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  و یهوش یباورها بر یرفتار یشناخت درمان یاثربخش
 دختر آموزان دانش در یکار حافظه

 
 1یمحمد دیناه

 قات،یتحق و علوم واحد ،یتیترب یشناس روان گروه ارشد، کارشناس
 .رانیا تهران ،یاسالم آزاد دانشگاه

 
 *2  ریشام یسعادت ابوطالب 

 و علوم واحد ت،یشخص و یتیترب یشناس روان گروه ار،یاستاد
 (نویسنده مسئول) رانی،ا تهران ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق

 
  دهیچک

 درمان آموزش یاثربخش نییتع هدف با حاضر پژوهش: هدف
 آموزان دانش یکار حافظه و  یهوش یباورها بر یرفتار یشناخت
 .شد انجام ییابتدا دختر
 دانش هیکل از است عبارت مطالعه مورد جامعه: ها روش و مواد

 پژوهش یریگ نمونه روش. تهران شهر ییابتدا مقطع دختر آموزان
 نمونه حجم. بود یا مرحله یا خوشه یریگ نمونه روش حاضر
 زا حاضر پژوهش در. شد انتخاب نیشیپ یپژوهشها استناد به حاضر

 یباورها پرسشنامه دو و یرفتار -یشناخت یهامهارت آموزش بسته
 .شد استفاده  یکار حافظه و  یهوش

 روهگ در یکار حافظه آزمون پس نمرات که داد نشان جینتا: ها افتهی
 یمعنادار طور به آزمون شیپ نمرات اثر حذف با کنترل و شیآزما

 یشناخت یها مهارت آموزش ریتأث زانیم و بودند متفاوت هم با
 جیانت ریسا. بود یهوش یباورها و یکار حافظه شیافزا  بر یرفتار
 گروه دو  یهوش یباورها شده لیتعد یهانیانگیم تفاوت داد نشان
 زانیم بود معنادار یآمار نظر از آزمون پس در کنترل و شیآزما

 یآموزش روش ریتأث اندازه ای کنترل و شیآزما گروه نمرات تفاوت
 . بود زین
 آموزان دانش به یرفتار -یشناخت  یها مهارت آموزش: یریگ جهینت

 حوزه به یذات حوزه از فرد یهوش یباورها تا  کند یم کمک دختر
  دتوانن یم مثبت یباورها شیافزا با افراد و شود منتقل یشیافزا
 .دهند شیافزا را خود یکار حافظه تیظرف

 
 ،  یهوش یباورها ، یرفتار یشناخت درمان آموزش: یدیکل واژگان
 ییابتدا دختر آموزان دانش ،یکار حافظه
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_________________________________ 
1      Keenan & Betjemann 

 مقدمه
 سیستم های در  اساسیموضوعات از در زمره   و هوشحافظه 

دگاه که از دی استدر  تربیتی انروان شناسآموزشی پیشرفته دنیا و 
ینده و آموفقیت  پایه های ی از پژوهشگران تربیتی و تحصیلیبسیار

 بررسی تاریخچه تحصیلی از طرفی  .پیشرفت های تحصیلی می باشد
ته کشورها پیشرف اکثرتقریبا  در مدآآموزشی موثر و کارهای نظام 

دنیا ، نشان دهنده این حقیقت است که موفقیت های تحصیلی با 
پیشرفت های صنعتی و رفاهی روز ارتباط دارند. در نتیجه بررسی 

کاری دانش آموزان به  و حافظه باورهای هوشی عوامل اثرگذار بر 
عنوان اینده سازان اینده یک کشور در نظام های آموزشی امری 

وهشگران را به خود بسیار مهم تلقی می شود که نظر بسیاری از پژ
  .جلب کرده است

 گاهیجا پیشرفته در دنیا یآموزش های نظاماری از  در بسیاین رو از    
حافظه مخصوصا حافظه کاری به  مهارت های شناختی از جمله

 باورهای هوشیبر رنگ و اثرات آن  پر عنوان یک سازه شناختی
مهارت های بررسی و شناخت    .است  مورد توافق اکثر پژهشگران

حافظه و یافتن متغیر های متعدد تاثیرگذار بر آن، به شناختی  و 
منظور کمک به دانش آموزان در یادگیری بهتر یکی از اصلی ترین 

اهداف عینی آموزش و پرورش در کشور های مختلف جهان،  
نشان داده  1کینان و بتجمان محسوب می شود. براین اساس یافته های

ت نفس، خودپنداره، خودکارآمدی، اند که ،عوامل زیادی مانند، عز
مهارت های پردازش اطالعات، مهارت های فراشناختی، انواع 
مختلف هوش، سبک های یادگیری، سبک های تفکر، سبک های 

و حافظه شناخت ،هویت، رویکردهای هیجانی وسالمت روان با 
بررسی  و بر آن اثر گذارند. دانش آموزان رابطهباورهای هوشی 

حافظه نشان می دهدکه حافظه مفهومی حوزه شناختی و ادبیات 
کلی و دارای انواع و تعاریف متعددی است که پرداختن به آنها به 
منظور مطالعه این مفهوم، اجتناب ناپذیر می باشد.  یکی از ساده 

ست ا رائه شده، تعریف کینان و بتجمانا ترین تعاریفی که از حافظه
بت و به خاطر آوردن اطالعات می دانند توانایی ث که حافظه را

به صورت کلی شامل فرایندهای کسب، ضبط یا  حافظهومعتقدند،  
هر چند حافظه  رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات می شود.

در ابتدای ورود به حوزه ادبیات شناختی در روانشناسی به صورت 
به  کلی تعریف می شد اما همزمان با گسترش مطالعات مربوط

حافظه، ساختار و سطوح  متفاوتی برای آن تعریف و به انواع مختلفی 
تقسیم بندی شد. یکی از تقسیم بندی های اولیه در این ارتباط به 

( مربوط می شود. جیمز دو نوع حافظه را توصیف 1) 2کارهای جیمز
فظه اتفاق افتاده اند و حا کرد: حافظه اولیه،برای وقایعی که به تازگی

 ثانویه، برای وقایعی که در گذشته رخ داده اند.
علیرغم شهرت و مقبولیت ، نقص های که دراین رویکرد و        

حافظه  کاری و حافظهرویکردهای مشابه) از جمله عدم تمایز بین 
مفاهیم جدیدی وجود داشت، موجب توسعه و پدیدآیی  (کوتاه مدت

براساس دیدگاه . حافظه کاری است ها مفهومآنکه مهمترین شد
اطالعات  موقتاندوزش حافظه  کاری عبارت است از  هیچبدلی و 

2     William James  
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

وهمزمان تکالیف پیچیده شناختی، نظیر   دستکاری فعالپردازش و  و
دارای چهار مولفه فهمیدن، استدالل کردن و یادگیری. مفهوم فوق 

به  کهشناختی  آواواج شناختی یا حلقه -1ی باشد که عبارتند از م
ونگهداری موقت اطالعات کالمی یا اطالعات وابسته به ذخیرة 

ثبت اطالعات دیداری ـ  صفحه-2می پردازد اصوات زبان و گفتار
را در طول دوره های کوتاه دیداری ـ فضایی اطالعات  فضایی که

دستکاری و پردازش این اطالعات زمانی ، در خود ذخیره و امکان 
مجری مرکزی که نظامی  -3را به طور همزمان  فراهم می آورد. 

متمرکز بر توجه و هشیاری است. این مولفه عالوه بر  نظم دهی و  
بازیابی اطالعاتی که وارد حافظه کاری و حافظه درازمدت می 
شوند، وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگی ورودی و خروجی 

مربوط به دو زیر نظام دیگر) حلقه واج شناختی و صفحه   اطالعات
انباره رویدادی -4 ثبت اطالعات دیداری ـ فضایی (را بر عهده دارد.

( به سه مولفه قبلی افزوده شده وظیفه 2که به تازگی توسط بدلی )
ذخیره اطالعات چند وجهی و میانجی گری بین حافظه کاری و 

  دارد.حافظه بلند مدت را بر عهده 
مطالعات مربوط به حافظه کاری و مولفه های آن، مخصوصا حلقه 
واج شناختی و مجری مرکزی که وظیفه ذخیره واج ها، رمزگردانی 
و بازنمایی صوتی برای ذخیره سازی موقت اطالعات را برعهده 
دارند؛ زمینه را برای پرداختن به متغیر های مثل خواندن و زبان که 

ایی، کالمی و رمزگردانی از مولفه های زیر بنای این مهارت های آو
(. ازاین رو، با توجه 3متغیرها نیز محسوب می شوند را فراهم کرد)

به این که فرایند های شناختی دخیل در ارتقاء حافظه کاری و کوتاه 
مدت، نقش مهمی در مهارت های زبانی و خواندن ایفا می کنند، به 

ان مولفه های مشترک در بین این متغیر ها ،دارای اهمیت ویژه عنو
ای هستند. این فرایند مشترک بر اساس یافته های سوانسون و 

(به این شکل است که خواننده به هنگام مواجهه با یک 4)1اوکونور
واژه، باید آن  را به یک زنجیره صوتی رمز گشایی کند. سپس 

نگهداری کند و در پایان اصوات را  اصوات را در انباره موقت خود
برای خواندن با صدای بلند به شکل یک واژه ترکیب کند. این فرایند 

انجام می شود ، به فرد امکان   که توسط حافظه کاری وکوتاه مدت
خواندن و گفتن می دهد و منجر به تقویت فرایندهای کنترل کننده 

 د .حافظه کوتاه مدت و کاری و کارآمدی واجی می شو
(نشان دادند که رمز گردانی 5) 2عالوه بر آن ، رودهه و تامپسون

وکارآمد واجی موثر در سالهای اولیه خواندن، به خواننده مبتدی 
کمک می کند تا منابع شناختی کمتری را به ذخیره موقت اصوات 
حروف اختصاص دهد و بیشتر منابع در دسترس  را صرف ترکیب 

باور دانش آموزان در مورد ثابت  واژه نماید. اصوات  و شکل دهی
و ذاتی بودن هوش و نقش تالش و توانایی در شکست با انتخاب 
هدف، اسنادهای شکست، میل به یادگیری، میزان مقاومت در 
تکالیف دشوار و نقش تالش در عملکرد آینده آن ها ارتباط دارد 

اورهای فراگیران یکی از پیش بین (.تحقیقات نشان داده است که ب6)
دانش آموزان در جنبه های مختلف تحصیلی حافظه کاریهای قوی 

 (.7است )

_________________________________ 
1     Swanson & O’Connor 

یافته های پژوهشی حاضر نشان می دهد که باورهای افزایشی و 
 فراگیران را پیش بینیحافظه کاریدشواری های بین فردی می تواند 

کند. در ایران پژوهشهای زیادی در رابطه با دشواری های بین فردی 
و باورهای هوشی صورت نگرفته است ولی تحقیقات مرتبطی را می 
توان یافت که می تواند پایه نظری مناسبی در این مورد باشد. لذا 

 ههنوز نکات مبهمی در آن ارتباط وجود دارد و بنابراین ضروری ب
بیشتر مورد حافظه کارینظر می رسد دشواری های بین فردی  و 

بررسی قرار گیرد تا پژوهشگران ارتباط آن را با سایر مولفه ها من 
جمله باورهای هوشی را دریافته و روش های مفید رسیدن به 

های از جمله درمان را دریابند.حافظه کاریباورهای هوشی مثبت  و 
د. باشمی رفتاریی مختلف، درمان شناختی هاجدید و مؤثر بر نمونه

رفتار درمانی شناختی، رشد و توسعه جدیدی در درمان روان 
آید. با این همه، در این مدت کم، توانسته است شناختی، به شمار می

زیادی را در متخصصان بالینی، به خود معطوف سازد. سه دلیل  هعالق
 -های شناختیروش عمده، برای این عالقه وجود دارد. نخست آنکه

های رفتار درمانی، مستقیماً با افکار و رفتاری، بر عکس سایر شکل
های روانی از اهمیّتی آشکار بر تمامی اختاللکه در  -احساسات
سرو کار دارد. دوّم آن که رفتار درمانی شناختی، شکافی  -خوردارند

 های صرفاً رفتاری و روانرا که بسیاری از درمانگران بین روش
سازد. سوّم آن که این کنند، پُر میهای پویا احساس میدرمانی

های علمی های جدید درمانی، بر عکس روان درمانی پویا، پایهروش
ان های بالینی، از خود نشدارند و قابلیّت بیشتری در ارزیابی فعالیت

 دهند. می
های بازسازی شناختی عبارتند از : الف( درمان ترین روشمهم

کند تا باورهای غیر منطقی عاطفی الیس. این روش سعی می -یعقالن
 ی رسیدن به این منظور طی مراحل زیر است:را تغییر دهد. الزمه

ی درمان ) اینکه تفکرات غیرمنطقی نقش مهمی در ی فلسفهارائه. 1
بازبینی الگوهای تفکر) آگاهی مراجعان از  .2. پریشانی ذهنی دارند(

گونه  ها آنی خود و رویدادهایی که در آنهای غیر منطققضاوت
ب(  تر. به وجود آوردن الگوهای سازش یافته. 3اندیشند(. می

( تا حد زیادی شبیه درمان 8شناخت درمانی بک. رویکرد بک )
عاطفی الیس است اما در آن به جای عقاید غیرمنطقی از  -عقالنی

ود شستفاده میهای کژ کار اهای ناسازگار و نگرشاصطالح شناخت
های ناسازگار است. در این روش و هدف، تغییر افکار وشناخت

های ناسازگارانه . کشف شناخت1شود : های زیر برداشته میگام
. پذیرفتن تفکرات 3؛ . شناخت پیامدهای این الگوهای فکری2؛ خود

 روش شناخت .تر به جای تفکرات ناسازگارانه موجودسازش یافته
ی. بک به طور عمده برای درمان افسردگی ابداع شده درمانی آرون ت

درمان شناختی و است. اما چنان که عنوان کتاب معروف او 
دهد، وی روش خود را با مشکالت نشان می اختالالت هیجانی

های اضطرابی، هیستری، روانشناختی متعدد، از جمله نوروز
ا به کار بسته هتنی و فوبی -اختالالت وسواس و اختالالت روان

ی افسردگی و سایر اختالالت است. نظریه شناختی بک درباره
هیجانی حاکی از این است که افراد افسرده و افراد دارای سایر 

2     Rohde & Thompson 
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پردازند و این علت اختالالت هیجانی به افکار غلط و غیر منطقی می
این پژوهش حاضر سوال در همین راستا اصلی مشکالت آنان است. 

باورهای افزیش  بر درمان شناختی رفتاریآموزش  است که آیا 
در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ظرفیت حافظه کاری  هوشی و 

 دوم می تواند اثربخش باشد.
 

 ها روشو مواد 
در این پژوهش ابتدا از بین کلیه دبیرستان های متوسطه دولتی منطقه 

دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از  3شهر تهران  5
. سپس شدندکالس در مقطع اول دبیرستان انتخاب  2ر دبیرستان ه

پرسشنامه های پژوهش در هر دبیرستان بین همه  افراد داوطلب 
شرکت کننده در پژوهش توزیع شد. سپس بر اساس پیش بینی حجم 

نفر انتخاب شد که  180نفر است حدود  30هر کالس که میانگین 
و  ندشدننفر داوطلب همکاری  30تا  20معموال از این تعداد بین 

بود که از جریان پژوهش حذف شد . تعدادی هم پرسشنامه ناقص 
در مرحله بعد از بین  کلیه داوطلبینی که پرسشنامه ها را درست 

نفر که در مرحله پیش آزمون در ابزار  30تکمیل کرده بودند  
و حافظه کاری پایین ترین عملکرد را داشته اند به  باورهای هوشی

 سنجشگروه برای  دوصورت تصادفی  انتخاب شد و بر این اساس 
نفر گروه آزمایش که  15) و باورهای هوشی  ظرفیت حافظه کاری

پس از ارائه . را دریافت کرد  مهارت های شناختی رفتاریآموزش 
پس یک ماه  سپس و پس آزمون اول اجرا خواهد شد مداخله ها 

آزمون دوم به عنوان  اجرای پس آزموناز اجرای پس آزمون اول ، 
  شرکت کنندگان به صورتالزم به ذکر است که انجام شد.پیگیری 

و به گروههای آموزش  حتما   .ند شدتصادفی در گروهها جایگزین 
تاکید شد که تا پایان دوره محتوی آموزشی دوره را در اختیار دانش 
آموزان گرو ههای دیگر قرار ندهند تا انتقال آموزش ها به صورت 

  گروه کنترل ارائه نشود.غیر مستقیم به گروه های دیگر از جمله 
دانش در این پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه 

که  96-97در سال تحصیلی  آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
ها بر اساس گزارش تهیه شده از کارشناسی آموزش اداره تعداد آن

نفر   8000آموزش و پرورش   5آموزش و پرورش شهر منطقه 
وش نمونه گیری پژوهش حاضر روش نمونه گیری باشند. رمی

خوشه ای مرحله ای بود. به این ترتیب که ابتدا از بین کلیه دبیرستان 
ز هر دبیرستان از بین ادبیرستان و  3های دولتی دخترانه شهر تهران 
کالس و در مرحله آخر همه افراد  2همه کالس های اول دبیرستان 

رکت کننده پژوهش انتخاب داوطلب حاضر در کالس به عنوان ش
شد.گروه حجم نمونه حاضر به استناد پژوهشهای پیشین انتخاب شد 
و از آنجایی که در پژوهش های تجربی گروه آزمایش بایستی 

لذا حجم نمونه محدود به فضای آموزشی . آموزش دریافت کند 
از این رو در پژوهش های تجربی بسته به موضوع حجم  بودکالس 

 (.9نفر انتخاب می شود) 30تا  15نمونه بین 

از تلفیق دو رویکرد  رفتاری: -های شناختیبسته آموزش مهارت
رفتاری و شناختی )چه در قالب شناخت درمانی و چه در چهار 
چوب روانشناسی شناختی و دانش شناخت پایه( تشکیل شده است. 

 و در رفتار درمانی شاختی نکات قوت رویکردهای رفتار درمانی

شناخت درمانی یعنی عینی گرایی، ارزیابی و سنجش از یک سو و 
حافظه در بازسازی و تفسیر اطالعات از سوی دیگر، گرد هم آمده 

رود. در این رویکرد فرایندهای شناختی به عنوان عنصر و به کار می
ها های فرد به محرکمؤثری در پردازش اطالعات و بروز واکنش

رفتاری  -های شناختیآموزش مهارت(. 10شود )در نظر گرفته می
ای دو جلسه( بر اساس هفته )هفته 6ای و در دقیقه 90جلسه  12در 

جهت  رویکرد شناختی رفتاری برای گروه آزمایش ارائه گردید.
ه ساخته شدحافظه کاری توسط دانیمن وکارپنترسنجش ظرفیت 

جمله است که در شش بخش، از بخش  27آزمون فوق شامل  .است
دو جمله ای تا هفت جمله ای تقسیم و طبقه بندی شده است. ویژگی 
اصلی این آزمون سنجش همزمان دو بخش حافظه کاری (پردازش و 

در این  106 .در ضمن انجام یک فعالیت ذهنی است )اندوزش 
آزمون از آزمودنی ها خواسته می شود تا در هر مرحله به یک 

از جمالت مختلف و نسبتا دشوار که برای آنها خوانده می شد،  رشته
به  را)اندوزش و  ذهنی( پردازشبا دقت گوش داده سپس دو کار 

و مفهوم  معنی)الف طور همزمان و به ترتیب زیر انجام دهند: 
جمالت بیان شده را به درستی تشخیص بدهند. ب) آخرین کلمه بیان 

البته این آزمون به شکل های  .شده در جمالت را به خاطر بسپارند
آزمودنیها،درتمام مراحل آزمون،  (11)دیگر هم اجرا می شود 

ر حاصل فعالیت ذهنی خود را در پاسخ نامه ی ویژه ای که در اختیا
آنها قرار می گیرد، منعکس می سازند، برای نمونه، آزمودنی ها در 
مرحله اول به بخش دو جمله ای با دقت توجه نموده وگوش می 

 عالمت دهند و تنها پس از خاتمه ی قرائت دو جمله، اقدام به زدن 
و نوشتن آخرین کلمه می کنند. پس از اتمام این مرحله نوبت به 

د، در این مرحله نیز آزمودنی ها با دقت بخش سه جمله ای می رس
به سه جمله ای که قرائت می شود گوش داده و پس از اتمام قرائت 
جمالت، اقدام به پاسخگویی می کنند. به همین ترتیب این روند تا 
مرحله پایانی، یعنی مرحله ششم (بخش هفت جمله ای ) ادامه می 

ت در هر جمله الجمبدیهی است که به موازات افزایش تعداد  .یابد
در این آزمون ارزش  .زمان بیشتری به این امر اختصاص داده می شود

همه جمالت واحد است و به هر پاسخ درست یک نمره تعلق می 
گیرد و به پاسخ های غلط یا سفید نمره ای تعلق نمی گیرد. بنابراین 
هر آزمودنی بر اساس موفقیت در هر جمله، دو نمره می گیرد، یکی 

ه پردازش که در قبال تشخیص درستی جمالت قرائت شده کسب نمر
می کند و دیگری نمره اندوزش که به جهت درست نوشتن آخرین 

در مجموع، چون تعداد جمالت این آزمون  .کلمه ای که شنیده است
و ارزش سوال ها هم یکسان است، دامنه نمره هر آزمودنی هم  27

محاسبه می شود و نمره  27در پردازش و هم در اندوزش از نمره 
حافظه ی فعال هر آزمودنی نیز از میانگین مجموع دو نمره (پردازش 

 .بدست می آمد که به صورت درصد نوشته می شود )و اندوزش

گویه تشکیل شده  14( از 12مقیاس باورهای ضمنی هوش دوئک )
گویه دیگر  7گویه آن مربوط به باورهای ذاتی هوش و  7است که 
درجه ای  5باور افزایش هوش است. گویه ها در مقیاس  مربوط به

( )کامالً موافق( درجه بندی می 5( )کامالً مخالف( تا )1لیکرت از )
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 280 ..   و یهوش یباورها بر یرفتار یشناخت درمان یاثربخش  

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

( ثبات درونی برای 31) 1شوند. در پژوهش هسلین، التام و وندوال
به دست آمده است. در این پژوهش  94/0باورهای ضمنی هوش 

به دست آمده  93/0افزایش  باور  76/0ضریب آلفای باور ذاتی 
 400( برای تعیین پایایی، بعد از اجرای این آزمون  بر روی 14است)

نفر، همسانی درونی بین خرده مقیاس ها را به دست اورد وضریب 
 گزارش داد. %61الفای کرونباخ این ازمون را 

 
 یافته ها 

 
 پس آزمون و خرده مولفه های آنها در پیش آزمون وحافظه کاری  و  باورهای هوشی توصیفی یهاشاخص. 1 جدول

  
حافظه 
 کاری

 باورهای هوشی ذاتی افزایشی

 کنترل

 پیش آزمون
 26/10 10/7 میانگین

11 
/19 

23/85 

 31/4 18/0 56/0 28/0 انحراف استاندارد

 پس آزمون
 59/85 88/10 59/10 14/7 میانگین

 04/4 13/0 76/0 31/0 انحراف استاندارد

 آزمایش

 پیش آزمون
 28/84 92/10 29/10 21/7 میانگین

 12/4 14/0 28/0 29/0 انحراف استاندارد

 پس آزمون
 11/89 01/14 22/13 77/9 میانگین

 05/5 96/0 08/1 87/0 انحراف استاندارد

گویای آن است که در پیش آزمون ،  1نتایج درج شده در جدول 
گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت  در باورهای هوشی میانگین 

 شیآزمازیادی با هم ندارند. اما  در مرحله پس آزمون نمرات گروه 
بیشتر از گروه  باورهای هوشی در همه متغیر ها و خرده متغیرها 

جهت انجام تحلیل کوواریانس چند متغیری، حصول  کنترل است. 
چندین پیش فرض ضروری است. نرمال بودن توزیع متغیرها در 

کوواریانس ، -واریانسجامعه، تحقق فرض همگنی ماتریس 

ز ا و همگنی شیب های رگرسیون همبستگی میان متغیرهای وابسته
جمله این مفروضات است. در ادامه به بررسی هر یک از این 

جهت بررسی فرض نرمال بودن توزیع  شود. مفروضات پرداخته می
یک راهه  2اسمیرنوف -متغیرها در جامعه، از آزمون کالموگروف

 ارائه گردیده است.  2استفاده شده است. نتایج این تحلیل در جدول 
 

 
 نرمال بودن توزیع متغیرها اسمیرنوف جهت بررسی فرض -گروفکالمو نتایج آزمون -2جدول 

 باورهای هوشی ذاتی افزایشی حافظه کاری 

 20 20 20 20   تعداد
Z   44/0 37/0 73/0 82/0 

 36/0 42/0 72/0 67/0   سطح معناداری

سطح و  96/1کمتز از   Zو مقدار باال بر اساس نتایج جدول 
توزیع متغیر استنباط کرد که  توان چنینمی5/0 باالتر از   معناداری

و خرده متغیر های آنها  (p =  ،82/0  =Z 36/0) باورهای هوشی )
 در جامعه نرمال است. 

 وخرده مولفه ها در پس آزمون  باورهای هوشی اتریس همبستگی م-3جدول 
 باورهای هوشی ذاتی افزایشی حافظه کاری 

    1 حافظه کاری

   1 54/0* افزایشی

  1 44/0 15/0** ذاتی

 1 17/0** 30/0** 26/0** باورهای هوشی

     05/0≥ P  *01/0≥ P ** 

_________________________________ 
1 . Heslin. Latham & Vande valle 2- Kolmogorov- Smirnov 
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 حافظه کاری ، باورهای هوشی  نتایج بررسی همبستگی میان     
نشان می دهد که بین همه  وخرده مولفه ها آنان در پس آزمون

خرده مولفه ها با هم ضرایب همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد 

 یدرون تجربه به و قضاوت عدم درونی تجربه به واکنش عدمبه جز 
 که با سایر متغیر ها رابه همبستگی معنادار منفی دارند. 

 
 

 در پس آزمون باورهای هوشیدر نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل -4جدول 

 
 یهانیانگینشان داده شده است تفاوت م 4گونه که در جدول همان

 پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل باورهای هوشی  تعدیل شده
(. میزان تفاوت P ،21/8 =F= 03/0معنادار است ) از نظر آماری

نیز  روش آموزشیتأثیر اندازه نمرات گروه آزمایش و کنترل یا 
(46/0=2η  است؛ )درصد واریانس نمرات کل  46 بدین معنی که

. است آموزش مهارت های شناختی رفتاریمتأثر از ، باقی مانده
بدین معنی که میزان دقت این  یک است؛میزان توان آماری نیز 

 و  معنادار در سطح باالیی قرار دارد یهاتحلیل در کشف تفاوت
ی کافحجم نمونه برای این آزمون همچنین بیان کننده این است که 

جهت بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در ابعاد . است
نیز از نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در برونداد  باورهای هوشی 

ی اصالح شده مربوط هانیانگیمتحلیل کوواریانس استفاده شد که 
 آورده شده است. -7به این متغیرها در جدول 

 

 
 در پس آزمون  باورهای هوشی تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در ابعاد  -5جدول 

 یسطح معنادار SS df MS F تغییرات منبع
 Partial

2η توان آزمون 

 31/0 44/0 002/0 44/3 21/0 1 21/0 افزایشی

 81/0 18/0 003/0 22/9 18/0 1 18/0 ذاتی

 31/0 44/0 002/0 41/5 23/0 1 23/0 یهوش یباورها

 شیآزمادهد که تفاوت دو گروه کنترل و نشان می  5نتایج جدول 
از نظر آماری در همه  خرده مولفه معنادار است. بدین معنی که 

افزایش خرده متغیر های  بر شناختی رفتاری  های مهارت آموزش
در  .دارد معنادار و مثبت تاثیر آموزان دانش  باورهای هوشی 

مجموع می توان گفت فرضیه اول پژوهش حاضر مبنی براثر بخشی 

  باورهای هوشی افزایش  بر شناختی رفتاری  های مهارت آموزش
 . شودیمتأیید  آموزان دانش

نتایج تحلیل کوواریانس جهت کنترل اثر پیش آزمون بر پس آزمون 
 ارائه شده است.  -8در جدول  حافظه کاری

 
 

 گروه آزمایش و کنترل حافظه کارینتایج تحلیل کوواریانس تفاوت  6جدول 

مجموع  منبع تغییرات
 مجذورات

درجه 
 آزادی

F P 2η Partial میانگین مجذورات
 توان آزمون 

 1 55/0 003/0 23/7 51/227 1 51/227 حافظه کاری

 حافظه کاریکه نمرات پس آزمون  دهدیمنتایج جدول فوق نشان 
در گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر نمرات پیش آزمون به طور 

 زانیم( با هم متفاوت هستند و F ،003/0=P= 23/7معناداری )
 حافظه کاریبر  کاهش  آموزش مهارت های شناختی رفتاریتأثیر 

مانده  یکل نمرات باق انسیدرصد از وار 55 یعنیباشد. می 55/0
 1 زین یتوان آمار زانیباشد. ممی حافظه کاریاز آموزش  یناش

 یهادر کشف تفاوت لیتحل نیدقت ا زانیکه م یمعن نیاست؛ بد
 یآزمون کاف نیا ینمونه برا جمقرار دارد و ح ییمعنادار در سطح باال

. بدین شودیمبر این اساس فرضیه دوم در پژوهش حاضر تأیید است. 

  افزایشمنجر به  آموزش مهارت های شناختی رفتاریمعنی که 
  .می شود دانش آموزان دختر ابتدایی حافظه کاری

 
 نتیجه گیری

به عنوان متغیرهای حافظه کاریو  باورهای هوشیدر این تحقیق، 
رفتاری تغییر  -های شناختیوابسته تحت تأثیر آموزش مهارت

غییر توان گفت تمعناداری کرده اند. با توجه به نتایج بدست آمده می
نشانه توانایی باالی آموزش حافظه کاریو  باورهای هوشی در 

های رفتاری در ایجاد تغییر در خصیصه -های شناختیمهارت
از خصیصه های حافظه کاریو  باورهای هوشی شخصیتی فوق است. 

2η Partial سطح معناداری Wilks` Lambda F تغییرات منبع
 توان آزمون 

 1 46/0 03/0 21/8 49/0 باورهای هوشی
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 282 ..   و یهوش یباورها بر یرفتار یشناخت درمان یاثربخش  

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ل باشد که صرفاً با جلسات کوتاه آموزش قابشخصیتی نسبتاً پایدار می
د باشتغییر نیستند و نیازمند مدت زمان و تعداد جلسات زیادی می

ها که توانایی توان به کارآمدی این روش در مقایسه با سایر روشمی
ها را ندارند اشاره کرد. از دالیل ایجاد تغییر معنادار در این خصیصه

ه های شخصیتی از دیدگاموفقیت این برنامه در ایجاد تغییر در متغیر
( عبارتند از: فراهم کردن امکان تعامل رودرو برای 15گاردنر )

کت کنندگان به صورت گروهی و ایجاد فرصت برای تمرین شر
 رفتاری در محیط واقعی.  -های شناختیها و تکنیکمهارت

های شناخت درمانی بر اساس مدل پردازش اطالعات استوار روش
های خویش را سازماندهی است. شیوه یی که فرد بر اساس آن تجربه

شناسد. ا میهای خود رکند و چگونگی احساسات و رفتارمی
رود که هدف در این روش، شناخت درمانی به این دلیل به کار می

های شناختی و خطاهای خاص در تفکر )شناخت( درمان تمرین
های کلی های شناخت درمانی متنوعند ولی راهبرداست. تکنیک

های درمان رفتار های کالمی و تکنیکدرمان، آمیزه ای ازروش
ها فرد به شناسایی افکار منفی، تکنیکاست. با استفاده از این 

های تحریف یافته و اعتقادات سازی -سنجی و درمان مفهومواقعیت
آلکازار، همچنین همسو با یافته های  پردازد. غلط اساسی می

در تبیین فرضیه پژوهش می توان  ( 61)  وردیجو، بوسو و اورتیجا
تاً هوش هستند، عمدگفت فراگیرانی که دارای باور افزایشی در مورد 

بر بهبود شایستگی هایشان و اکتساب دانش جدید تاکید دارند و برای 
غلیه بر ناکامی های گذشته تالش می کنند و تکالیفی را ترجیح می 
دهند که سخت و جدید است ولی افراد با باورهای هوشی ذاتی، 
بیشتر اهداف عملکردی را انتخاب می کنند و تکالیفی را ترجیح می 

هند که بتوانند آنرا بدون اشتباه انجام دهند.. همان طور که منگز د
( هم در پژوهش خود که بر روی تعدادی از دانشجویان 17و المپ )

انجام دادند چنین مطرح کردند ؛ اکثر دانشجویانی که هوش را 
ماهیتی انعطاف پذیر و افزایشی می دانند تالش بیشتری نسبت به 

وش ذاتی دارند. ایونسوک هنگ و آکویی دانشجویان معتقد به ه
(،نیز در پژوهش خود تحت عنوان 19( و بوفارد و بوچارد )19)

تشکیل مفهوم باورهای هوشی در میان دانش آموزان تیزهوش و 
 کاهشعادی به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان عادی اغلب برای 

 یای بین فرداضطراب اجتماعی و از بین بردن یا کم کردن دشواری ه
از راهبردهای شناختی استفاده می کنند؛ اما دانش آموزان تیزهوش 

کاهش اضطراب اجتماعی و از اغلب از راهبردهای فراشناختی برای 
بهره می برند و برای  بین بردن یا کم کردن دشواری های بین فردی

 کنند. دانش آموزانحل مسائل و تکالیف مشکل، تالش بیشتری می
 . دادندمعتقد به هوش افزایشی تکالیف چالش برانگیز را ترجیح می

و همسو با یافته های پژوهش  اساس یافته های اسمورتی چنین برهم
ن که حاضر می توان گفت که باور های و آگاهی های دانش آموزا

ایجاد شده اند دنیای  مهارت های شناختی رفتاریدر نتیجه آموزش 
آنان را سازمان می دهد و به تجربیاتشان معنا می بخشد.و شرایطی 
را فراهم می سازد که باورها می توانند دنیای روان شناختی مختلفی 
 ،را در افراد ایجاد کنند و آن ها را در مو قعیت های مشابه به تفکر

و عمل متفاوتی  هدایت کنند،موضوع بسیار مهمی است. بر احساس 
اساس نتایج این پژوهش می توان گفت این باورهای ما هستند که  

افرادی که  به دنیای اطرافمان سازمان می دهند، به تجربیاتمان معنا 
می بخشند و به طور کلی نظام رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل 

وشی را شامل باور هوشی افزایشی و می دهند. دوئک باور های ه
افرادی که باور های هوشی ذاتی یا ، باور های هوشی ذاتی می داند

جوهری دارند معتقدند که صفات شخصی آنها از قبیل هوش، ثابت 
و تغییرناپذیر است. این افراد معتقدند که توانایی انها ذاتی، فطری و 

شی افزایشی دارند خدادادی است. در مقابل افرادی که باورهای هو
عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه 

توان آن را افزایش داد ومعتقدند که از طریق تالش و تجربه می
توانایی های شخصی آنها انعطاف پذیر و افزاینده است. دوئک و 
لگیت معتقدند باور های هوشی به چگونگی تفسیر و تاویل فرد از 

و موفقیت ها ی خود از یک سو و بر نهادینه کردن  شکست ها
 اهداف پیشرفت از سوی دیگر اثر می پذیرد.

در افزایش آرام بخشی عضالنی و  مهارت های شناختی رفتاریفنون 
ش یها در کاهش اضطراب و استرس و افزاینا تبعبهکاهش نگرانی و 

رسد مکانسیم اصلی یم. به نظر باورهای هوشی افراد مؤثر است
رکز متم چراکهی توجه باشد خودکنترل، مهارت های شناختی رفتاری

کردن مکرر توجه روی یک محرک خنثی مثل تنفس، یک محیط 
آورد و از اشتغال ذهنی با افکار یمتوجهی مناسب به وجود 

های ارزیابی یتموقعیدکننده و نگرانی در مورد عملکرد در تهد
 (.20کند )یملوگیری ج

هم عملکرد  مهارت های شناختی رفتاریکه برنامه ییازآنجا
توان انتظار داشت یمکند، یمجسمانی و هم عملکرد ذهنی را تقویت 

ش نگر مهارت های شناختی رفتاریة برنامدر  کنندگانشرکتکه 
ن با و در کنار آمد های خود داشته باشندییتوانای نسبت به ترمثبت

یگر، دعبارتبهآمیزی عمل کنند. یتموفق طوربهاضطراب و نگرانی 
این روش با افزایش آگاهی فرد از تجربیات لحظه حال و برگرداندن 
توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات، باعث 

. اولین دشویمکاهش نگرانی، برانگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب 
باعث خاموش شدن  مهارت های شناختی رفتاریدلیل این است که 

شود. وقتی فردی در معرض تهدید کلید استرس و افزایش هوش می
باشد بدیهی است که بدن و ذهن وی در یک حالت واکنشی 

گردد قدرت درک پراسترس قرار دارد. این حالت پراسترس سبب می
های قضاوتی و خود به خودی وی نشو آگاهی او کمتر شود و واک

 انجام مهارت های شناختی رفتاریبیشتر شود. کاری که بیداری 
دهد، این است که میزان آرامش و تن آرامی روزانه را بیشتر می
ل دوم دلی گردد.های غیرمفید فرد کمتر میکند و درنتیجه واکنشمی

 این است مهارت های شناختی رفتاریبهبودی روابط پس از مراقبه 
که با ذهن آگاه شدن ظرفیت پذیرش تجربه و اتفاقاتی که در 

شود. این روحیه دهد در او  بیشتر میهرلحظه زندگی فرد رخ می
خود باعث دهد خودبهآمادگی برای رودررویی با هر چه رخ می

شود، چراکه او دیگر روحیه رد یا بهبودی روابط وی با بقیه می
طوری که هستند بدون ها را همانآدمانکار یا حذف نداشته و 

تواند ترتیب میاینکند. طبیعی است که بهداوری اولیه نظاره میپیش
ها و نکات ها، خوبیدر کنار معایب و اشکاالت و خطاهای آدم

 مثبت شخصیت و رفتار افراد را بهتر دریابد.
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