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 چکیده
و  کننـده  یـت تقو بـر  ینمـارت  يرفتـار  -یبرنامـه شـناخت   ی آموزشاثربخش یزانم یینتع باهدفپژوهش 
انجام شد. روش پژوهش آزمایشی  شهر تهران دوره متوسطهدختر  آموزان دانش افکار يها کننده سرکوب

، پس آزمون و پیگیـري  آزمون یشپبود. طرح تحقیق شامل طرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجراي 
 هاي شهر تهـران در سـال تحصـیلی   دختر دبیرستان آموزان دانشجامعه آماري پژوهش شامل کلیه بود. 

 44که در مقیاس انگیزه و اشتیاق مارتین نمره پایین گرفتنـد   یآموزان دانشبود. سپس از بین 94-1393
نفـر) گمـارده    22کنترل (هـر گـروه   آزمایش و  يها گروهتصادفی در  طور بهنفر به تصادف انتخاب و 
ــار یبرنامــه شــناختهــا آوري دادهشــدند. بــه منظــور جمــع افکــار:  هــاي کننــده یــتتقوین(مارت يرفت

افکـار: اضـطراب، اجتنـاب از شکسـت،      يها کننده سرکوب، یادگیري متمرکز، يگذار ارزشخودباوري،
بـار در   اي به صـورت یـک   دقیقه 60جلسه 16در  گروه آزمایش آموزان دانشبر روي  کنترل نامطمئن)

بود. بـراي تجزیـه و     ییدتأ. پایایی کلی و پایایی متغیرهاي یازدگانه مقیاس مارتین، مورد هفته اجرا شد
تحلیل؛ جهت اثربخشی برنامه شناختی رفتاري مارتین از روش تحلیل واریانس دو راهه یا یک راهه با 

 ها کننده یتتقو بر مارتین رفتاري -شناختی برنامه آموزش شد. نتایج نشان داداستفاده مکرر  یريگ اندازه
تهران در سه حالت (دوره زمانی) در  شهر دبیرستان مقطع دختر آموزان دانش افکار يها کننده سرکوبو  

 ).  p=  005/0معناداري داشته است( تأثیردو گروه آزمایش و کنترل 
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 مقدمه

به  آموزان دانشانگیزش  يها کننده سرکوبو  کننده یتتقودر زمینه کالس درس، مفهوم 
کننـد تـا مـوارد    مـی  گـذاري  یهسرما آموزان دانشمنظور توضیح میزان توجه و توانی که 

طلب شده یا نشده باشد را به دسـت آورنـد.    یشانها معلمتوسط  توانند یممختلفی، که 
هـایی کـه بـا    آن یـژه و بـه ها دارد، شخصی آن يها تجربهریشه در  آموزان دانشانگیزش 
شان براي انجام چنین کاري در آموزشی و دالیل هاي یتفعالها به درگیري در تمایل آن

انگیـزه   سئلهمدر سطوح مختلف آموزشی  آموزان دانشارتباط هستند. یکی از مشکالت 
دارد.  کننده سرکوبو  کننده یتتقوتحصیلی و اشتیاق تحصیلی است که ریشه در عوامل 
رفتـاري   -برنامه آموزشی شناختی«در این پژوهش با استفاده از روش جدید و نیرومند 

ــارتین ــأثیر» 1م ــناختی  ت ــه ش ــوزش برنام ــر   -آم ــارتین ب ــاري م ــترفت ــده تقوی و  کنن
رفتاري  -. برنامه آموزش شناختیکند میرا بررسی  آموزان شدانافکار  هاي کننده سرکوب

-هاي تحصیلی به دانـش توسط مارتین در دوره 2012مارتین به صورت چرخه در سال 

 هـاي  کننـده  تقویتافراد داراي  کند میآموزان آموزش داده شده است. این نظریه مطرح 
 هـاي  کننـده  تضـعیف و  4افکـار  هـاي  کننـده  سـرکوب ، 3افکـار  هـاي  کننـده  تقویت، 2رفتار
یاد داد. حال بـا توجـه بـه     آموزان دانششود این چهار توانایی را به هستند که می5رفتار

که در جهان مـدرن کـار،   تحصیلی و با پذیرش این   هاي انگیزش و اشتیاق  اهمیت مؤلفه
فکــر و  هـاي  کننــده سـرکوب فکـر و رفتـار و همچنــین    هــاي کننـده  تقویــتتسـلط بـر   

رفتار نه تنها یک اولویت است، بلکه ضرورت دارد، پـس تسـلط بـر     هاي کننده تضعیف
داد مهـم نظـام آموزشـی باشـد. در پـژوهش هـوي         گانـه بایـد بـرون     هاي چهار  مهارت

تسـلط،  یادگیري، اهداف در حد  ي تجربهچارچوب  سازي یکپارچه) با عنوان 2014فان(

                                                   
١. Martin's Cognitive -Behavioral Program 
٢. Booeter Bihaviors 
٣. Booster Thoghts 
٤.Guzzlers 
٥. Mufflers 
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اهداف پیشرفت، در مطالعه کوتاه مدت به  2=2اشتیاق و عدم اشتیاق تحصیلی، از مدل 
نقش مرکزي ارزش تکلیف، اجتناب یا نزدیک شدن به هدف، اشـتیاق و عـدم اشـتیاق    

پرداخت. نتایج این تحقیـق نشـان داد    آموزان دانشتحصیلی در موفقیت تحصیلی آینده 
نسـبی بـه اشـتیاق و عـدم      طـور  بـه که هر دو نوع اجتناب از هدف و نزدیکی به هدف 

شتیاق تحصیلی گرایش دارند. اهداف اجتناب و نزدیکی به هدف بر موفقیت تحصـیلی  ا
ارزش تکلیف رابطه معکوس با عدم اشتیاق تحصیلی دارد. ویگـا،   که یدرحالدارد  تأثیر

چه موقع بزرگسـاالنی  ") در پژوهشی تحت عنوان2015گارسیا، ریوو، ونتزل و گارسیا(
مشـخص شـد در اوایـل     "دهنـد  یمرا از دست  شان همدرسبا خودپنداره باال، اشتیاق به 

با خودپنداره باال همیشه گزارش اشتیاق شناختی تـر، عـاطفی و    آموزان دانشنوجوانی، 
. در میانـه نوجـوانی   دهنـد  یمـ بـا خودپنـداره پـایین     آمـوزان  دانشرفتاري را نسبت به 

را نسـبت بـه   با خودپنداره باال فقـط گـزارش اشـتیاق رفتـاري و عـاطفی       آموزان دانش
.  که بزرگساالنی با خودپنـداره بـاال   دهند یمی که خودپنداره پایین دارند را آموزان دانش

 کامالًپایین،  ي خودپندارهمیزانی از اشتیاق شناختی را گزارش کردند که با همتایانشان با 
ناختی باال، میزان اشتیاق ش ي خودپندارهمشابه بود، و این نشان داد که بزرگساالن داراي 

) در 2015باالیی که در ابتدا داشتند را از دست داده بودند. کیم، پارك، کوزارت و لـی( 
دبیرسـتان   آمـوزان  دانـش پژوهشی با عنوان از انگیزه براي اشتیاق به نقش تنظیم تـالش  

مجازي در درس ریاضیات، به بررسی عملکرد باال و عملکرد پایین با توجه به تغییرات 
که  آموز دانش 100 کنندگان شرکتپرداختند.  ترم طولآنها و اشتیاق در  در انگیزه، تنظیم

. این بررسـی در  شد میکرده بودند تشکیل  نام ثبتبه صورت آنالین در مدرسه مجازي 
 یـري گ انـدازه با استفاده از  ها دادهداده شد.  کنندگان شرکتبه  ترم یکسه زمان در طول 

کلی عملکرد باال و عملکرد پـایین بـا توجـه بـه      طور بهمکرر مورد بررسی قرار گرفت. 
تغییرات در انگیزه و مقررات در طـول دوره، بـه خصـوص در خودکارآمـدي و تنظـیم      

بـا عنـوان    يا مطالعه) در 1391تالش متفاوت بود. ذبیح الهی، یزدانی ورزنه و لواسانی(
ـ    آموزان دانشخودکارآمدي تحصیلی و خودناتوان سازي در  ن نتیجـه  دبیرسـتانی بـه ای
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رسیدند که خودکارآمدي تحصیلی با خودناتوان سازي تحصـیلی رابطـه منفـی معنـادار     
این دو متغیر را تعدیل کنـد.  صـیامی، بورنـگ، آیتـی،      ي رابطهند اتو دارد و جنس نمی

) پژوهشی تحت عنوان نقش تدریس ترجیحی و جنسیت دانشجویان 1393رستمی نژاد(
دادنـد.   مشـهد انجـام  درگیري تحصـیلی آنـان در دانشـگاه علـوم پزشـکی       بینی یشپبر 

ـ ترجیحی دانشـجو محـور    این پژوهش نشان داد که سبک تدریس هاي یافته  بینـی  یشپ
بـین خودکارآمـدي    هـا  پـژوهش . برخـی  باشـد  یمـ کننده درگیري تحصیلی دانشجویان 

ثل خواندن، تحصیلی، و عملکرد تحصیلی کلی و عملکرد تحصیلی در دروس خاصی م
؛ بنی اسدي و 2012(آبشا، اند کردهنوشتن، ریاضی و علوم رابطه مثبت و معنادار گزارش 

).مویس، فرانکو، رانـه لوسـی و   1392؛ جمالی، نوروزي و طهماسبی، 1391پورشافعی، 
) در یک تحقیق آزمایشی بـر روي گروهـی از دانشـجویان دریافتنـد کـه      2010(1کریپن

یان بر روي عملکرد تحصیلی اثر مثبت معناداري دارد. نظـر بـه   ایجاد انگیزه در دانشجو
و  یرگذارتأث آموز دانشدر روند تحصیلی زندگی  ها کننده یفتضعو  ها کننده یتتقواینکه 

هـاي تحصـیلی، شـغلی،      آمیـز بـا چـالش     ها در مواجهه موفقیت  ترین مؤلفه  از جمله مهم
دن به آرزوها و اهدافش بـا آن مواجـه   خانوادگی، اجتماعی که هر جوانی در مسیر رسی

گردد باید به شور و شوق و انگیـزش و عوامـل وابسـته بـه آن از       شود، محسوب می  می
آوري به عنوان بخشی از عناصر مـؤثر بـر     بینی، شادي، خودکارآمدي، تاب  جمله خوش

نگیـزه و  اي مبذول شود لذا با توجه به پایین بودن سطح ا  توجه ویژه آموز دانشموفقیت 
هاي مربوط بـه تبعـات آن از سـوي      ها و نگرانی    اشتیاق در مدارس از یک سو و دغدغه

هاي   برداري از یافته  در این حوزه و بهرههاي علمی   رسد انجام پژوهش  دیگر، به نظر می
 هاي آموزشی کمک نماید.   ي اصالح شیوه  ریزي در زمینه  تواند به برنامه  ها می  آن

افکـار   هـاي  کننـده  تقویـت رفتـاري مـارتین بـر     -اول: آموزش برنامـه شـناختی  فرضیه 
 دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران موثر است. آموزان دانش

                                                   
١. Muis, Franco, Ranellucci & Crippen 
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افکـار   هـاي  کننـده  سـرکوب رفتـاري مـارتین بـر     -فرضیه دوم: آموزش برنامه شـناختی 
 موثر است. دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دانش

 روش

جهت اثربخشی روش مارتین از تحقیق آزمایشی استفاده شد. این  طرح تحقیـق شـامل   
. باشد یم، پس آزمون و پیگیري آزمون یشپطرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجراي 

دختر دوره دوم متوسطه شـهر تهـران در    آموزان دانشجامعه آماري پژوهش شامل کلیه 
 یـري گ نمونـه تخاب نمونه مورد نظر از روش براي ان. باشند یم1393 -94سال تحصیلی 

تصادفی انتخاب  طور بهاز نواحی آموزش و پرورش شهر تهران  يا مرحلهچند  يا خوشه
 شدند. 

 ) هنجاریابی شده 2012مقیاس انگیزش و اشتیاق تحصیلی(مارتین ، 
قلم گزینـه   44از  )ابزاري است که2011،،2007،2009رتین مقیاس انگیزش و اشتیاق(ما

) روایی این پرسشنامه را به روش تحلیـل عـاملی مـورد    2012. مارتین (شود یمتشکیل 
عامـل (مـدیریت    11بررسی قرار داده است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد این ابـزار از  

، یـادگیري متمرکـز، خودبـاوري، عـدم     يگـذار  ارزش، ایسـتادگی،  یزير برنامهتکلیف، 
و در  باشـد  یمـ ، اضطراب، اجتناب از شکست و کنترل نـامطمئن)  یانخود ناتواشتیاق، 

فکـر،   هاي کننده تقویترفتار،  هاي کننده تقویتعامل ( 4تحلیل عاملی مرتبه باالتر شامل 
سـؤال   44فکر) است و در مجمـوع شـامل    هاي کننده سرکوبرفتار،  هاي کننده تضعیف

باخ استفاده نموده است بـدین صـورت   براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرون .باشد یم
 هـاي  کننـده  تضـعیف ، 86/0فکر  هاي کننده تقویت،  83/0رفتار  اي کننده یتتقوکه حیطه 

 یسنج روانگزارش شده است. ویژگی هاي  80/0فکر  هاي کننده سرکوبو  81/0رفتار 
سـی  مـورد برر  نامـه  یانپااز جمله روایی، پایایی و جداول نرم توسط همین نویسندگان 

 قرار گرفت . 
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مداخالت شناختی رفتاري مارتین قرار گرفتند. الزم به ذکر  گروه آزمایش تحت آموزش
و پـس   آزمون یشپآموزشی قرار نگرفته و تنها در  گونه یچهاست که گروه کنترل تحت 

ها به آمـوزش برنامـه شـناختی      آزمون و پیگیري شرکت کردند. پس از انتخاب آزمودنی
 بـار  یـک اي به صورت  دقیقه 60جلسه  16بر روي گروه آزمایشی که در رفتاري مارتین 

آزمون گرفته شد و بعـد از    در هفته شرکت کردند پرداخته شد و در انتهاي جلسات پس
 ماه پس از پایان جلسات، آزمون پیگیري اجرا شد.  2مدت 

 ها یافته
افکـار   هـاي  کننـده  تقویـت رفتـاري مـارتین بـر     -فرضیه اول: آموزش برنامـه شـناختی  

 موثر است. دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دانش
 ها بررسی تساوي واریانس

 ها تساوي واریانس فرض یشپنتیجه آزمون لوین براي بررسی  .1جدول 
 معناداري F df1 df2 متغیر وابسته

 608/0 42 1 268/0 آزمون هاي افکار پیش کننده تقویت
 056/0 42 1 341/6 هاي افکار پس آزمون کننده تقویت
 182/0 42 1 842/1 هاي افکار پی گیري کننده تقویت

تساوي واریانس هاي دو گروه آزمـایش و کنتـرل را در جامعـه     فرض یشپآزمون لوین 
. نتایج بررسی آزمون لـوین کـه در جـدول بـاال آمـده نشـان       دهد یممورد بررسی قرار 

از  تـر  بـزرگ که با توجه به سطح معناداري آزمون لوین (مقدار سطح معنـاداري   دهد یم
و  6/5، 8/60هـا برقـرار اسـت. در اینجـا      همگنی (تساوي) واریـانس  فرض یشپ) 01/0
درصد احتمال دارد که واریانس هاي دو گـروه آزمـایش و کنتـرل در جامعـه در      2/18

بنـابراین مـا از ایـن مفروضـه تخطـی       ، پس آزمون و پی گیري برابر باشـد. آزمون پیش
 یم.  ا نکرده

 بررسی تساوي کواریانس ها 
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 ها تساوي کواریانس فرض یشپنتایج آزمون باکس  براي بررسی .  2جدول 
 .Box's M F df1 df2 Sig متغیر وابسته

 057/0 679/12780 6 523/2 414/16 هاي افکار کننده تقویت

بزرگتر از  sigکه با توجه به سطح معناداري (مقدار  دهد یمنشان  2نتایج بررسی جدول 
 ها برقرار است. تساوي کواریانس فرض پیش) 05/0

  نتایج توصیفی
دختر دوره دوم  آموزان دانشافکار  هاي کننده تقویتمیانگین و انحراف معیار نمره .  3جدول 

آزمون و آزمون پی گیري  ، پسآزمون پیشگروه آزمایش و کنترل در  بر اساسمتوسطه شهر تهران 
)22=n( 

افکـار   هـاي  کننـده  تقویـت دهد که در گروه آزمایش؛ میانگین نتایج جدول باال نشان می
در مرحلـه پـس آزمـون از مرحلـه      دختر دوره دوم متوسـطه شـهر تهـران    آموزان دانش
بیشتر است و در مرحله پی گیري از مرحله پس آزمون کمتـر اسـت امـا از     آزمون پیش

دهد، در گروه کنترل؛ چنین نتایج این جدول نشان میبیشتر است. هم آزمون پیشمرحله 
در  دختـر دوره دوم متوسـطه شـهر تهـران     آموزان دانشافکار  هاي کننده تقویتمیانگین 

کمتر است و در مرحله پی گیري از مرحله پس  آزمون پیشمرحله پس آزمون از مرحله 
 آزمون نیز کمتر است. 

 
 

 شاخص آماري        متغیر
 انحراف معیار میانگین مرحله گروه

هاي  کننده تقویت
 افکار

 آزمایش
 918/5 75/72 آزمون یشپ

 206/3 91/79 پس آزمون
 693/11 59/73 پیگیري

 کنترل
 335/7 91/73 آزمون یشپ

 588/6 45/69 پس آزمون
 162/8 05/68 پیگیري
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 نتایج استنباطی
گیري مکرر اختالف  با اندازه ها یآزمودنخالصه نتایج تحلیل واریانس بین و درون .  4جدول
 بر مارتین رفتاري -آموزش شناختی ، پس آزمون و آزمون پی گیري برنامهآزمون پیشنمرات 

 دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دانشافکار  هاي کننده تقویتافزایش 
شاخص             

 آماري
 غییراتت منبع

 

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
مجموع 
 مجذورات

F 
سطح 

 Eta معناداري
توان 
 آزمون

درون 
 گروهی

 690/0 085/0 024/0 905/3 939/166 2 879/333 عامل

عامل * 
 گروه

061/788 2 030/394 216/9 0005/0< 180/0 973/0 

 - - - - 755/42 84 394/3591 خطا

بین 
 گروهی

 829/0 174/0 005/0 874/8 758/775 1 758/775 گروه

 - - - - 415/87 42 424/3671 خطا

، پس آزمون و آزمون پی گیري آزمون پیش يها نمره، بین دهد مینتایج جدول باال نشان 
گروه آزمایش و  دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دانش افکار هاي کننده تقویت

 -شـناختی  برنامه ، آموزشي یهفرض). لذا  p=  005/0کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (
دختـر دوره دوم متوسـطه شـهر     آمـوزان  دانش افکار هاي کننده تقویت بر مارتین رفتاري
  .شود یم ییدتأاست،  مؤثر تهران

افکـار   هـاي  کننـده  سـرکوب مـارتین بـر    رفتـاري   -: آموزش برنامه شناختیدوم فرضیه
 موثر است. دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دانش
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 ها بررسی تساوي واریانس
 تساوي واریانس ها فرض پیشنتیجه آزمون لوین براي بررسی . 5جدول 

 معناداري F df1 df2 متغیر وابسته

 680/0 42 1 172/0 آزمون هاي افکار پیش کننده سرکوب

 765/0 42 1 091/0 هاي افکار پس آزمون کننده سرکوب

 802/0 42 1 064/0 هاي افکار پی گیري کننده سرکوب

تساوي واریانس هاي دو گروه آزمـایش و کنتـرل را در جامعـه     فرض پیشآزمون لوین 
. نتایج بررسی آزمون لـوین کـه در جـدول بـاال آمـده نشـان       دهد یممورد بررسی قرار 

که با توجه به سطح معناداري آزمون لوین (مقـدار سـطح معنـاداري بزرگتـر از      دهد یم
و  5/76، 0/68همگنی (تساوي) واریانس ها برقـرار اسـت. در اینجـا     فرض پیش) 01/0
درصد احتمال دارد که واریانس هاي دو گـروه آزمـایش و کنتـرل در جامعـه در      2/80

بنـابراین مـا از ایـن مفروضـه تخطـی       ، پس آزمون و پی گیري برابـر باشـد.  آزمون پیش
 . یما نکرده

 بررسی تساوي کواریانس ها 
 تساوي کواریانس ها فرض پیشنتایج آزمون باکس  براي بررسی . 6جدول

 .Box's M F df1 df2 Sig متغیر وابسته

 311/0 679/12780 6 185/1 712/7 هاي افکار کننده سرکوب

بزرگتر  sigکه با توجه به سطح معناداري (مقدار  دهد یمن نتایج بررسی جدول باال نشا
 تساوي کواریانس ها برقرار است. فرض پیش) 05/0از 
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  نتایج توصیفی
دختر دوره دوم متوسطه  آموزان دانشافکار  هاي کننده سرکوب. میانگین و انحراف معیار نمره 7جدول 

 )n=22آزمون و آزمون پی گیري (، پس آزمون پیشگروه آزمایش و کنترل در  اساس برشهر تهران 

افکـار   هـاي  کننـده  سرکوبدهد که در گروه آزمایش؛ میانگین جدول باال نشان مینتایج 
دختر دوره دوم متوسـطه شـهر تهـران در مرحلـه پـس آزمـون از مرحلـه         آموزان دانش
کمتر است و در مرحله پی گیري از مرحله پس آزمون بیشـتر اسـت امـا از     آزمون پیش

دهد، در گروه کنترل؛ ست. همچنین نتایج این جدول نشان میکمتر ا آزمون پیشمرحله 
دختر دوره دوم متوسـطه شـهر تهـران در     آموزان دانشافکار  هاي کننده سرکوبمیانگین 

بیشتر است و در مرحله پـی گیـري از مرحلـه     آزمون پیشاز مرحله  مرحله پس آزمون
 بیشتر است.  آزمون پیشپس آزمون کمتر است اما از مرحله 

 

 

 

 

 

 

 شاخص آماري      متغیر
 انحراف معیار میانگین مرحله گروه

   سرکوب
 هاي افکار کننده

 آزمایش
 844/10 59/57 پیش آزمون
 995/11 41/37 پس آزمون

 081/10 73/41 پیگیري

 کنترل
 168/11 82/57 پیش آزمون
 344/11 27/60 پس آزمون

 239/10 45/58 پیگیري
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 نتایج استنباطی
گیري مکرر اختالف  خالصه نتایج تحلیل واریانس بین و درون آزمودنی ها با اندازه. 8جدول 

 بر مارتین رفتاري  -آموزش شناختی ، پس آزمون و آزمون پی گیري برنامهآزمون پیشنمرات 
 دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران آموزان دانشافکار  هاي کننده سرکوبافزایش 

 شاخص آماري        
 

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین مجموع 
سطح  F مجذورات

توان  Eta معناداري
 آزمون

درون 
 گروهی

/384 689/1012 2 379/2025 عامل
16 0005/0< 281/0 000/1 

عامل * 
/390 568/1507 2 136/3015 گروه

24 0005/0< 367/0 000/1 

 - - - - 811/61 84 152/5192 خطا

بین 
 گروهی

/525 455/5813 1 455/5813 گروه
24 0005/0< 369/0 998/0 

 - - - - 046/237 42 939/9955 خطا

، پـس آزمـون و آزمـون پـی     آزمـون  پیش، بین نمره هاي دهد مینتایج جدول باال نشان 
گـروه   دختر دوره دوم متوسطه شـهر تهـران   آموزان دانش افکار هاي کننده تقویتگیري 

 ). لـذا فرضـیه ي، آمـوزش    p >0005/0آزمایش و کنترل تفاوت معنـادار وجـود دارد (  
دختر دوره دوم  آموزان دانش افکار هاي کننده سرکوب بر مارتین رفتاري -شناختی برنامه

  است، تایید می شود. مؤثر متوسطه شهر تهران

 گیري بحث و نتیجه
دختـر   آمـوزان  دانـش  افکار هاي کننده تقویت بر مارتین رفتاري -شناختی برنامه آموزش

در سه حالت (دوره زمانی) در دو گروه آزمایش و کنترل  دوره دوم متوسطه شهر تهران
 4/17معناداري داشته است. در ضمن با در نظر گرفتن مجذور اتا، می توان گفـت   تأثیر

 -شـناختی  رنامـه آمـوزش ب  تـأثیر افکار ناشی از  هاي کننده تقویتدرصد از این تغییرات 
مارتین است. به بیان دیگر نشانگر اثربخشـی نسـبتا مطلـوب مداخلـه آموزشـی       رفتاري

 منبع تغییرات
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مارتین) است. همچنین با توجه به این که مقدار توان  رفتاري -شناختی برنامه (آموزش
است، می توان گفت دقت آماري مطلوب بوده و حجم نمونه نیـز   829/0آماري آزمون 

 افکـار  هـاي  کننـده  بر سرکوب مارتین رفتاري -شناختی برنامه آموزش کفایت می نماید.
در سـه حالـت (دوره زمـانی) در دو     دختر دوره دوم متوسطه شهر تهـران  آموزان دانش

معناداري داشته است. در ضمن با در نظر گـرفتن مجـذور    تأثیرگروه آزمایش و کنترل 
 تـأثیر افکار ناشـی از   هاي کننده سرکوبدرصد از این تغییرات  9/36اتا، می توان گفت 

مارتین است. به بیـان دیگـر نشـانگر اثربخشـی نسـبتا       رفتاري -شناختی آموزش برنامه
مارتین) اسـت. همچنـین بـا     رفتاري -شناختی برنامه مطلوب مداخله آموزشی (آموزش

است، مـی تـوان گفـت دقـت آمـاري       998/0توجه به این که مقدار توان آماري آزمون 
 ده و حجم نمونه نیز کفایت می نماید.مطلوب بو
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