتقاء خودتنظیمي با عنوان روش 2007وولف )
خودتنظیمي  ،ي خودتنظیمي در مطالعه و یادگیريآموزان براسازي دانشاین برنامه به توانمند ساختند.
دهي، تنظیم شناخت، سازمان هاي هیجاني در یادگیري، خودتنظیمي رفتار، مدیریت زمان وواکنش

پردازد. به دهي موفق و بهبود عملکرد ميهاي اجرایي، و کسب توانمندي براي آزمون فراشناخت و مهارت
داف مطالعه و یادگیري خود را کند که هنگام یادگیري اهآموزان کمک مياین برنامه به دانش ،سخن دیگر

دهي داشته، میزان تسلط خود تنظیم کنند، در حین مطالعه و انجام تکالیف درسي، مدیریت زمان و سازمان
هاي کارآمد و مؤثر مطالعه و یادگیري را با توجه به دروس اند، ارزیابي نمایند، روشرا بر مطالبي خوانده

ري و مطالعه، احساسات، افکار و رفتار خود را تنظیم نمایند تا بهترین مختلف استفاده کنند، در فرایند یادگی
 (.1393عملکرد را در امتحانات داشته باشند )هاروي و چیکي وولف، ترجمه عابدي و عظیمي فر، 

مدار  حل هرا جمله؛ مشاوره دهنده تأثیر مداخالت مختلف ازنشان هامروري بر نتایج پژوهش     
بخش عیسيعه )زش راهبردهاي یادگیري و مطال(، آمو2012جانستون،  و ؛ فیلدمن1393جفي،ن و )میرهاشمي

آوري ر میزان تاب( ب1396نیا، نگر )قدم پور، اداوي، روشنشناسي مثبت (، آموزش روان1397و همکاران، 
پور لو، آتشرمانآوري در موفقیت تحصیلي و عملکرد تحصیلي )قهباشد. با توجه به تأثیر تابتحصیلي مي

(، 2015وجاس ،؛ ر1395هاي مربوط به آن )یعقوبي و بختیاري، ( و اکتسابي بودن مهارت1396و عارفي، 
 دو مداخله پیشرفت، اثربخشيآموزان تیزهوش کمپژوهش حاضر بر آن است تا در راستاي کمک به دانش

یلي تیزهوشان آوري تحصببر تا را "یادگیري مستقل هاروي و چیکي وولف"و  "دوئک ذهنیت رشدیابنده"
 اند: ر گرفتهزیر مورد بررسي قرا سه فرضیه ،پیشرفت مورد آزمون و مقایسه قرار دهد. بنابراینکم

                                                           

1 -Self- regulation 
2 -Fostering independent learning 
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پیشرفت اثر آموزان تیزهوش کمآوري تحصیلي دانشدوئک بر تاب ذهنیت رشدیابنده مداخله (1
 دارد.

 دارد. پیشرفت اثرآموزان تیزهوش کمآوري تحصیلي دانشآموزش یادگیري مستقل بر تاب (2

-ري تحصیلي دانشآویادگیري مستقل بر تاب ذهنیت رشد یابنده با برنامه میزان تأثیر مداخله (3

 پیشرفت تفاوت دارد.آموزان تیزهوش کم

 

 روش
ترین شکل پژوهش ترین و علميدر این پژوهش از روش شبه آزمایشي استفاده شده است. آزمایش پیچیده

و شامل یک موقعیت پژوهشي است که در آن حداقل یک متغیر مستقل به نام متغیر مستقل توسط است 
(. در پژوهش حاضر متغیرهاي مستقل شامل؛ 1386شود )دالور، پژوهشگر آگاهانه اجرا و دستکاري مي
آوري ابوولف و متغیر وابسته تیادگیري مستقل هاروي و چیکي برنامه ذهنیت رشدیابنده دوئک و برنامه

( همراه با سه ي )دوگروه آزمایش و یک گروه گواهگروهصورت سهطرح این پژوهش به است. تحصیلي بوده
یابنده است. متغیر مستقل اول اجراي برنامه ذهنیت رشد آزمون و پیگیري بودهآزمون و پسمرحله پیش

هاي هفتم، هشتم پیشرفت پایهمآموزان تیزهوش کهاي آزمایش براي دانشدوئک بود که در یکي از گروه
یادگیري مستقل بود که روي  ي اول )راهنمایي( اجرا شد. متغیر مستقل دوم برنامهو نهم دوره متوسطه

هاي آزمایش آزمون گروهگروه آزمایش بعدي اجرا گردید. سرانجام تأثیرات متغیرهاي مستقل بر نمرات پس
ر گرفت. همچنین براي پیگیري اثر مداخالت سه ماه بعد مجددا بررسي شده و با گروه گواه مورد مقایسه قرا

 آموزان مورد سنجش قرار گرفت.آوري تحصیلي دانشتاب

 گیریآماری، حجم نمونه و روش نمونه جامعه

آموز تیزهوش شناخته شده آموزان پسري بودند که در استان قزوین با عنوان دانشآماري تمام دانش جامعه
 استعدادهاي درخشان مشغول به تحصیل بودند )در استان قزوین یک مدرسه اول ویژه سطهو در مدارس متو

 باشد(. نمونهآموزان استعدادهاي درخشان مشغول به فعالیت مياول براي دانش پسرانه در مقطع متوسطه
به منظور  پیشرفتي تحصیلي بودند.شد که واجد مالک کمآموزان ميآماري شامل آن دسته از این دانش

پیشرفتي همانطور که در گیري هدفمند استفاده شد. مالک کمشناسایي و ورود آنها به نمونه، از روش نمونه
باشد. پس تحقیقات گذشته بدان اشاره شده است، وجود اختالف بین پتانسیل هوشي و عملکرد تحصیلي مي

پیشرفت از دو راه استفاده شد. راه اول کمآموزان تیزهوش تیزهوشان، براي گزینش دانش از ورود به مدرسه
موفقیت تحصیلي بود. براي اجرایي  و راه دوم تکمیل پرسشنامه ،عملکرد تحصیلي توسط معلم مشاهده

کردن راه اول از سه تن از معلمان )معلم ریاضیات، معلم زبان و معلم علوم( خواسته شد تا عملکرد درسي 
بندي کنند. در سه درجه عالي، در حد انتظار و کمتر از حد انتظار درجهدانش آموزان تیزهوش کالس خود را 

هاي موفقیت عیني )معدل ( که شامل آیتم1393موفقیت تحصیلي )صالحي،  راه دوم نیز با ارائه پرسشنامه
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مندي آموز( و موفقیت ذهني )رضایتآموز، نظر معلم و نظر والدین در مورد وضعیت تحصیلي دانشدانش
اجرایي  آموزان مدرسهشد روي تمام دانش( ميپایستگي تحصیلي ي، احساس موفقیت تحصیلي، وتحصیل

آموزاني سرانجام دانش .ندشدهاي پرسشنامه توسط اشخاص مربوطه تکمیل یک از بخش شد. در ابتدا هر
معلم نیز عملکرد  موفقیت تحصیلي کسب کردند و در عین حال در مشاهده که کمترین نمره را از پرسشنامه

گزینش شدند و از آنها دعوت شد تا در یک سري کارگاه  ، شان کمتر از حد انتظار برآورد شده بودتحصیلي
شرکت نمایند )بدون اینکه  ،آنها قرار است برگزار شود شناسي در مدرسهآموزشي که توسط یک تیم روان
نهایي را تشکیل دادند.  زان داوطلب گروه نمونهشان آگاه باشند(. دانش آمواز هدف آزمایش و علت گزینش

 غیبت در بیش از یک جلسه مداخله، به وجود آمدن مشکل خاصي در زمینه؛ هاي خروج از مطالعهمالک
آموز آموز که در مداخله خلل ایجاد کند، عدم رضایت والدین و یا خود دانشفردي و خانوادگي براي دانش

صورت تصادفي به سه و به ،نفر( انتخاب 280آموزان )از نفر از دانش 39نهایت  است. درکار بوده  به ادامه
نفري شامل گروه یادگیري مستقل، گروه ذهنیت رشدیابنده و گروه گواه اختصاص یافتند. در طول  13گروه 

گواه به نفر از گروه ذهنیت افزایشي و یک نفر از گروه  3انجام مداخالت دو نفر از گروه یادگیري مستقل و 
آموزان گروه نفر دیگر دانش 33هاي خروج از مطالعه حذف شدند و مطالعه با حضور دلیل دارا بودن مالک

 نفر(. 12نفر و گروه گواه:  10نفر، گروه ذهنیت رشدیابنده: 11نمونه به اتمام رسید )گروه یادگیري مستقل: 

 اجرا
مداخالت براي  وري تحصیلي بر روي آنها، برنامهآآزمون تابها و به عمل آمدن پیشپس از تشکیل گروه

یادگیري مستقل بر  ماه اجرا گردید. محتواي برنامه 2جلسه و طي حدود  10دو گروه آزمایش به مدت 
تحصیلي براي ارتقاء موفقیت  اساس کتاب پرورش یادگیري مستقل )راهبردهاي کاربردي در مشاوره

( ترجمه 1393فر )( که توسط عابدي و عظیمي2007ي وولف )آموز( تألیف هاروي و چیکتحصیلي دانش
تغییر ذهنیت دوئک  مداخله ذهنیت رشدیابنده بر اساس مداخله است، تنظیم شد. همچنین برنامهگردیده 

 .شداجرا  ،استآمده  1گونه که در جدول همان
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 دوئک ذهنیت رشدیابنده جلسات مداخله خالصه -1 جدول
 زمان ی ذهنیت رشد یابندهمحتوای جلسات مداخله جلسه

 نیت هر( جهت تعیین نوع ذه2000هاي ضمني هوش )فرم خود گزارش دهي، دوئک، تکمیل پرسشنامه تئوري 1
 کنندگان توسط خود آنهایک از شرکت

30 
 دقیقه

 30 رد؟باورهاي ما داها و ذهنیت )ثابت و رشدیابنده( چیست؟ و چه پیامدهایي براي رفتار، احساس 2
 دقیقه

ه هنگام مواجهه با افراد مشهوري که ذهنیت رشدیابنده داشته و ب موفقیت: گزارشي درباره -ذهنیت رشد یابنده 3
یکل جردن، آلبرت سینا، ماعلياند. مثل: ابوهاي بزرگي دست یافتهها پشتکار نشان داده و به موفقیتشکست

 نامه آنهادیزني و بحث در مورد زندگيانیشتین، استیو جابز، والت 

30 
 دقیقه

شد دهید؛ تحقیقات جدید شما مي توانید هوش خود را ر» پذیري مغز با عنوان: انعطاف خواندن یک مقاله درباره 4
 «. تواند مانند ماهیچه رشد کنددهند مغز مينشان مي

30 
 دقیقه

تا براي یادگیري  به خصوص اینکه چه چیزهایي الزم است ،مغزمباني مغز: توضیح در مورد ساختار و عملکردهاي  5
 آماده باشیم.

30 
 دقیقه

دهد و راهبردهاي رار ميرفتار مغز: توضیح اینکه رفتار و مغز و اینکه چگونه عملکردهایش هیجانات را تحت تأثیر ق 6
 مدیریت هیجان کدامند.

30 
 دقیقه

-گیري را بهبود ميهایي یاددهد و چه نوع فعالیتمغز را تغییر مي ساختمان مغز: توضیح اینکه چگونه یادگیري 7

 بخشند؟
30 

 دقیقه
و اینکه چگونه از  کند و راهبردهاي مطالعه کدامندهاي مغز: توضیح اینکه حافظه چگونه کار ميکننده تقویت 8

 توان در  زندگي واقعي به کار گرفت. شده را مي مباحث مطرح
60 

 دقیقه 

 

 ابزار

آوري کدام از ابزارهاي تاب( مطرح کردند که هیچ2004ساموئلز و وو )آوری تحصیلی: پرسشنامه تاب
زا در جهت موفقیت تحصیلي را اندازه آموزان براي غلبه بر عوامل استرسقادر نیستند رفتارهاي دانش

داد. سؤاالت  آوري تحصیلي اختصاصبگیرند. ساموئلز رساله دکتري خود را به ساخت پرسشنامه تاب
و  3، روابط خانوادگي2، روابط اجتماعي1هاي مرتبط با موفقیت تحصیلي نظیر خلق و خوپرسشنامه از حوزه

کنندگان خواسته شد سؤال بود که از شرکت 67طراحي شدند. فرم اولیه پرسشنامه داراي  4انگیزش پیشرفت
( 5( تا کامالً موافقم )1از کامالً مخالفم ) اي لیکرتدرجه 5تا میزان تاب آوري خود را بر روي یک مقیاس 

 40زن( شرکت داشتند بعد از تحلیل سؤاالت  196دانشجو ) 315درجه بندي کنند. در مطالعه مقدماتي 
دست آمد )به نقل از به 89/0سؤال  40عنوان سؤال مناسب انتخاب شدند. آلفاي کرونباخ براي سؤال به

هاي روانسنجي ( به بررسي ویژگي1391طاني نژاد و همکارانش )(. سل1391سلطاني نژاد و همکاران، 
آموزان و دانشجویان ( به منظور مناسب بودن آن براي دانش2004آوري تحصیلي ساموئلز )پرسشنامه تاب

                                                           

1- Temperament 
2- Social/community relations 
3- Family relations 
4- Achievement motivation 
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ایراني پرداخته و آن را هنجاریابي نمودند. مطالعه بر روي دو نمونه دانش آموزي و دانشجویي انجام 
آورد پایایي پرسشنامه ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد که این ابزار از است. براي برشده

تا  63/0آموزان بین ها در نمونه دانشهمساني دروني قابل قبولي برخوردار است و آلفاي کرونباخ عامل
نمونه ایراني پایایي  دهد این ابزار دراست که نشان مي 76/0تا  69/0ي دانشجویان بین تا و در نمونه 77/0

باشد. ( مي2009( و ساموئلز و وو )2004این یافته همسو با مطالعه ساموئلز ) .و همساني دروني باالیي دارد
این  .هاي اصلي با روش چرخش واریماکس انجام شدبراي دستیابي به ساختار سه عاملي تحلیل مؤلفه

-هاي محتواي تحت پوشش مهارتاساس سؤال ل برگیرد، که این سه عامپرسشنامه سه عامل را در بر مي

 گذاري شدند.نگري ناممحوري و مثبتگیري آینده و مسئلههاي ارتباطي، جهت
داراي دو  ،است ساخته شده (1393ن پرسشنامه که توسط صالحي )ایپرسشنامه موفقیت تحصیلی: 

 228. پرسشنامه بر روي تعداد دهدمقیاس را تشکیل ميبعد عیني و ذهني است که در مجموع هفت خرده
هاي شهرکرد همراه با یکي از اولیاء آنها و آموزان سال اول دبیرستاندختر( از دانش 125پسر و  103نفر )

بندي، مفهوم موفقیت تحصیلي هاي روانسنجي آن بررسي شد. در جمعهمچنین معلمانشان اجرا شد و ویژگي
نظر معلمان و نظر والدین در مورد وضعیت تحصیلي دانش  شامل دو بعد عیني )معدل، نظر دانش آموز،

-باشد. نظر دانشآموز( و ذهني )رضایتمندي تحصیلي، پایستگي تحصیلي و احساس موفقیت تحصیلي( مي

شود. از نظر روایي، نتایج سؤال مي 5سؤال و نظر والدین شامل  1سؤال، نظر معلمان شامل  21آموز شامل 
( 2010ي موفقیت تحصیلي ولز )( و سیاهه1393ن موفقیت تحصیلي )صالحي، بررسي همبستگي بین آزمو

(. نتایج ضریب >01/0pو  =0r/ 73داري وجود دارد )نشان داد که بین این دو متغیر همبستگي مثبت معني
هاي تحصیلي نشان داد همبستگي بین نمرات آزمون موفقیت تحصیلي با آزمون اشتیاق تحصیلي و مهارت

روائي سازه همگراي  دهندهاست که نشان دار بودهمعني 01/0همبستگي در سطح کمتر از  این ضرایب
یک  کرونباخ براي هر ( پایایي آزمون بر اساس ضریب آلفاي1393گزارش صالحي )ه بباشد. بنا آزمون مي

به منظور قرار داشت.  93/0تا  70/0هاي موفقیت تحصیلي محاسبه شد که این ضرایب بین از خرده مقیاس
یک ماه اجرا شد و همبستگي  آموزان به فاصلهنفر از دانش 50محاسبه  پایایي بازآزمایي، پرسشنامه روي 

هاي صالحي دار بود. نتایج بررسيمعني 05/0به دست آمد که این ضریب در سطح  59/0بین دوبار آزمون 
 باشد. مي حاکي از احراز روایي و پایایي مناسب توسط آزمون موفقیت تحصیلي

د نظر پژوهش، به تحلیل و وربراي بررسي میزان دستیابي به اهداف مها: روش تجزیه و تحلیل داده
ي حاصل از هاهاي آمار توصیفي، نتایج دادههاي پژوهش پرداخته شد. نخست از طریق روشآزمون فرضیه

هاي ها از لحاظ ویژگيگروه پژوهش توصیف شد و همساني شناختي و متغیرهاي وابستهمتغیرهاي جمعیت 
هاي آماري الزم جهت فرضشناختي مورد بررسي قرار گرفت. سپس در بخش استنباطي، ابتدا پیش  جمعیت

گیري مکرر بررسي شد. براي انجام این بررسي از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس با اندازه
ي نرمال بودن توزیع نمرات گروه نمونه، از آزمون گروهي جهت ارزیاباسمیرنف تک -آزمون کولموگرف
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موخلي جهت -ها و از آزمون کرویتلوین جهت ارزیابي یکسان بودن واریانس خطاي متغیر وابسته در گروه
گروهي استفاده شد. سپس با استفاده از روش ها در طرح درون کوواریانس-بررسي تساوي ماتریس واریانس

 هاي پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یري مکرر فرضیهگتحلیل واریانس با اندازه
 

 هایافته
ها و مراحل هاي توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروهدر ابتدا شاخص
 گزارش گردید.  1 آزمون در جدول

 

 آوری و ابعاد آن در مراحل آزمون های توصیفی متغیر تابشاخص -2جدول 

 هابه تفکیک گروه

 مرحله آزمون متغیر
 میانگین ±انحراف استاندارد 

 گواه ذهنیت افزایشي یادگیري مستقل

 آوری )نمره کل(تاب
 83/93±07/8 90/94±42/9 66/95±27/8 آزمونپیش 

 83/94±70/8 00/107±42/11 30/109±22/10 آزمونپس 

 66/94±59/7 70/113±25/11 81/115±56/9 پیگیري

 مهارت ارتباطی
 16/44±66/4 30/44±29/5 00/45±97/3 آزمونپیش 

 58/44±58/4 50/49±52/5 20/50±57/5 آزمون پس

 83/44±13/4 40/51±71/5 27/51±51/4 پیگیري

 گیری آیندهجهت
 50/32±31/4 20/32±24/5 81/32±62/3 آزمون پیش

 58/32±37/4 20/37±30/5 00/38±16/3 آزمون پس

 83/32±13/4 70/39±14/5 09/41±38/3 پیگیري

 نگریمحوری/ مثبتمسئله

 16/17±99/1 40/18±87/2 84/17±23/3 آزمون پیش

 67/17±34/2 30/20±02/3 09/21±33/3 پس آزمون

 66/17±61/1 60/22±87/2 45/23±14/3 پیگیري

      
ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. لذا آزمون، جهت تحلیل دادهدر ادامه به منظور کنترل اثر پیش 

 ها بررسي گردید. ها و یکساني واریانسهاي بهنجار بودن توزیع دادهفرضابتدا پیش 
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 هافرض نرمالیتی و یکسانی واریانسنتایج آزمون پیش -3جدول 

 هاگروه

 متغیر

نوبت 

 ارزیابی

 آزمون لوین گواه ذهنیت افزایشی یادگیری مستقل

آماره
Z 

معنادار

 ی
 معناداری Fآماره معناداری Fآماره Fآماره Zآماره

-تاب

آوری 

تحصیلی 

 )کل(

 52/0 67/0 20/0 16/0 20/0 15/0 20/0 16/0 آزمونپس

 33/1 27/0 20/0 14/0 20/0 19/0 20/0 17/0 پیگیری

مهارت 

 ارتباطی

 26/0 85/0 20/0 13/0 16/0 22/0 20/0 13/0 آزمونپس

 17/0 91/0 20/0 13/0 10/0 24/0 20/0 14/0 پیگیری

-جهت

گیری 

 آینده

 39/1 25/0 10/0 22/0 20/0 13/0 11/0 22/0 آزمونپس

 24/1 30/0 20/0 12/0 20/0 17/0 20/0 16/0 پیگیری

-مسئله

 محوری

 23/0 87/0 20/0 14/0 20/0 16/0 15/0 21/0 آزمونپس

 45/1 24/0 14/0 21/0 20/0 15/0 20/0 17/0 پیگیری

 
 

 های بین گروهینتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای ارزیابی تفاوت -4جدول 

 آزمون و پیگیریدر مراحل پس 
مجموع  متغیر مرحله

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

اندازه 

 اثر

س
پ

ن
آزمو

 

 آوری تحصیلی )کل(تاب
83/1067 2 91/533 94/27 001/0 65/0 

 46/0 001/0 64/11 50/81 2 01/163 مهارت ارتباطی

 54/0 001/0 42/16 91/84 2 83/169 گیری آیندهجهت

 31/0 006/0 20/6 77/23 2 54/47 محوریمسئله

ی
پیگیر

 

 81/0 001/0 73/62 46/1332 2 93/2664 آوری تحصیلی )کل(تاب

 مهارت ارتباطی
75/260 2 37/130 77/21 001/0 61/0 

 73/0 001/0 12/38 06/240 2 480/12 گیری آیندهجهت

 63/0 001/0 86/23 28/88 2 57/176 محوریمسئله
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آزمون و پیگیري با آزمون کولموگروف اسمیرنف توزیع متغیرها در پس بودن فرض نرمالنتایج تحلیل پیش
نشان داد سطح معناداري مربوط به  1جدول ها با آزمون لوین در فرض یکساني واریانسو همچنین پیش

ها برقرار است. با فرضو لذا این پیش  ،(<05/0pاست ) 05/0ها بیشتر از هاي آماري این آزمونشاخص
آزمون ها در مرحله پسآزمون به مقایسه گروهها، در ادامه پس از کنترل اثر پیشتوجه به برقراري مفروضه

در مرحله  ،گزارش شده است 3گونه که در جدول همان ي پرداخته شد.ي پیگیرو همچنین در مرحله
هاي آن تفاوت معناداري آوري تحصیلي و مؤلفهها )آزمایش و کنترل( در متغیر تابآزمون، بین گروهپس

ها آزمون( بین گروهدر مرحله پیگیري نیز )پس از کنترل اثر پیش  ،(. عالوه بر اینP<05/0وجود دارد )
آزمون یک از مراحل پس ها در هر(. لذا در ادامه به مقایسه زوجي گروهP<05/0معناداري وجود دارد ) تفاوت

 و پیگیري پرداخته شد.
 

 آوری تحصیلی های نمرات تابنتایج مقایسه زوجی تفاوت میانگین -5جدول 

 هاو ابعاد آن در گروه

 هاگروه متغیرها

 پیگیری آزمونپس

تفاوت 

 هامیانگین

معنی 

 داری

تفاوت 

 هامیانگین

معنی 

 داری

آوری تحصیلی تاب

 )کل(

 گواه

 001/0 -37/19 001/0 -51/12 یادگیري مستقل

 001/0 -99/17 001/0 -03/11 ذهنیت افزایشي

یادگیري 
 مستقل

 50/0 37/1 443/0 48/1 ذهنیت افزایشي

 مهارت ارتباطی
 گواه

 001/0 -58/5 001/0 -70/4 یادگیري مستقل

 001/0 -32/6 001/0 -71/4 ذهنیت افزایشي

یادگیري 
 مستقل

 50/0 73/0 99/0 006/0 ذهنیت افزایشي

 گیری آیندهجهت
 گواه

 001/0 -48/8 001/0 -96/4 یادگیري مستقل

 001/0 -48/7 001/0 -58/4 ذهنیت افزایشي

یادگیري 
 مستقل

 37/0 00/1 711/0 37/0 ذهنیت افزایشي

محوری/ مسئله

 نگریمثبت

 گواه
 001/0 -32/5 002/0 -87/2 یادگیري مستقل

 001/0 -18/4 052/0 -75/1 ذهنیت افزایشي

یادگیري 
 مستقل

 19/0 14/1 208/0 12/1 ذهنیت افزایشي

 
، نشان داد بین گروه 4نتایج مقایسه زوجي میانگین تاب آوري تحصیلي )نمره کل( و ابعاد آن در جدول 

محوري بین گروه گواه به گروه یادگیري مستقل و گروه ذهنیت افزایشي )به جز میانگین مسألهگواه نسبت 
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آوري تحصیلي )نمره (. اما بین میانگین تابp<05/0و گروه ذهنیت افزایشي( تفاوت معناداري وجود دارد )
تفاوت معناداري آزمون  کل( و ابعاد آن در گروه یادگیري مستقل و گروه ذهنیت افزایشي در مرحله پس

(. همچنین در مرحله پیگیري بین گروه گواه نسبت به گروه یادگیري مستقل و گروه <05/0pوجود ندارد )
آوري تحصیلي )نمره کل( و (. اما بین میانگین تابp<05/0ذهنیت افزایشي تفاوت معناداري وجود دارد )

رحله پیگیري تفاوت معناداري وجود ندارد ابعاد آن در گروه یادگیري مستقل و گروه ذهنیت افزایشي در م
(05/0p>.) 
 

 گیریبحث و نتیجه
آموز که در مدرسه با مشکالتي اعم از عملکرد ضعیف روبرو مي شود، مي تحصیل کردن براي یک دانش

 هاياسترس دچار امروزه کشورمان آموزشي نظام زا تلقي شود. درتواند به مثابه زندگي در شرایط تنش

 که کنندمي عمل کالسي، شکننده مطالب ارائه و امتحان صحنه با در مواجهه و شوندمي زیاديتحصیلي 

آموزان تیزهوش گذارد. این واقعیت در زندگي دانشمي منفي اثر آموزانتحصیلي دانش موفقیت بر امر این
شمار زیادي از آوري یک خصلت دروني و فردي است، اما شود. اگر چه تابتري دیده ميرنگ به شکل پر

هاي مدرسه، این خصلت کار برند و نیاز است تا از همان سالتوانند آن را در یک زمان مناسب بهافراد نمي
مانند -(. توانایي کنار آمدن با شرایط چالش برانگیز و سخت 2014آموزان پرورش داد )گراوز، را در دانش

، گه داشتهاحساس ناکامي دور ن آنها را از تجربه -آموزان قرار گیردشرایطي که ممکن است پیش روي دانش
ها، احتمال ر پي موفقیتدآنها را در محیط آموزشگاه به دنبال دارد و بروز پي  و شرکت فعال و سازنده

هدف از پژوهش  (.1389آوري تحصیلي را در آنها ممکن مي سازد )قدیري، اسدزاده و درتاج، افزایش تاب
آوري بر تاب« یادگیري مستقل»و « ذهنیت رشدیابنده»اثربخشي دو مداخله  حاضر بررسي و مقایسه

ها اشاره شد، نمرات است. همانطور که در بخش یافته پیشرفت بودهآموزان تیزهوش کمتحصیلي دانش
هاي آزمایش در هر دو گروه یادگیري مستقل و ذهنیت رشدیابنده بیانگر تغییر آوري تحصیلي گروهتاب

(. به این p<05/0آوري تحصیلي شوند )اند باعث افزایش تاباست و هر دو برنامه توانستهر بوده دامعني
ها با تأیید شدند. این یافته ،هاي اول و دوم پژوهش )که در بخش مقدمه به آنها اشاره شد(فرضیه ،ترتیب

(، میرهاشمي و نجفي 1395(، یعقوبي و بختیاري )1389(، رضایي )2001ماستن ) ،(2015نتایج روجاس )
پور، اداوي و روشن نیا (، قدم2004(، نوتا، سورزیا و زیمرمن )1397بخش و همکاران )(، عیسي1393)
آوري تاب« ذهنیت رشدیابنده» دهند، مداخلهها نشان ميطور که یافتهباشد. همان( همسو مي1396)

یک مدل  کننده. نظریه ذهنیت، منعکس استپیشرفت را افزایش داده آموزان تیزهوش کمتحصیلي دانش
تواند به فرایندهاي قوي اجتماعي است که بر اساس آن دارا بودن باورهایي در ارتباط با خود مي -شناختي

دار شناخت، عاطفه و رفتار افراد جوان شکل دهد )دوئک و لیگت، انگیزشي منتقل شود و به الگوهاي معني
هاي خودتنظیمي متفاوتي که در هاي معنایي و فرایندچگونه سیستم دهد که(. این نظریه شرح مي1988
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پذیر و یا نامنعطف )ثابت( گیرند، به باورهاي فرد در ارتباط با ماهیت انعطافهاي پیشرفت شکل ميموقعیت
(. 2005؛ دوئک و مولدن، 2012هوش و شخصیت وابسته هستند )بارنت، اوبویل، ون اپ، پوالک و فینکل، 

عنوان زیرا کارشان به ،وزان تیزهوش معموال انتظار دارند که محاسبات را دقیق و سریع انجام دهندآمدانش
ها شان و در صورت عملکرد نامناسب بازتابي از شکست تلقي خواهد شد. فرد این قضاوتبازتابي از هوش

بلکه از سوي همساالن  ،را بارها بر خودش تحمیل مي کند، اما اغلب فشار چنین عقایدي نه از سوي خود او
-مبتني بر تغییر ذهنیت، که نگرش دانش (. مداخله2013شود )فوشي، و حتي معلمان و والدین احساس مي

آموز کمک تواند به دانشکند، ميآموزان را نسبت به هوش و توانایي به سمت نگرش رشدیابنده هدایت مي
گاه نباید مرتکب شکست شود، ن یک تیزهوش که هیچکند تا به جاي تمرکز بر دفاع از تصویر خود به عنوا

نباید براي یادگیري چیزهاي جدید تالش زیادي به خرج دهد، نباید براي یادگیري از دیگران کمک طلب 
زاي تحصیلي را بدهد. آنها در این مداخله مواجهه با شرایط چالش برانگیز و تنش کند؛ به خود اجازه

هاي غیر قابل تغییر نیست که سطح عملکرد فعلي آن یستم ایستا با توانایيآموزند که مغز آنها یک سمي
عنوان کلید تقویت مغز )این هماهیت ذاتي هوش آنها باشد. نگرش آنها نسبت به یادگیري ب تعیین کننده

هاي بدن با ورزش کردن در مداخله موضوع با تمثیل قوي شدن مغز با یادگیري مثل قوي شدن ماهیچه
شود و شکست در یادگیري معناي منفي خود را از دست داده و به تري ميشد(، نگرش مثبتداده توضیح 

شود دیده مي ،اي جهت رسیدن به هدف اصلي که داشتن مغزي قوي تر با هوشمندي بیشتر استعنوان پله
غییر شناختي کرد. با این ت چرا که بعد از هر شکست فرد با تالش بیشتري به سمت هدف خود حرکت خواهد

ي ذهنیت نگري جدیدي که در مداخلهآموز و مثبتهوش و توانایي در دانش نسبت به مفهوم رشدیابنده
هایي که در مورد عملکرد حافظه و راهبردهاي یادگیري دریافت است، و از طرف دیگر آموزش کسب کرده

نمود. در خصوص نقش تنظیم توجیه  آوري تحصیلي راتوان نتایج بدست آمده و افزایش تاباست، ميکرده 
ها و هاي موجود در ارزیابيکرد که مؤلفه نشانآوري تحصیلي، باید خاطر شناختي مثبت در تابع تاب

خود  هاي شناختي مثبت شامل معنادهي مثبت به شرایط، تمرکز بر تجربیات مثبت است که به نوبهپردازش
هاي مداوم و چرا که درگیري ذهني و پردازش ،شوندب ميآوري در طي مدت بحران محسواز منابع تاب

کند و هیجانات و عواطف مثبت را نیز به همراه خواهد ارزیابي مثبت فرد را براي رویکردي فعاالنه آماده مي
آور همچون یک فیلتر بیني در افراد تابنگري و خوش(. مثبت2001داشت )فردریکسون، به نقل از ماستن، 

تواند دیدگاه افراد از حوادث و سازگاري و واکنش آنها نسبت به وقایع را تحت ست که ميقوي شناختي ا
اي براي مقابله با شرایط کنندهدهد، سبب افزایش کیفیت زندگي آنها شود و نقش محافظت تأثیر قرار

 ،الوه بر اینع .(1396وندي، فرد، آسایش، سپهزا و عوارض ناشي از آن داشته باشد )طاهري، شریفياسترس
آوري تحصیلي هاي یادگیري مستقل بر افزایش تابمبتني بر ایجاد مهارت ها حاکي از اثربخشي مداخلهیافته
هاي مهمي است که تیزهوشان اند که خودتنظیمي از ویژگياست. تحقیقات نشان دادهآموزان بوده دانش

(. شرط به وجود 2003کوچ و سیگل، سازد )مکپیشرفت را از تیزهوشان داراي پیشرفت باال متمایز ميکم
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مدتي را تعیین کرد تا آمدن یادگیري مستقل، داشتن توانایي خودتنظیمي است. بعد از اینکه فرد، هدف بلند
آورد، ي عمل به وجود ميریزي شود؛ فرد یک برنامهبراي آن تالش کند، دستیابي به آن هدف باید برنامه

کند. بعد از اینکه ها را ایجاد ميبرد، و اجراي قصدکار ميدف راهبردهایي را بهبراي به ثمر رساندن این ه
رود. تالش براي فرایند تعیین هدف تشکیل شد، فرد به سمت تالش براي هدف و خویشتنداري پیش مي

باید عملي ها ها و اجراي قصدها، راهبردهدف به کار شناختي، انگیزشي، و هیجاني نیاز دارد، زیرا برنامه
ها، و پرتيمدت، حواسهاي متعارض هدف کوتاهشوند و در عین حال، خویشتنداري به جلوگیري از تکانه

 –ها نیاز دارد. وقتي تالش براي هدف با گذشت زمان پدیدار مي شود، فرد باید ناهمخواني هدف وسوسه
پیشرفت صورت گرفته است یا نه.  عملکرد را زیر نظر بگیرد و ببیند آیا این ناهمخواني کاهش یافته و

است )ریو،  سرانجام فرد باید به این موضوع فکر کند که چرا خودتنظیمي موفق شده یا شکست خورده
طور مستقل فرایندهاي کند تا بهآموز کمک ميهایي که به دانشآوردن مهارت بدست ،(. به این ترتیب2015

اش پیش  اي رسیدن به یادگیري مطلوب و اهداف تحصیليتنظیم شناختي، هیجاني و رفتاري را در راست
زاي هاي تنشمؤثر با موقعیت ببرد، زمینه را براي تجربه احساس موفقیت و تسلط بر امور تحصیلي و مواجهه

اي ها و راهبردهاي مقابله(، مجهز بودن فرد به مهارت1394) آورد. هاشمي و جوکارتحصیلي فراهم مي
هاي سازگاري رفتاري و عملکردي آوري تحصیلي عنوان کرده که بیشتر به جنبههاي تابفعال را از اولویت

آوري در پرورش تاب اساس نظر مارتین نخستین مؤلفه هاي آموزشي تمرکز دارد. همچنین بردر موقعیت
جربه هاي موفقیت و تکردن فرصتآموزان، ایجاد و افزایش خودباوري در یادگیرندگان است. فراهمدانش

توانند براي دستیابي بیادگیرندگان زماني که شود. در یادگیرنده موجب رشد خودباوري در یادگیرندگان مي
رسند که کلید پیشرفت در گرو تالش و استفاده از راهبردهایي ریزي کنند. به این باور ميبه موفقیت برنامه

تحصیلي خود احساس کنترل خواهند  است که تحت کنترل و اختیار خود آنهاست. به عبارتي بر وضعیت
شود، یابي به موفقیت موجب تأکید بر تالش بیشتر ميداشت. احساس تسلط بر شرایط و باور خود در دست

براي تسلط بر محتواي یادگیري تعهد  ،دارند. در این صورتاي که به آساني دست از تالش بر نميبه گونه
 ،(. به بیان دیگر2003گیرند )مارتین و مارش، از شکست قرار ميندي دارند و کمتر تحت تأثیر ترس و پایب

شود، این است که آور سبب مقابله با استرس و کاهش فرسودگي ميهایي که در افراد تابیکي از روش
زا را از مسأله آن موقعیت استرسهاي حل ریزي و با استفاده از مهارتافراد با دستیابي به اطالعات، برنامه

(. شکست براي آنها یک مشکل مقطعي و نه یک اتهام 2015رسند )کیلمیستر، برند و به آرامش مييبین م
 با متناسب و بوده پذیر انعطاف شناختي راهبردهاي از استفاده در آنها. به همین دلیل علیه توانایي است

رو است که آموزش همین(. از 1394پردازند )جوادي، رزیني و رزیني، مي راهبرد تغییر به تکلیف تغییر
تواند ابزاري را در اختیار آنان قرار دهد که به پیشرفت ميآموزان تیزهوش کمیادگیري مستقل به دانش

هاي سخت تحصیلي آن را بکار بندند. نباید از نظر با موقعیت هنگام مواجهه با فشارهاي ناشي از مواجهه
ترس از شکست بسیار نیازمند چنین ابزاري  واسطهپیشرفت به آموزان تیزهوش کمدور داشت که دانش
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هاي تحصیلي اهداف جدیدي را براي خود تعیین کرده، با به منزل رساندن زاتند تا بتوانند با وجود استرسهس
تري نسبت گیري هدفمندنگري را در خود توسعه داده و جهتکنند، مثبتاین اهدافي که براي خود تعیین مي

استرس مدرسه تیزهوشان هاي یادگیري مستقل، در جو پر کارگیري مهارتهب ند و در سایهبه آینده اتخاذ کن
اند، راهي به سوي موفقیت بیابند. نفسي که پیدا کردهبه و تکالیف متعدد درسي با مسأله محوري و اعتماد 

ي یادگیري ا برنامهذهنیت رشد یابنده ب و اما فرضیه سوم پژوهش یعني این فرض که میزان تأثیر مداخله
هاي حاصل از پیشرفت تفاوت دارد، توسط یافتهآموزان تیزهوش کمآوري تحصیلي دانشمستقل بر تاب

رسد هر به نظر مي ،داري را بین این دو گروه نشان ندادند. بنابراینها تفاوت معنيپژوهش تأیید نشد و داده
تواند ناشي از برخي ساز و کارهاي ند. این مسأله مياند به یک میزان مؤثر باشدو نوع مداخله توانسته

تعیین هدف و تنظیم ، هاي مطالعهمهارتبوده باشد؛ به این معنا که عناصري نظیر برنامه هر مشترک در دو 
تر اشاره گردید، روي مطالعه حاضر همانطور که پیش .انددر هر دو برنامه وجود داشته شناختي و هیجاني

آموز ي دختران دانشدهي نتایج پژوهش به جامعهانجام گرفته است و از این رو در تعمیمآموزان پسر دانش
آموزان پیشرفتي نه تنها براي دانشداراي شرایط مشابه با محدودیت مواجه است. همچنین از آنجا که کم

ت بررسي هایي جهشود پژوهشپیشنهاد مي ،آموزان عادي نیز اتفاق مي افتدتیزهوش بلکه براي دانش
آموزان تیزهوش هاي دیگر آماري از جمله؛ دانشاثربخشي مداخالت انجام شده در این مطالعه، براي جامعه

پیشرفت دختر و پسر نیز صورت گیرد. بعالوه از آنجا که عالوه آموزان عادي کمپیشرفت دختر و دانشکم
شان نیاز به مداخالت نگیزشي و روانيآموزان به دلیل ماهیت فردي مسائل ابر مداخالت گروهي این دانش

فردي  هاي مشاورهي شیوههایي نیز در راستاي توسعهشود پژوهشکنند، پیشنهاد ميانفرادي هم پیدا مي
ي هاي گرانبهاي آیندهآموزان امروز سرمایهبراي گروه هدف نیز صورت گیرد. باید تأکید کرد که دانش

امروز ایران و استراتژي خود اتکایي جهت سازندگي  اعي پیچیدهکشور هستند. به ویژه در شرایط اجتم
پایدار کشور داشته  توانند در جهت توسعهآموزان تیزهوش مينسبت به پتانسیلي که دانش نباید ،کشور

آموزاني از مسیر پیشرفت تحصیلي و متعاقباً راحتي چنین دانشتفاوت بود. چه اگر چنین شود، و بهباشند، بي
روست جبران را متحمل خواهیم شد. از این قابلو اجتماعي منحرف شوند، زیاني غیرپیشرفت علمي، شغلي 

« یادگیري مستقل» و « ذهنیت رشدیابنده»ي شود آموزش و پرورش کشور از مداخلهکه پیشنهاد مي
آموزان تیزهوش شناختي مؤثر جهت مداخالت گروهي براي دانشهایي از مداخالت روانعنوان نمونهبه

 پیشرفت استفاده کند. کم
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