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  چکیده

 -هاي عقالنی با توجه به بررسی هاي به عمل آمده تاکنون مطالعه اي در مورد آموزش
هیجانی روي دانش آموزان تیزهوش با توجه به ویژگی هاي برجسـته شـناختی آنـان    

از این رو این پژوهش با هـدف تعیـین اثـر بخشـی آمـوزش هـاي       . نشده استانجام 
عاطفی به شیوه گروهی بر عزت نفس و اضطراب دانـش آمـوزان پسـر تیـز      -عقالنی
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نمونه به تعـداد   حجم. پس آزمون با گروه کنترل است -با طرح پیش آزمون آزمایشی

با استفاده از روش نمونه گیـري  ) نفر گروه گواه 20نفر گروه آزمایش و  20(نفر،  40
هاي درخشان شهید بهشتی دتصادفی ساده از دانش آموزان پسر تیز هوش مرکز استعدا

ابتدا در هر دو گروه پیش آزمون به وسیله پرسشنامه هاي عزت . گناباد انتخاب گردید
 12ت و اضطراب اسپیلبرگر اجرا شد، سپس گروه آزمایش بـه تعـداد   نفس کوپر اسمی

در پایان آمـوزش، پـس   . هیجانی قرار گرفتند -جلسه در معرض آموزش هاي عقالنی
و آزمون  SPSS-5/11 داده هاي پژوهش با برنامه. آزمون در هر دو گروه اجرا گردید

میانگین نمرات عزت نفـس در  ت نتایج نشان داد تفاو. زوجی اختالفی تحلیل شد تی
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بـا توجـه بـه نتـایج فـوق، آمـوزش هـاي         ).=04/0P( به طور معناداري کاهش یافت
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  مقدمه
دوره نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتمـاعی و  

در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و . روانی فرد به شمار می رود
کسـب مهـارت هـاي    عاطفی، درك ارزش وجـودي خویشـتن،   

اجتماعی الزم در دوست یابی، شناخت زندگی سـالم و مـؤثر و   
. چگونگی برخورداري از آن مهم ترین نیازهاي نوجوان می باشد

بنابراین، کمک به نوجوانان در رشـد و گسـترش مهـارت هـاي     
اجتماعی مـورد نیـاز بـراي زنـدگی مـؤثر و سـازنده در جامعـه        

ـ  . ضروري به نظر می رسد ن دوره، بـه سـبب بـروز    همچنـین ای
مسائلی خاص، می تواند با نوعی سـردرگمی همـراه بـا کـاهش     

، خود کم بینی و خود پنـداره منفـی   (Self esteem)عزت نفس 
همراه با احساس خشم و پرخاشـگري همـراه باشـد کـه سـبب      

  .]1[ کاهش فعالیت هاي طبیعی و تعامالت اجتماعی می شود
مطلوب شخصیت عزت نفس از مهمترین عوامل در رشد 

برخورداري از اراده قوي، قدرت . کودکان و نوجوانان است
تصمیم گیري و ابتکار، خالقیت، سالمت فکر و بهداشت روان 

عزت نفس حالتی است که  .ارتباط مستقیمی با عزت نفس دارند
به گونه اي  گرفته ورا به عنوان فردي شایسته در نظر فرد خود 

می شود و ارزش  یه زندگی روبروموفقیت آمیز با چالش هاي اول
ت عزت نفس از دیدگاه کوپر اسمی .شاد بودن را دارد

)CopperSmith( خود و یا يهعبارت از ارزشیابی فرد دربار 
بین عزت نفس و . ارزش خود است يقضاوت هاي درباره
وجود دارد، به گونه اي  ارتباط متقابلخود  تصور فرد از توانایی

که اگر میزان عزت نفس کاهش یابد احساس ضعف و ناتوانی 
احساس  ،با افزایش میزان عزت نفس آمده،در فرد بوجود 

یکی از دالیل . ]2[ توانمندي و ارزشمندي در فرد احیاء می شود
مهم توجه پژوهشگران به مفهوم عزت نفس، تأثیر بالقوه آن بر 

) Wargo(گو و وار )French( به طوري که فرنچ. سالمت است
از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام 

  . ]3[ می برند
به صورت یک اصطالح کلی تعریف  (Anxiety)اضطراب 

که تنش و برانگیختگـی فیزیولـوژیکی، درك تهدیـد و     می شود
اضـطراب یکـی از رایـج    . ]4[ اجتناب رفتاري را در بر می گیرد

در نظریـه  . فی در قرن حاضر استعاط -ترین اختالالت هیجانی
هاي مختلف روان شناسی از اضطراب به عنوان ریشه مشـکالت  
نام می برند که سرچشمه بسیاري از ترس هـا، افسـردگی هـا و    

حتـی در برخـی از مطالعـات، میـزان شـیوع      . خشونت ها است
کـه  درصد گزارش شـده   30تا  10زان از اضطراب در دانش آمو

گزارش  2/17این برآورد براي دانش آموزان دبیرستانی در ایران، 
اضطراب اثـرات نـامطلوب زیـادي بـر سـالمت      . ]5[شده است 

هر دانش آموزي در مدرسـه  . روانی و کارکرد دانش آموزان دارد
اضـطراب نمایـد، امـا گـاهی      ممکن است بعضی مواقع احساس

ـ  به حدي زیااضطراب  ثیر ادگیري تـأ د می شود که در عملکـرد ی
گذاشته، بویژه مانع موفقیت دانش آموزان در آزمونها مـی گـردد   

دانـش  % 20برخی از گزارش ها  نشان داده اند که بـیش از  . ]1[
ادامـه   آموزان با اضطراب شدید به علت شکست در تحصـیل، از 

اضطراب شدید ممکن است باعث کم  .]1[تحصیل باز می مانند 
ایین، رفتار نامناسب در کـالس  شدن عزت نفس، کسب نمرات پ

  .]6[و گرایش منفی نسبت به درس شود
ــد و      ــوع ان ــیار متن ــطراب بس ــانگري اض ــاي درم ــیوه ه ش
رویکردهـاي شـناختی ماننـد آمـوزش تـنش زدایـی و شــناخت       
درمانگري به صورت فرایندهاي همراه با درمانگري هاي پزشکی 

. دسنتی در قلمرو اختالل هاي جسمانی به کـار بسـته مـی شـون    
براي تغییـر عـزت نفـس نیـز مـی تـوان از رویکردهـایی نظیـر         

عاطفی استفاده کرد که  –رفتاري و عقالنی –رویکردهاي شناختی
کارآیی این رویکردها در بسیاري از پژوهش ها به اثبات رسـیده  

، به گونه اي که حتی در یکی از مطالعات، اثـر بخشـی   ]7[است 
تأیید شـده اسـت   % 95تا % 85رفتاري در حدود –درمان شناختی

نتایج تحقیقات بخصوص در دو دهه اخیر نشان داده اند که  .]8[
ی در درمـان اخـتالل هـاي    رفتاري و زیست –درمانگري شناختی

در مطالعـات مختلفـی نیـز تـأثیر     . ]9[ ثرتر بوده انـد اضطرابی مؤ
هیجانی بر اضطراب و عزت نفس بررسـی   -درمان هاي عقالنی

نفر از دانش آموزان دختر  40نتایج مطالعه خدایی روي . شده اند
سال اول متوسطه شهرستان ایالم نشان داد که مشـاوره گروهـی   
باعث افزایش سالمت عمومی و عزت نفس کلی دانـش آمـوزان   

مظـاهري و همکـاران در   . ]9[دختر گروه آزمـایش شـده اسـت    
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نفر از دانشـجویان خوابگـاه در سـه     30که بر روي بررسی خود 
جلسـه   8بـه مـدت   ) دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه(گروه 

رفتـاري   -انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که آموزش شـناختی 
آموزش رفتاري به طور معنی داري بـر افـزایش عـزت     نسبت به

 همچنـین شـاهنده و  . ]005/0P<( ]10(نفس مؤثرتر بوده است 
نفر از دانش آموزان مقطـع   180صفرزاده در پژوهش خود روي 

هیجـانی در درمـان    -راهنمایی نشان دادنـد کـه درمـان عقالنـی    
  .]11[اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تأثیر دارد 

گرچه دانش آموزان تیز هوش از سرمایه هاي ملی هر    
جامعه اي محسوب می شوند، چنین به نظر می رسد این دانش 
آموزان علیرغم برخورداري از استعداد تحصیلی باال، براي رفع 

وجود اضطراب در بین . ضطراب خود با مشکل مواجه باشندا
دانش آموزان تیز هوش به دلیل سطح باالي انتظاراتی که خود و 
دیگران از آنها دارند نیز می تواند بر سطح عزت نفس آنان تأثیر 

ش باهدف تعیین اثربخشی از این رو این پژوه. منفی بگذارد
هیجانی به شیوه گروهی بر عزت نفس و  -آموزش هاي عقالنی

  . اضطراب دانش آموزان تیز هوش انجام شد
  

  روش 
پس آزمون  -پژوهشی تجربی با طرح پیش آزمون مطالعه حاضر،

جامعه آمـاري، تمـامی دانـش آمـوزان مرکـز      . با گروه کنترل بود
نفر بودند  81به تعداد  گناباداستعداد هاي درخشان شهید بهشتی 

. بـه تحصـیل اشـتغال داشـتند     1389 -90که در سال تحصـیلی  
نفـر از دانـش    40محققین ابتدا به صورت تصادفی ساده، تعـداد  

انتخاب نموده، سپس آنها را به صورت تصادفی در دو ان را آموز
قبل از انجام . قرار دادند )نفر 20هر گروه (گروه مداخله و شاهد 

له آموزشی، پیش آزمون در هر گروه به صورت مجزا اجـرا  مداخ
دقیقه اي براي گروه  45جلسه  12پس از آن، آموزش ها در . شد

آموزشهاي مورد نظر شامل آمـادگی و اجـراي   . مداخله اجرا شد
ـ پیش آ م و نشـانه هـاي   زمون، بیان توضیحاتی در خصوص عالی

 ، آمـوزش هـاي  A-B-Cاضطراب و عـزت نفـس، بیـان نظریـه     
بیان باورهاي غیر منطقی و دادن تکلیـف جهـت ثبـت    (شناختی 

افکار، بررسی تکلیف خانگی جلسه قبل و آموزش مثبت اندیشی 

و بـه چـالش طلبیـدن     ش یابیو شیوه یادگیري مثبت گرایی، بین
آمـوزش تکـالیف   (،  آمـوزش هـاي هیجـانی    )عقاید غیر منطقی

ـ    ه بحـث  تصویر سازي ذهنی و دادن تکلیف، بررسـی نتـایج و ب
گذاشتن تمرین جلسه قبل و آموزش تمرین هاي شـرم سـتیزي،   

آموزش تمرینـات  (تکالیف شادي محور و آموزش هاي رفتاري 
تن آرامی، آموزش حساسیت زدایی منظم و دادن تکلیف، تصـور  
کردن خویش در موقعیتهاي ناخوشایند و اضطراب آور و همـراه  

ایی در یه هـ و جمع بنـدي و توصـ  ) ساختن تمرینات  تن آرامی
دسـتاوردهاي نظریـه عقالنـی     زمینه چگـونگی حفـظ و ارتقـاي   
  .هیجانی و اجراي پس آزمون بود

عزت نفس کوپر اسـمیت و  در این مطالعه از پرسشنامه هاي 
، به ترتیـب جهـت ارزیـابی    (Spielberger)اضطراب اسپیلبرگر 

کـوپر  . وضعیت عزت نفس و اضطراب نمونـه هـا اسـتفاده شـد    
مقیاس عـزت نفـس خـود را بـر اسـاس       1967اسمیت در سال 

و دیمونـد  ز تجدید نظري که بر روي مقیاس عزت نفـس راجـر  
(Rogers and Dymond)   ایـن  . انجام داد، تهیه و تـدوین کـرد

خرده مقیاس  4عبارت بوده، در مجموع شامل  58مقیاس داراي 
عـزت  نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی، اصلی شامل عزت 

 26(و عزت نفـس عمـومی   ) عبارت 8دام هر ک(نفس تحصیلی 
. مـی باشـد  ) عبـارت  8(و یک زیر مقیاس دروغ سـنج  ) عبارت

شیوه نمره گذاري این آزمون به صورت صفر و یـک اسـت، بـه    
-33-29-28-27-20-19-14-9-8-4این معنا که در عبـارات  

به پاسخ بلی، نمره یک و به پاسح خیر  37-38-39-42-43-47
رت معکوس نمـره  و بقیه عبارات به صو نمره صفر داده می شود

فرد می گیرد، صـفر و  اقل نمره اي که یک حد. گذاري می شوند
نمـره  . خواهـد بـود  ) به استثناي نمرات دروغ سنج( 50حد اکثر 

 8چنانچه پاسخ دهنـده از  . بیشتر نشانگر عزت نفس باالتر است
نمـره بیـاورد، بیـانگر پـایین بـودن       4عبارت دروغ سنج بیش از 

تبار آزمون بوده، در این صورت سعی کرده است خود را بهتـر  اع
تحقیقات متعدد روایی آزمـون  . از آن چیزي که هست جلوه دهد

در مطالعه شکرکن و نیسی که بر . کوپر اسمیت را تأیید کرده اند
روي دانش آموزان سال اول تا سوم دبیرستان هـاي نجـف آبـاد    

همبسته کردن نمـره   انجام گردید، ضرایب روایی از طریق روش
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ضـرایب  . هاي آزمون با معدل سال آخـر آنـان محاسـبه گردیـد    
بودند که در  71/0و براي دختران  69/0بدست آمده براي پسران 

در پژوهش دیگـري ضـریب   . معنی دار بوده است 001/0سطح 
به دسـت   81/0همبستگی درونی آلفاي کرونباخ پایایی با روش 

بود و پس از اجراي پژوهش بـراي   آمد که از نظر آماري معنادار
  . ]3[بود  79/0ی محاسبه شده برابر با کل نمونه نیز ضریب پایای

) آشـکار و پنهـان  (نخستین نسخه پرسش نامه حالت صـفت  
توسـط اسـپیلبرگر و همکـاران بـه نـام       1970اضطراب در سال 

STAI-Y  مورد تجدیـد نظـر قـرار     1983ارائه گردید و در سال
. سـوال اسـت   40داراي  ،STAI-Yنظر شده  فرم تجدید. گرفت

، 40تا  21و سواالت ) آشکار(، اضطراب حالت 20تا  1سواالت 
نمره گـذاري بـه ایـن     .اب صفت را اندازه گیري می نمایداضطر

ترتیب است که به هر یک از عبارات آزمون بر اساس پاسخ داده 
بـا ایـن تفـاوت کـه     . تعلق می گیـرد  4تا  1شده آزمودنی، نمره 

نمره گذاري می شود  4تا  1جمالت با مفهوم وجود اضطراب از 
به طور ( 1تا  4ب دارد از و جمالتی که مفهوم عدم وجود اضطرا

نمره گذاري می شود و مجموع نمرات آزمون در هـر  ) معکوس
بنابراین، نمرات هر کدام از دو مقیاس . مقیاس محاسبه می گردد

در . قرار گیرد 80تا  20بین تواند در دامنه اي آشکار و پنهان می 
همبستگی درونی آلفاي کرونباخ پژوهشی ضریب پایایی با روش 

اجراي به دست آمد که از نظر آماري معنادار بود و پس از  81/0
رابـر بـا   یب پایایی محاسبه شده بپژوهش براي کل نمونه نیز ضر

  . ]3[بود  79/0

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماري 
5/11-SPSS  در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده

هاي مرکزي و پراکندگی  شاخص از در سطح آمار توصیفی. شد
در سطح آمار استنباطی ابتدا نرمال بودن توزیع داده . بکار رفت

و با بررسی  کلموگروف ـ اسمیرنوفها با استفاده از آزمون 
  .مستقل استفاده شد tتوجه به نرمال بودن داده ها از 

محققین به منظور انجام مطالعه، ابتدا مصوبه شوراي پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد و مجوز رسمی مدیریت آموزش و 

سپس هماهنگی الزم . پرورش شهرستان گناباد را دریافت نمودند
را با مدیر مرکز استعدادهاي درخشان شهید بهشتی گناباد جهت 

  .ه انجام دادنداجراي مراحل مطالع
  

  ه هایافت
ن جامعه آماري تمامی دانش آموزان مرکز استعداد هاي درخشا

ابتدا به صورت . نفر می باشند 81به تعداد  شهید بهشتی گناباد
نفر از بین تمامی دانش آموزان انتخاب و  40تصادفی ساده تعداد 
نفره به صورت انتساب تصادفی تقسیم  20سپس به دو گروه 

نفر گروه آزمایش وگروه گواه در طول مطالعه  20تمامی  .شدند
 .کدام از نمونه ها از مطالعه خارج نشدند حضور داشتند و هیچ

میانگین و انحراف معیار نمرات نمونه ها در دو گروه آزمایش و 
گواه، بعد از اجراي پیش آزمون و قبل از انجام مداخله در جدول 

  . نشان داده شده است 1شماره 
  

  
  نمرات پیش آزمون عزت نفس و اضطراب کلی گروه آزمایش و گواه مقایسه میانگین و انحراف معیار :1جدول

  گروه
  شاخص هاي آماري

سطح معنی   گواه  آزمایش
  داري

  میانگین و انحراف معیار
  عزت نفس

15/33  50/33    
89/0  

22/9  69/7  

  انحراف معیارمیانگین و 
  اضطراب

45/82  90/87    
29/0  45/16  17/16  
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نشان می دهد که با توجه به سطوح معنی  1نتایج جدول شماره 

ر مربوط به متغیرهاي عزت نفس و ، فرض صف)P<05/0(داري 
ید شده و بین دو گروه تفاوت معنی طراب قبل از مداخله تأیاض

  .وجود نداشتداري 
  

  میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس و اضطراب کلی دانش آموزان گروه آزمایش و گواه: 2جدول 

  تعداد  گروه
  نمرات اضطراب دانش آموزان) معیارانحراف ( میانگین   نمرات عزت نفس) انحراف معیار(میانگین 

  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون

  20  آزمایش
15/33  

)22/9(  
95/37  

)04/8(  
45/82  

)45/16(  
70  

)40/12(  

  20  گواه
5/33  
)69/7(  

8/34  
)84/5(  

90/87  
)17/16(  

88/80  
)17(  

  40  کل
32/33  

)38/8(  
37/36  

)12/7(  
17/85  

)34/16(  
75  

)49/15(  
  

  
نتایج جدول نشان می دهد که میانگین نمرات عزت نفـس کلـی   
دانش آموزان گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه کنترل 

افزایش قابل مالحظه و میانگین نمرات اضطراب گروه آزمـایش  
  . نسبت به گروه کنترل کاهش محسوسی یافته است

 
  کلی گروه آزمایش و گواهمستقل نمرات اختالفی عزت نفس  tآزمون : 3جدول 

  

  شاخص هاي آماري 
  

  گروه  
  میانگین  تعداد

انحراف 
  استاندارد

خطاي 
  استاندارد

  درجه آزادي Tمقدار
سطح معنی 

 داري

  009/1  51/4  80/4  20  آزمایش
13/2  38  019 /0  

  287/1  75/5  30/1  20  گواه

  
مشاهده می شود، میانگین  3همان گونه که در جدول شماره 

نمرات عزت نفس در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش 
هیجانی، باعث  -به عبارتی، آموزش هاي عقالنی. یافته است

افزایش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه 
  .تگواه شده اس

 

  مستقل نمرات اختالفی اضطراب کلی گروه آزمایش و گواه tآزمون : 4جدول 
  شاخص هاي آماري 

   
  گروه ها 

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
  استاندارد

  درجه آزادي Tمقدار
سطح معنی 

 داري

    721/2  17/12  -45/12  20  آزمایش
70/1-  

  
38  

  
  725/2  23/11  -88/5  20  گواه  048/0
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مشاهده می شود، میانگین  4همان گونه که در جدول شماره 
نمرات اضطراب در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش 

باعث  هیجانی، -ارتی، آموزش هاي عقالنیبه عب. یافته است
کاهش اضطراب دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه 

  .شده است
همچنین در این مطالعه، ضریب پایایی محاسبه شده با 
استفاده از آلفاي کرانباخ براي پرسشنامه عزت نفس، به ترتیب 

براي پرسشنامه و  86/0و  87/0در پیش آزمون و پس آزمون 
 65/0و  64/0و پس آزمون به ترتیب در پیش آزمون  اضطراب،

  .بود
  
   بحث

هیجانی به  -نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش هاي عقالنی
شیوه گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان تیز هوش پسر 

استادیان و این یافته با نتایج مطالعه ). =019/0P( موثر بوده است
 - نیعقالاثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه  همکاران مبنی بر

عاطفی الیس بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانش آموزان 
. ]12[دختر پایه ي سوم راهنمایی شهر بهبهان هماهنگ است 

با عنوان بررسی تأثیر ا نتایج تحقیق مظاهري و همکاران ولی ب
شناختی بر عزت  -گذاري آموزش گروهی به شیوه هاي رفتاري

عالوه . ]10[ نفس دانشجویان خوابگاه اصفهان مغایرت دارد
 )1385(براین، نتایج یاد شده همسو با نتایج پژوهش خدایی

) 1989(ویور و ماتیس ، ]14[) 2007(، استندیج و گیلیسون ]13[
 - رابطه اي بین آموزش هاي عقالنی، که در آن است] 15[

 .]12[عاطفی و افزایش عزت نفس دانش آموزان یافت شده است
صورت عنوان کرد که آموزش شاید بتوان این مطلب را به این 

هیجانی به دانش آموزان کمک می کند تا افکار  - هاي عقالنی
ینی و مثبت اندیشی آنان خود را تصحیح نموده، باعث خوش ب

این مثبت اندیشی می تواند باعث تغییر دیدگاه فرد . می شود
س ایشان را افزایش نسبت به خود و دیگران شده، اعتماد به نف

  .می دهد
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش هاي  همچنین

ضطراب دانش هیجانی به شیوه گروهی، بر کاهش ا -عقالنی

یافته هاي این پژوهش . ثر بوده استآموزان تیز هوش پسر مؤ
 - با نتایج مطالعه شاهنده و صفرزاده مبنی بر اینکه درمان عقالنی

اهنگ عاطفی الیس بر کاهش اضطراب دانش آموزان اثر دارد، هم
عالوه براین، نتایج یاد شده همسو با نتایج استادیان  .]11[است 

، ]18[کندي و دوپک  ]17[ ساپ ،]16[اعتمادي  ]12[
که به نتایج مشابهی دست ] 20[، و ارگن ]19[سالکویسکیس 

   .یافتند همسو می باشد
اضطراب، سالمت روانی دانش آموزان را تهدید می کند و 

  اد و هویت اجتماعی آنان تأثیر استعدبر کارآمدي، شکوفایی 
گذارد و به عنوان یکی از پدیده هاي فراگیر و مشکل ساز در  می

بین دانش آموزان، می تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد 
 - از مهمترین مداخله هاي رفتاري. بهینه آنان اثر منفی بگذارد

ان هیجانی الیس و درم -شناختی، می توان به درمانگري عقالنی
به همین جهت در این  .]9[رفتاري بک اشاره کرد  –شناختی

هیجانی الیس استفاده شده  -پژوهش از آموزش هاي عقالنی
 .است

یـت تغییـر   یافته هاي مذکور می تـوانیم بـه اهم  در خصوص 
شناخت و باورهاي افراد پی ببریم، زیرا مادامی که باورهاي افراد 

همان طور که . کرد خواهنداصالح شود، اضطراب کمتري تجربه 
در پژوهش خود بیان نمودند که بیمـاران داراي   هریس و درایدن

باورهاي غیر منطقی در مقایسه با بیمارانی که فاقد باورهاي غیـر  
  .]21[منطقی هستند، اضطراب بیشتري را تجربه کردند 

ـ     ار از محدودیت هاي پژوهش حاضر مـی تـوان بـه در اختی
عـدم ارتبـاط پژوهشـگر بـا     آمـوزش،  نبودن زمان مناسب جهت 

دانـش آمـوزان و محـدود شـدن نمونـه هـا بـه پسـران         خانواده 
تیزهوش اشاره نمود که توجه به ایـن مـوارد در پـژوهش هـاي     
آینده و چاره جویی در مورد آن بستر الزم را براي قضاوت دقیق 

  . این دو متغیر فراهم خواهد نمودتر پیرامون 
  

  نتیجه گیري
این پژوهش چنین استنباط مـی شـود کـه آمـوزش      از یافته هاي
ثر براي افزایش عـزت نفـس و   هیجانی، روشی مؤ -هاي عقالنی

. باشد آموزان تیز هوش پسر دبیرستانی میکاهش اضطراب دانش 
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تر نیـاز بـه انجـام پـژوهش در      هر چند که جهت قضاوت دقیق
  .گروه هاي بزرگتر ضرورت دارد

اد می شود این آموزش ها با توجه به اهمیت موضوع، پیشنه 
در قالب یک برنامه بهداشت روان مدون و یا حتی به عنوان یک 

از طرفی، با توجه به ایـن کـه ایـن    . درس، در مدارس اجرا شود
پژوهش تنها در مورد دانش آموزان پسر انجام گرفته است انجـام  

  .آن در دانش آموزان دختر نیز پیشنهاد می شود
 

  تشکر و قدردانی
والن و دبیران مرکز استعدادهاي است از تمامی مسؤالزم  

همیاري  به پاس مساعدت ها و درخشان شهید بهشتی گناباد
شان و کلیه دانش آموزان عزیزي که سختی اجراي این  صادقانه

پژوهشگران را یاري پژوهش را تحمل کرده و در تمامی مراحل 
  .گردد، تقدیر و تشکر کرده اند

  
  سهم نویسندگان

موضوع مطالعه، جمع آوري داده ها و تجزیه و تحلیل طرح و 
  قدرت اله دادپور: داده ها، نگارش مقاله

طرح و موضوع مطالعه، جمع آوري داده ها و تجزیه و تحلیل 
  جهانشیر توکلی زاده: داده ها، نگارش مقاله

  محمود پناهی شهري: تجزیه و تحلیل داده ها
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            .توسط نویسندگان بیان نشده استگونه تعارض منافعی  هیچ
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