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هدف این پژوهش مقایســة انگيزش تحصيلی، خودتنظيمی و خود ارزشــمندی بين دانش آموزان 
تيزهوش و عادی بود. روش پژوهش علی ـ مقایسه ای بود. جامعة آماری تمامی دانش آموزان دختر پایة 
یازدهم مدرســه هاي تيزهوش و عادی آموزش وپرورش ناحية یک شهر کرج در سال تحصيلی 97-98 
در حال تحصيل هستند که در مجموع 2107 نفر مي شدند. از طریق روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، 
یک مدرسة دخترانه از بين مدرسه هاي آموزش وپرورش ناحية یک کرج انتخاب شد و از بين کالس های 
پایة یازدهم آن مدرسه دو کالس به تصادف و به تعداد 50 نفر انتخاب شدند. انتخاب نمونه از دبيرستان 
تيزهوشان هم به تعداد 50 نفر و به صورت هدفمند بود. آزمودنی ها به پرسش نامه  های انگيزش تحصيلی 
والرند و همکاران )1992(، پرســش نامة راهبردهای یادگيری خودتنظيمی پينتریج و دی گروت )1990( 
و پرسش نامة خود ارزشــمندی روزنبرگ )1965( پاســخ دادند. دانش آموز داده ها با روش t مستقل و 
نرم افزار SPSS تجزیه و تحليل شدند. یافته ها فرضية پژوهش را تأیيدکردند. نتایج پژوهش نشان داد 
تفاوت معناداری )P >0/05( در انگيزش تحصيلی، ميزان خود ارزشــمندی و خودتنظيمی تحصيلی بين 
دانش  آموزان عادی با دانش آموزان تيزهوش دیده شده و دانش   آموزان تيزهوش در سه متغير نسبت به 

دانش   آموزان عادی ميانگين باالتری دارند.
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مقدمه
تعلیم وتربیت فرايندی دامنه دار و چندبعدی است و تحقق اهداف آن مستلزم نگاه همه جانبه به عوامل 
زمینه ای، فردی و بین فردی است که در جريان پیشرفت تحصیلی مداخله می کند. يکی از ضرورت های 
نظام آموزشی موفقیت در ادامه و گسترش مهارت های تحصیلی الزم در دانش آموزان است. بدون شک 
شــناخت عوامل مؤثر در پیشــرفت تحصیلی از اساسی ترين اهداف هر نظام آموزشی است. متغیرها و 
عوامل زيادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند. يکی از اين متغیرها انگیزش تحصیلی است. 
مفهوم انگیزش همواره مورد توجه  جوامع بشــري، به ويژه پژوهشگران و متخصصان آموزش وپرورش 
بوده اســت. به خصوص در دهه هاي اخیر، بســیاري از نظريه پردازان و محققان روان شناســي تربیتي، 
اعتبار و جايگاه ويژه ای براي الگوهای انگیزشی و روان شناختی رفتار تحصیلي قائل شده اند. برخی از 
روان شناسان انگیزش را فرايندهايی مانند نیاز، شناخت، هیجان و رويدادهای بیرونی تعريف كرده اند که 

به رفتار، نیرو و جهت می دهند )مارشال ريو1، 2004/ 1398 ص. 8(.
همچنین، شــکوالکو2 )2013( معتقد اســت، بین انگیزش و عالقه و تعهد به محیط آموزشی رابطة 
نیرومندی وجود دارد. انگیزه مهم ترين شاخص عملکرد وضعیت تحصیلی فراگیرندگان، و عاملي مؤثر 
در پیشــرفت يا ترک تحصیل قلمداد می شــود. تحقیقات نشــان داده اند، بین انگیزه و نیاز به موفقیت و 
عملکرد مؤثر در کار )تحصیل و شغل( رابطه وجود دارد )آقاجری، حسین زاده، مهدوی، هشترودی زاده 
و وحیدی، 1394(. همچنین، کاسگروگلو، اکیت، اورانسی و ارکال3 )2009( بیان می کنند، وجود انگیزه 
در طی فرايند يادگیری و آموزش به تسهیل يادگیری، برقراری ارتباط و کاهش اضطراب منجر می شود.

از ديگر متغیرهای مرتبط با تحصیل و دخیل در پیشــرفت تحصیلی، خودتنظیمی اســت. محققاني 
)مک نرنی، چنگ، چینگ و هاپالم4، 2012 و اعتماد اهری و تختی پور، 1394( كه آموزش خودتنظیمی 
بر پیشــرفت تحصیلي را بررسی كرده اند، دريافته اند که آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلي تأثیر 

دارد.
 خودتنظیمي ســاختاري چندبعدی متشكل از فرايندهاي رفتاري، شناختي، هیجاني و فیزيولوژيک 
اســت كــه تمام كوشــش هاي آگاهانه يا ناآگاهانة  شــخص را در جهت تعديل حالت يــا واکنش ها در 

برمي گیرد )گرازيانو، کالکینس و کینس5، 2010(.
به اعتقاد آکسان6 )2009(، مداخالت راهبردهای خودتنظیمی شناختی و فراشناختی در دانش آموزان، 
با کنترل شــرايط، بر میزان يادگیری مي افزايد و از میزان فعال نبــودن در يادگیری مي كاهد. به طور کلی، 
موجــب پرداختن به تکالیف می شــود. خودتنظیمي فرايندي جاري و چرخه ای اســت که آينده نگری، 
عمل و تأمل را شــامل مي شود. آينده نگری شامل تعیین هدف و برنامه ريزی راهبردي، ازجمله اجراي 
قصدها، مي شود. فرد به دنبال اين آينده نگری، پیش از عملکرد بازخورد مي گیرد و از موانع، مشکالت، 
وقفه ها و مزاحمت هاي گوناگون آگاه مي شود. او با در دست داشتن اين اطالعات، شرايط را ارزيابي و 
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بررسي  و دربارة آن ها تأمل مي کند. تأمل، به آينده نگری آگاهانه تر قبل از عملکرد منجر مي شود. بعد از 
اينکه خود ســنجي صورت گرفت، به فرايندهاي تعیین هدف و اجراي قصدها اضافه مي شود و ابزاری 
در اختیار فرد قرار مي گیرد که مي تواند به کمك آن دربارة پیشــرفت هدف اطالعاتی کسب كند )بک و 

همکاران7، 2012(.
کــول، لــوگان و والکــر8 )2011( خودتنظیمی را تالش هــای روانی در کنترل وضعیــت درونی، و 
فرايندها و کارکردها، به منظور دســتیابی به اهداف باالتر، تعريف   می کنند. لذا يادگیرنده های خودتنظیم 
با ويژگی هايی از قبیل ابتکار شخصی، تسلط بر يادگیری هدف و خود اسنادی مطلوب، متمايزمی شوند 
)زيمرمان9، 2015(. زيمرمان )2000( نقل می کند کـــه خودتنظیمی صرفًا يک عملکرد تحصیلي نیست، 
بلکه فرايندی خود مديريتی است که يادگیرندگان به واسطة آن توانايي هاي ذهني خود را به مهارت هاي 

تحصیلي مرتبط منتقل می کنند.
از ديگر متغیرهای تأثیرگذار در کارکردهای دانش آموزان، خود ارزشــمندی اســت. خود ارزشمندی 
به مثابة شــاخص ســازگاری روان شــناختی و کارکرد مناسب اجتماعی تلقی می شــود و يکی از نتايج 
حاصل از بررســي و تحلیل تعامل بین ذهن،  خود و شخصیت است )ديمیترو10، 2003، به نقل از زکی، 
1391(. خود ارزشمندی شامل هفت مؤلفة حمايت خانواده، عشق خدايي، تقوا و پرهیزگاري، حـــس 
رقابت جويی، احســاس مثبت به جنبه هاي جسماني، فیزيكي و ظاهري، شايستگي علمي- آموزشي و 
تجربة موافقت با ديگران است كه هـر كـدام منبعـي براي كسب حس خود ارزشمندی است. سه مؤّلفـة 
نخست بـه جنبـه هاي درونـي خود ارزشمندی و چهار مؤّلفة بعدي به جنبه هاي بیرونـي خود ارزشمندی 

مربوط اسـت )كروكـر، الهتـانن، كـوپر و بــوورثي11، 2003(.
خود ارزشــمندی به ســازگاري اجتماعي و كاهش ناســازگاري و آســیب روانــي- اجتماعي در 
نوجوانان كمك مي كند. خود ارزشمندي ساز وكار تبیـــین و درك بنیـــان اخالقـي- اجتمـاعي رفتـار 
اجتماعي افراد اســت. نوجواناني كه خود ارزشمندی بااليي دارند، روابط دوستانة بهتـــر و اضطراب 
اجتماعي كمتـــري را تجربـه مـي كننـد و اعتمادبه نفس بـاالتري دارند )آدامز، تايلر، كالوگیرو و لي12، 

.)2017
عوامل محیطی، شــخصیتی و ... بســیاری وجود دارند که ممکن است موجب تفاوت اين متغیرها 
در دانش آموزان شــوند. يکی از اين موارد، تفاوت های فردی در توانايی هايی هوشی   است. به کودکی 
تیزهوش گفته   می شــود که بتواند با کمک فکر، اســتدالل و استفاده از فرايندهاي عالی ذهنی، قضاوت 
صحیــح بکند و اســتعدادهاي خاص در کارهاي خالق داشته باشــد. اين کــودکان از لحاظ اجتماعی، 
هیجانی و هوشــی برتر هســتند و در گروه افراد خوشــحال، دوست داشــتنی، منظم و با ثبات شناخته   

می شوند )میالنی فر،1390(. 
دانش آموزان تیزهوش، که در کشــور ما با عنوان »استعدادهای درخشان« در مدرسه هاي سمپاد از 
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ساير دانش آموزان تفکیک شده اند، سرمايه های مهم انسانی در دنیا شناخته شده اند )نصیران و ايروانی، 
1395(. مدرســه هاي ويژة دانش آموزان سرآمد يا تیزهوش، شــرايط پذيرش خاص و محیط آموزشی 
متفاوتي نســبت به مدرسه هاي عادي   دارند. چنین عواملی احتمااًل می توانند بین ويژگی هاي روانی دو 
گروه دانش آموزان عادي و تیزهوش تفاوت ايجادكنند )رياســی، مقرب، صالحی ابرقوئی و حســن زاده 
طاهری، 1391(. جنابادی )1390( نیز بیان می کند، محیط های آموزشی مربوط به دانش آموزان عادی و 
تیزهوش   می توانند در ايجاد ويژگی های روانی تفاوت ايجاد کنند و اين تفاوت مستقل از جنس است 

)به نقل از رياسی و همکاران، 1391(.
 پژوهش ها نیز نشان داده اند، بین دانش آموزان تیزهوش و عادی در انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی 
تحصیلی و خودارزشــمندی تفاوت وجود دارد. برای مثال، محمودی و شاطريان محمدی )1396( در 
پژوهش خود نشان دادند، میانگین خود ارزشمندی در دانش آموزان مدرسه هاي تیزهوش از دانش آموزان 
مدرسه هاي عادی بیشتر است. نتايج پژوهش رزمی ويرثق )1393( نیز حاکی از آن بود که دانش آموزان 
تیزهوش، در مقايسه با دانش آموزان عادی، راهبردهای خودتنظیمی و انواع آن )شناختی، فراشناختی و 
مديريت منابع( را بیشتر به کار می برند. پژوهش تورتپ13 )2015( نشان داد، بین دانش آموزان تیزهوش 
و عادی در مهارت های يادگیری خودتنظیمی تفاوت وجود دارد؛ به طوری که دانش آموزان تیزهوش از 
مهارت های خودتنظیمی باالتری برخوردار بودند. مويچ14 )2008( معتقد است، دانش آموزان تیزهوش 
در ويژگی هايی مانند يادگیري خودتنظیمی، ســبک هاي يادگیري و برخی از حوزه هاي شايســتگی، از 

دانش آموزان عادي متفاوت هستند )به نقل از حافظي، افتخار و سیدنژاد، 1389(.
مرور مطالعات پیشــین از اثبات ارتباط بین متغیرهای خودتنظیمی و پیشــرفت تحصیلی حكايت 
مي كنــد، اما ضرورت توجه به متغیرهــای ديگری چون انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان عادی و 
تیزهوش به شکل منسجم و متقابل، و واکاوی تأثیر توأمان اين متغیرها با يکديگر، موضوعی است که 

توجه و پژوهش بیشتر را می طلبد. بنابراين، اهمیت و ضرورت اين پژوهش از سه جنبه موجه است:

1. لزوم بسط و گسترش مبانی نظری در ارتباط با انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خودارزشمندی 
دانش آموزان تیزهوش و عادی به صورت منسجم و مرتبط وجود دارد؛

2. مرور مطالعات پیشین نشان می دهد اين سه متغیر )انگیزش تحصیلی، خودتنظیمی و خودارزشمندی( 
دربارة دانش آموزان عادی و تیزهوش موردعنايت قرار نگرفته و توجه به اين خالء تحقیقاتی در 

زمینة تحقیق قابل تأمل و توجه است؛

3. اثبات اين مســئله که دانش آموزانی که بتوانند جنبه های شــناختی، انگیزشــی و رفتاری عملکرد 
تحصیلــی خــود را تنظیم و کنترل کننــد، به عنوان يک يادگیرنده بهتر و بیشــتر می توانند موفقیت 

تحصیلی کسب كنند، همواره از موضوعاتی است که به پژوهش های بیشتر و دقیق تر نیاز دارد.
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 در اين شــرايط، محقق، با توجه به اينکه خود از معلمان مشــغول به تدريس در شهر کرج مشغول 
اســت، وظیفة ذاتی خــود می داند به عنوان يک معلم پژوهنده، در واکاوی عوامل موفقیت يا شکســت 
دانش آمــوزان پژوهش و نتايج را به ســاير بهره واران آموزشــی اعالم كند. با توجــه به اين موضوع و 
همچنیــن به خاطر اهمیتی که خودتنظیمی، انگیزش تحصیلی و خود ارزشــمندی در رفاه و پیشــرفت 

دانش آموزان دارد، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به اين سه سؤال است:

1. آيا بین انگیزش تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوتی وجود دارد؟

2. آيا بین خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوتی وجود دارد؟ 

3. آيا بین خودارزشمندی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوتی وجود دارد؟

روشپژوهش
پژوهش حاضر از نوع علی- مقايسه ای است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة دانش آموزان 
دختر پاية يازدهم دورة متوسطة دوم تیزهوش و عادی مشغول به تحصیل در آموزش وپرورش ناحیة يک 
شهر کرج در نیم سال اول سال تحصیلي  98 - 97 بود. برای انتخاب نمونه، از بین مدرسه هاي عادی، 
از روش نمونه گیری تصادفی خوشــه ای، دو مدرســه انتخاب شــدند و از اين دو مدرسه، دانش آموزان 
کالس يازدهم به عنوان گروه نمونه انتخاب شــدند که 50 نفر را تشــکیل مي دادند. اما انتخاب نمونه از 
دبیرستان تیزهوشان به صورت هدفمند بود. دو گروه به پرسش نامة انگیزش تحصیلی والرند و بیسنت15 
)1992(، پرســش نامة راهبردهای يادگیری خودتنظیمی )MSLQ( پینتريج و دی گروت16 و پرسش نامة 
خود ارزشــمندی رزنبرگ17 )1965( پاســخ دادند. الزم به ذکر اســت، در اين پژوهش برخی از متغیرها 
)عوامل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و ...( با توجه به مالحظات اخالقی، همگن در نظر گرفته شدند، 
چرا که دســتیابی بــه آن ها با اصول اخالقی پژوهــش مانند »احترام به فرد و اختیار او، ســودمندی و 
عدالت« در تزاحم بود. از اين رو متغیرهای مذکور در نمونة آماری همگن در نظر گرفته شدند و براي 

تجزيه و تحلیل اطالعات از آزمون t مستقل و نرم افزار SPSS استفاده شد.

ابزارپژوهش
پرسش نامة انگیزش تحصیلی والرند و بیسنت )1992(: اين ابزار توسط والرند و بیسنت )1992(   .1
ســاخته شــد. اين پرسش نامه ، ترجمة نمونة انگلیســي مقیاس انگیزش تحصیلي AMS است كه 
ابتدا در فرانســه طراحي شده اســت. اين مقیاس بر مبناي نظرية EME ساخته شده و 28 پرسش 
هفت گزينه ای دارد كه سه بعد انگیزش دروني، انگیزش بیروني و بي انگیزشي را می سنجد. بررسي هاي 
رابرت والرند و بیســنت )1992( نشــان مي دهد، روايي و پايايي نمونة انگلیســي مقیاس انگیزش 
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تحصیلي AMS روي دانش آموزان دبیرستاني و نیز دانشجويان كانادايي، مورد تأيید قرارگرفته است. 
در پژوهــش بحرانی )1384( ضريب آلفاي محاسبه شــده براي كل پرســش نامه  معادل 0/88 بوده 
است. افزون بر اين، تحلیل عوامل مقیاس انگیزش تحصیلي توانست ابعاد سه گانة انگیزش دروني، 
انگیزش بیروني و بي انگیزشــي را با ارزش ويژه باالتر از يك نمودار ســازد. بدين ترتیب، روايي و 
پايايي آن تأيید شــد. در مطالعة ويسانی، غالمعلی لواســانی و اژه ای )1391( میزان آلفای کرونباخ 
برای خرده  مقیاس هــای انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزگی به ترتیــب84 درصد، 86 درصد، 67 
درصد به دست آمد. همچنین، میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های انگیزش درونی، بیرونی و 

بی انگیزگی به ترتیب 81 درصد، 84 درصد، 73 درصد، به دست آمد.

پرسش نامة راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )MSLQ(: اين پرسش نامه توسط پینتريج و دی گروت   .2
ساخته شده است. با 47 عبارت، در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای يادگیری خودتنظیمی 
)راهبردهای شناختی و فراشناختی( تنظیم شده است. خرده مقیاس راهبردهای يادگیری خودتنظیمی 
شــامل 22 عبارت است و ســه  وجه  از خودتنظیمي تحصیلي يعني راهبردهاي شناختي، راهبردهاي 
فراشناختي و مديريت منابع را مي سنجد. بخش باورهای انگیزشی 25 عبارت مقیاس را در برگرفته است 
و شامل سه خرده آزمـون خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحـان است. تمام ماده های 
اين مقیاس پنج درجه ای است و از پاسخ کاماًل موافقم )نمرة 5( تا پاسخ کاماًل مخالفم )نمرة 1( تنظیم 
شــده است. ســؤاالت 29، 30، 40، 41 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. بررسی های پینتريچ 
و ديگروت )1990( برای تعیین پايايی و روايی پرســش نامة راهبردهای انگیزشــی در يادگیری نشان 
داد، قابلیت پايايی برای عوامل ســه گانة باورهای انگیزشی، يعنی خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی 
و اضطــراب امتحــان، به ترتیــب 0/87، 0/89 و 0/75 و برای دو عامل مقیــاس راهبردهای يادگیری 
خودتنظیمی، يعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی، به ترتیب 0/83 و 0/74 بود. اعتبار اين آزمون 
را حسینی نسب و رامِش )1379( با استفاده از روش تحلیل عامل بررسی کرد که نتايج به دست آمده 
آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی، ارزش گذاری درونـی، اضطراب امتحان، و راهبردهای شناختی و 
فراشناختی به ترتیب 0/68، 0/41، 0/77، و 0/64 بودنـد. همچنیـن، البرزی و سامانی )1378( بـرای 
بـه دست آوردن اعتبار پرسش نامه  از روش بازآزمايی استفاده کردند که ضريب اعتبار 0/76 بـه دست 
آمد. در اين پژوهش آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی، ارزش گذاری درونـــی، اضطراب امتحان، و 

راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 0/74، 0/72، 0/71، و 0/73 محاسبه شد.

3. پرسش نامة  خود ارزشمندی )1965(: پرسش نامة  خود ارزشمندی روزنبرگ 10 ماده دارد و پاسخ ها 
به آن از 0 )عمدتًا نادرست( تا 4 )عمدتًا درست( رده بندی می شود. اين پرسش نامه مقیاس پركاربردي 
براي  ارزيابي ارزش خود است كه پايايي و روايي  خوبي  دارد و پژوهش های قبلی پايايی مناسب آن را 
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در جامعة ايرانی نشان داده اند )قربانی، واتسن و بارت18، 2009( . ضريب آلفای کرونباخ در مطالعه ای 
که روی دانشــجويان دختر انجام گرفته بود، 0/93 به دســت آمد و در بررسی پايايی باز آزمايی آزمون 
r= 0/85 بود )اومن19، 2007(. در پژوهش رجبی و بهلول )1386( نتايج ضرايب همسانی درونی ماده 
در کل نمونة دانشــجويی 0/84، در دانشجويان پســر 0/87 و در دانشجويان دختر 0/80 به دست آمد. 
ضرايب همبستگی بین هر يک از ماده های مقیاس با نمرة کل ماده ها از 0/56 تا 0/72 معنادار بود. تحلیل 
عاملی با استفاده از عامل يابی محور اصلی )چرخش پروماکس( در مقیاس فوق دو عامل )صالحیت و 
شايستگی شخصی و رضامندی از خود( را که 0/53/83 واريانس مقیاس را تبیین كرد، به دست داد )نقل 

از صابريان و طباطبايی، 1396(. همچنین، در اين پژوهش ضريب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد.

 یافتهها
 جدول 1.   میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه دانش آموزان عادی                                                                                              

حداکثرحداقلانحراف معيارميانگينمؤلفهبعد

انگیزش تحصیلی

53/512/82977انگیزش درونی

62/311/84084انگیزش بیرونی

7/13/5417بی انگیزگی

راهبردهای یادگیری 
خودتنظیمی

40/535فراشناختی

4/10/52/55راهبرد شناختی

3/50/32/63/8باور انگیزشی

20/486160*122/8انگیزش تحصیلی

0/32/74/4*3/8راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

0/61/34*2/6خود ارزشمندی

*P > 0/05     K.S=0/73

با توجه به يافته ها، در جدول 1 بین متغیرهای انگیزش تحصیلی، راهبردهای يادگیری خودتنظیمی و 
خود ارزشمندی در گروه دانش آموزان عادی، بیشترين میانگین انگیزش تحصیلی به میزان 122/8 و کمترين 
میانگین خود ارزشمندی به میزان 2/6 به دست آمد. همچنین، نتايج آزمون کلموگروف- اسمیرنف در سطح 

معنی داری P > 0/05 به میزان K.S =0/73 به دست آمد.
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 جدول 2.   میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه دانش آموزان تیزهوش                                                       

حداکثرحداقلانحراف معيارميانگينمؤلفهمتغير

انگيزش تحصيلی

5510/83570انگیزش درونی

67/710/13281انگیزش بیرونی

136/3427بی انگیزگی

راهبردهای یادگيری 
خودتنظيمی

3/80/43/14/6فراشناختی

3/80/52/64/8راهبرد شناختی

3/40/32/63/9باور انگیزشی

17103171*135/7انگيزش تحصيلی

0/32/94/1*3/6راهبردهای یادگيری خودتنظيمی

0/80/74*2/9خود ارزشمندی

*P > 0/05     K.S=0/73

با توجــه به يافته ها، در جدول 2 بین متغیرهای انگیزش تحصیلی، راهبردهای يادگیری خودتنظیمی 
و خود ارزشمندی در گروه دانش آموزان تیزهوش، بیشترين میانگین انگیزش تحصیلی به میزان 135/7 و 
کمترين میانگین خود ارزشمندی به میزان 2/9 به دست آمد. همچنین، نتايج آزمون کلموگروف-اسمیرنف 

در سطح معنی داری  P > 0/05 به میزان K.S=0/75 به  دست آمد.
برای مقايس ة متغیرهای پژوهش از آزمون t مستقل استفاده شده است. الزمة استفاده از آزمون t، نرمال 
بودن متغیرهاست که به منظور تأيید آن از آزمون کلموگروف-اسمیرنف بهره برداری شده است. نتايج آزمون 
نرمال بودن نشان داد که معناداری متغیرها باالتر از 0/05 است. بنابراين، داده ها از طیف نرمالی برخوردارند 

و در نتیجه می توان از آزمون t استفاده کرد.

 جدول 3.   آزمون t مستقل در مورد تفاوت دانش آموزان تیزهوش و عادی در انگیزش تحصیلی                                                            

درجه آزادیTميانگينگروهمتغير
فاصله اطمينان

کران باالکران پایین

انگيزش تحصيلی
135/7تیزهوش

2/659*983/18822/612
122/8عادی

*P < 0/05 
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همان طور که نتايج آزمون t در جدول 3 نشان داده شده است، از آنجا که معناداری آزمون کمتر از 0/05 
است، می توان نتیجه گرفت که بین انگیزش تحصیلی گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداري 
وجود دارد. با بررسی میانگین متوجه می شويم، میانگین انگیزش تحصیلی در گروه دانش آموزان تیزهوش 

باالتر از دانش آموزان عادی است.

 جدول 4.   آزمون t مستقل در مورد تفاوت دانش آموزان تیزهوش و عادی درخودتنظیمی                                                            

درجه آزادیTميانگينگروهمتغير
فاصله اطمينان

کران باالکران پایین

خودتنظيمی
3/8تیزهوش

2/194*980/0160/35
3/6عادی

*P < 0/05 

با توجه به نتايج آزمون t در جدول 4، از آنجا که معناداری آزمون کمتر از 0/05 اســت، می توان 
نتیجــه گرفت بین خودتنظیمی گــروه دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنــادار وجود دارد. با 
بررســی میانگین متوجه می شــويم، میانگین خودتنظیمــی در گروه دانش آمــوزان تیزهوش باالتر از 

دانش آموزان عادی است.

 جدول 5.   آزمون t مستقل در مورد تفاوت دانش آموزان تیزهوش و عادی در خود ارزشمندی                                                            

درجه آزادیTميانگينگروهمتغير
فاصله اطمينان

کران باالکران پایین

خود ارزشمندی
2/9تیزهوش

2/197*980/220/48
2/7عادی

*P < 0/05 

با توجه به نتايج آزمون t در جدول 5، از آنجا که معناداری آزمون کمتر از 0/05 است، می توان نتیجه 
گرفت که بین خود ارزشــمندی گروه دانش آموزان تیزهوش با عادی تفاوت معنادار وجود دارد. با بررسی 
میانگین متوجه می شــويم، میانگین خود ارزشمندی در گروه دانش آموزان تیزهوش باالتر از دانش آموزان 

عادی است.
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بحثونتيجهگيری
نتايج پژوهش حاضر نشــان داد، بین انگیزش تحصیلــی در دانش آموزان عادی و 
تیزهوش تفاوت معنادار وجود دارد و در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان 
عادی میانگین باالتر است. همسو با اين يافته پژوهش اسکندری )1396( است. درواقع، 
در اين پژوهش مشــخص شد دانش آموزان تیزهوش انگیزش تحصیلی باالتری دارند. 
اين يافته غیرهمسو با يافته های پژوهش های احدی، میرزا نژاد اصل، احدی و مقاصدی 
)1395( و ابراهیمی قیری )1392( است. اين پژوهش ها نشان دادند، تفاوت معناداري 
بیــن انگیزش تحصیلی دانش آمــوزان تیزهوش و عادی وجود ندارد. از ســوی ديگر، 
پژوهش مردانی، محمودی، احمدی و بويری)1393( نشــان داد که انگیزش تحصیلی 

دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان تیزهوش است.
در تبییــن يافتة پژوهش حاضر بايد عنوان کرد، يکی از نظريه هايی که در ارتباط با 
انگیزش تحصیلی توجه بسیاری از متخصصان و پرورش کاران را به خود معطوف کرده 
است، نظرية خودتعیین گری )دسی و ريان20، 1985( است که برای تبیین رفتار و عملکرد 
دانش آموزان، بر منبع انگیزشــی تأکید می ورزد )کاســکار، تن کیت، ووس، وسترس و 
کرويســت21، 2013(. در اين نظريه، تحلیل کامل فرايند انگیزش مستلزم در نظرگرفتن 
سه سازة مهم يعنی انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزشی است )دسی و ريان، 2012(. 
بر اساس انگیزة دروني، انسان تالش می کند به استعدادها و شايستگي هاي بالقوة خود 
دســت يابد. انگیزة بیروني حالتي اســت که در نتیجة محرک هاي بیروني در فرد شکل 
می گیرد و موجب تقويت رفتار می شود. بر اساس نظرية مذکور، دانش آموزان تیزهوش 
بــا معنادار كردن اطالعات، ايجــاد ارتباط منطقي با اطالعات قبل، كنترل چگونگي اين 
فرايند و ايجاد يادگیري مناســب، که از انگیزه تأثیر می پذيرد، می توانند درک بهتری از 
مطالب معلم داشته باشــند و در نهايت نسبت به دانش آموزان عادی عملكرد تحصیلي 
بهتری نشان  دهند. به عبارت ديگر، اين دانش آموزان با استفاده از راهبردهاي فراشناختي 
)خود پرسشي، خود نظارتي و خودارزيابی( که از خرده مقیاس های نظريه است، می توانند 
تعامل بهتر و بیشــتری در محیط داشته باشند و نیازهای ارضای انگیزه های تحصیلی را 

نسبت به ساير دانش آموزان بیشتر و بهتر برآورده كنند.
در اين نظريه، فرض بر آن اســت که انسان از بدو تولد تمايلي ذاتی برای تحريک 
و يادگیری دارد که محیط از آن حمايت می كند )دسی و ريان، 1985(. بنابراين، وجود 
دانش آموز در مدرســه هاي ســمپاد به نوعی حمايت محســوب می شــود. زيرا در اين 
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مدرسه ها حداکثر امکانات برای پیشرفت و رشد اين دانش آموزان وجود دارد. در واقع، 
برنامه های ويژة آموزش اين دانش آموزان خاص است و محوريت برنامه ها حمايت از 

رشد و پیشرفت دانش آموز تیزهوش است.
از طرف ديگر، خانواده های اين دانش آموزان به واسطة همکاری با مدرسه در جهت 
رشد و پیشرفت فرزندان خود، حمايت هايی را از آن ها به عمل می آورند. مطمئنًا فراهم 
کــردن شــرايط موردنیاز برای اين دانش آموزان و حمايــت روانی و اجتماعی از آن ها 

می تواند موجبات افزايش انگیزة تحصیلی آن ها باشد.
همچنین، يادگیری فعاالنه نیز می تواند از ديگر داليل افزايش انگیزة آن ها باشد. در 
مدرسه هاي تیزهوشان، دانش آموز فعاالنه در يادگیری دخالت دارد. روش های يادگیری 
محور و فعال، به سبب دخالت و درگیری بیشتر دانش آموز، بر احساس کفايت، استقالل 
و پیشــرفت    گرايی آن هــا مي افزايد و درنهايت ايــن متغیرها انگیزه را بــرای يادگیری 
درس هاي مدرســه ای افزايش مي دهند. مشاركت و درگیري فراگیري دانش آموز، جزو 

اساسي روش يادگیري است )عرفانیان عالي منش، 1387(.
گرايش عمقي به يادگیري بر اساس انگیزش دروني و عالقة شخصي است. گرايش 
عمقي به يادگیري گرايشي است که دانش آموزان را قادر مي سازد دانش موجود خود را 
بسازند و دانش جديد را جست وجو کنند و براي دانش آموزاني كه مسیرهاي يادگیري 
مخصوص به خود دارند، بســیار سودمند است )جکســوا و کالندا22، 2015(. بنابراين، 

به واسطة برنامة خاص آموزش اين دانش آموزان، انگیزة درونی آن ها افزايش می يابد.
همان طور که گفته شد، از ديگر نتايج پژوهش، تفاوت معنادار خودتنظیمی تحصیلی 
در دو گروه دانش آموزان عادی و تیزهوش است. اين میانگین در دانش آموزان تیزهوش 
باالتر اســت. اين يافته با پژوهش های رزمــی ويرثق )1393(، تورتپ )2015( و مويچ 
)2008( همسوست که نشان دادند دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادي 
میزان باالتری از خودتنظیمی را دارا هستند. غیرهمسو با اين يافته، يافتة محمدپور پیر 
علیدهی )1391( اســت که نشان داد دانش آموزان عادی میزان باالتری از خودتنظیمی 
را دارا هســتند. کالنتری )1390( نیز نشــان داد، در خودتنظیمی دانش آموزان عادی و 

تیزهوش تفاوت معناداری وجود ندارد.
در تبییــن يافتة پژوهش حاضر می توان بیان داشــت، يکی از داليل اصلی افزايش 
خودتنظیمــی، اجرای برنامه های ويژة مراکز تیزهوشــان درزمینة تقويت تفکر فرضی- 
اســتنتاجی و روش های نوين آموزش اســت که در آن ها بر نقش فعال يادگیرنده تأکید 
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می شود )سراج خرمي، برومندنسب، يگانه دوست و رشتي، 1388(. يادگیرندة فعال ياد 
می گیــرد که فعالیت های خود را نظم دهــی و بر آن ها نظارت کند و برنامه ريزی الزم را 

انجام دهد.
همچنین، مطالعاتی که در زمینة ويژگی دانش آموزان خودتنظیم صورت گرفته، حاکی 
از آن اســت که اين فراگیرندگان خود شــروع کنندة يادگیری هســتند. آنان اهداف قابل 
وصول و دست يافتنی را برای خود مشخص می کنند و آنچه را برای رسیدن به اهداف 
خــود نیاز دارنــد، به موقع برنامه ريزی، نظارت و ارزيابی می كننــد )فالول23، به نقل از 
پینتريچ و ديگروت24، 1990(. بنابراين، به نظر می رسد دانش آموزان تیزهوش به واسطة 
باالتر بودن هوش خود بتوانند از اين مهارت ها بهتر استفاده کنند و خودتنظیمی باالتری 

داشته باشند.
از ديگر نتايج اين پژوهش، باال بودن میزان خود  ارزشمندی دانش آموزان تیزهوش 
نسبت به دانش آموزان عادی است. اين يافته با پژوهش محمودی و شاطريان محمدی 
)1396( همسوست. در تبیین اين تفاوت بايد گفت، مدل نظري »شرايط احتمالي خود 
ارزشمندی« سعي در تبیین اين دارد كـه عزت نفس چگونه شكل می گیرد و چگونه فرد 
به خودش بها مي دهد. خود ارزشمندی بر ايـــن اسـاس تكیه دارد كه مردم با توجه به 
تجارب فردي و اجتماعي خود درمی يابند، موقعیـت هاي زندگي چگونه وضعیت هايي 
براي موفقیت يا شكست آن ها فراهم مي كنند. با توجه بـه تجـربه هاي موجود در زندگي، 
هرچقدر افراد قدر و منزلت و بهاي وجودي خود را بهتر و بیشــتر بدانند، بـــه همان 
نسبت بر حس اعتماد به خويشتن آن ها افزوده مي شود و در نهايت از عزت نفس بـااليي 

بهره مند خواهند بود. 
از خود و بها دادن به خويشتن، از مصـاديق مهـم نظرية خود ارزشمندی است )كروكر 
و ولف25، 2001، به نقل از زكي، 1391(. دانش آموزان تیزهوش نیز به واسطة تعريف و 
تمجیدهايی که در دوران گوناگون از آن ها می شود و همچنین تجارب موفقیت آمیز بیشتر 
نسبت به دانش آموزان عادی، خود ارزشمندی باالتری به دست می آورند. بنابراين، افراد 
تیزهوش به خاطر موفقیت های بیشتری که در زمینه های گوناگون و به خصوص درزمینة 
تحصیلی نســبت به دانش آموزان عادی به دست می آورند، در ارزيابی خويش به نقاط 
مثبت خود توجه  می کنند و اين باعث افزايش عزت نفس آن ها می شود. عزت نفس زياد 
دانش آموزان تیزهوش بیانگر نگرشی از موافقت و پذيرش نسبت به قابلیت ها، اهمیت 

و ارزش خود است )رهبری، اصغری، صالحی و علوی، 1395(.
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يکــی از محدودیت های ایــن مطالعه، اســتفاده از ابزارهــای خودگزارش دهی 
)پرســش نامه( اســت که افراد ممکن است خويشتن نگری نداشــته باشند و مسئوالنه 
به گويه ها پاســخ ندهند. همچنین، جامعة پژوهش محدود به دورة تحصیلی، می تواند 
تعمیم دهــی نتايج پژوهش به دوره های تحصیلی ديگر و همچنین رشــته های گوناگون 
را بــا محدوديت روبه رو كند. مقايسه نشــدن دو جنس دختر و پســر نیــز می تواند از 
محدوديت های پژوهش حاضر باشــد. بنابراين، پیشــنهاد می شود در پژوهش های آتی 
از روش های کیفی مانند مصاحبه و مشاهده استفاده شود. همچنین، براي تعمیمی دهی 

نتايج، پژوهش در گروه های بزرگ تر انجام بگیرد.
 با توجه به نتايج پژوهش مبنی بر تفاوت معنادار متغیرهای پژوهش در دانش آموزان 
عادی و تیزهوش و مشــاهدة ضعف دانش آموزان عادی در اين زمینه، پیشنهاد می شود 
مدرسه هاي عادی براي افزايش خودتنظیمی، از راهبردهای آن  که شامل1. خودارزيابی 
و خودپیامدرسانی 2. تعیین هدف و طرح و برنامه ريزی 3. نظارت و آگاهی فرد دربارة 
انواع راهبردهای شــناختی و فراشــناختی است استفاده کنند، که چه موقع و کجا کدام 
راهبرد را به کارگیرند تا نتیجة بهتری حاصل شود. همچنین، براي افزايش میزان انگیزش 
تحصیلی و خود ارزشــمندی، راهکارهايــی نظیر کارگاه های آموزشــی، دادن فرصت 
فعال بودن و خودمختاری در انجام تکالیف و حق انتخاب مواد درســی مناسب به نظر 
مي  رســند. در پايان پیشــنهاد می شــود، با انجام پژوهش های طولی، تأثیر ايجاد انگیزة 
تحصیلی، آموزش مهارت خودتنظیمی و ايجاد حس ارزشمندی در سال های تحصیلی 
بعدی بررسی شود. اين موضوع می تواند زمینه ساز و بستر مناسبی برای مقايسة بهتر و 

افزايش قدرت تعمیم پذيری نتايج شود.
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