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 اییسهمقاکمی  تیزهوش دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع آموزاندانش
 تصادفی گیرینمونهاز روش  دختر( که با استفاده 592پسر و  542نفر ) 922. نمونه آماری شامل بود

، (5965پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ ) از سه هاداده آوریجمعنسبی انتخاب شدند.  یاطبقه
 و همکاران( و پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی 0225تحصیلی موریس ) خودکارآمدیپرسشنامه 

تحلیل واریانس چند متغیری  ازجملهآماری  هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیه( استفاده شد. برای 5663)
ری درگی مؤلفهتیزهوش پسر در سه  آموزاندانشو تک متغیری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد 

 آمدیخودکارهمچنین ، از دختران تیزهوش داشتند ترییینپارفتاری و انگیزشی میانگین ، شناختی
شرفت نیز را نشان داد. اهداف پی ترییینپاتحصیلی پسران تیزهوش نسبت به دختران تیزهوش میانگین 

تیزهوش دختر  آموزاندانشتیزهوش پسر از  آموزاندانش یکردیو رواهداف تبحری  هایمؤلفه در
پسران تیزهوش میانگین باالیی نسبت به دختران تیزهوش را  یاجتنابمیانگین پایینی دارند و در اهداف 

ن تیزهوش دختر نسبت به پسرا آموزاندانشبین اداری معنپژوهش تفاوت  یرهایمتغنشان دادند. در تمام 
 یازمندنپسر تیزهوش  آموزاندانش درنتیجه. معنادار بود 225/2در سطح  تیزهوش یافته شد. این تفاوت

 .بودندآموزشی و تالش فردی بیشتری  توجه

درگیری تحصیلی، تحصیلی خودکارآمدی، تیزهوش ،اهداف پیشرفت: کلیدی یهاواژه
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 مقدمه
در  یدر عملکرد آموزش یو فرهنگ یتیجنس هایتفاوت یبه بررس مندیعالقهو  شیگرا

رابطه ، و آموزش یتیجنس هایتفاوتموضوع بحث در  نیول. اظاهر گردید 62دهة 
 و 56ی است. تصور حاکم طی قرن و شناخت یلیتحص هایتواناییبا  یجنس هایتفاوت

خر قرن آ در ربع حالدرعین، کمتر زنان نسبت به مردان بود یشناخت ییاز توانا یحاک 02
دهه ، داد صیران تشخو پس ختراند یلیتحص شرفتیسه دورة متفاوت در پ توانیم بیستم

که پیشرفت  32دهه ، در آن دختران دارای پیشرفت تحصیلی پایین یا کم آموز بودند که 72
که زنان از مردان پیش افتادند  62تحصیلی مردان وزنان جوان نسبتی برابر یافت و دهه 

از ران دخت، یدبستان یلیتحص هایسالنشانگر آن است که در  هایبررس (.0221، 5)بنتهام
نقل از  5664، 0دنزی)گ نسبت به پسران برخوردارند یشتریب یلیتحص شرفتیپ

 .(5936، رستگارخالد
گردند یمهای مهم هر کشور محسوب یهسرمایکی از  عنوانبه، تیزهوش آموزاندانش

واهد ی خاجامعهو توجه به آنان و کیفیت نظام آموزشی مربوطه باعث رشد و بالندگی هر 
 آموزانانشدو شیوه گزینش  فردی بین دختر و پسر تیزهوش در فراگیری هایتفاوتشد. 

و عملکرد تحصیلی  اظهارات برخی معلمین بر اساس، تیزهوش در مدارس خاص
 اندوانستهتتمرین و ممارست فراوان منابع درسی مشخص  بر اساسکه بیشتر  آموزاندانش

 تواند عاملیمن در این مراکز وارد مراکز تیزهوشان شوند و همچنین افت تحصیلی آنا
، لطفی زادهحسین، شود )معصومی آموزاندانشسرخوردگی و مشکالت عاطفی این 

( بین 0253) 9و همکاران الم هایپژوهشنتایج  بر اساس(. 5939، شاهورانی و رشیدیان
تیزهوش دختر از  آموزاندانشعادی و تیزهوش تفاوت وجود دارد و  آموزاندانش

 هشپژو یناز اآمده  به دستبه همین دلیل نتایج ، باشندیمری برخوردار عملکرد بهت
تجارب آموزشی و نتایج برخی مطالعات پژوهشی باشد که اهمیت و  مؤیدتواند یم

 تیزهوش را نشان خواهد داد. آموزاندانشضرورت بر روی 
درگیری تحصیلی است. درگیری تحصیلی  پژوهشدر این  موردبررسی از متغیرهاییکی 

 دهندهنشانکه  تحصیلی یتدر فعال و هدفمندخود آغازگرانه  از مشارکتعبارت است 
همراه با حالت ، یادگیری هایکنندهتسهیل و پایدار شناختیروان گذاریسرمایهنوعی 
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الگوی در  (.0250، 5و پیتزر ی فردی است )اسکینرهاکوشش یزاندر م، هیجانی مثبت
به این نتیجه رسیدند که درگیری از سه  هاآن( 0229) 0کیم و ریچی، کریستنسون، آپلتون

و  تالش، ه شامل متغیرهای مانند رفتار مثبتک «رفتاری»جزء ، شودیمجزء تشکیل 
ی اهداف یادگیر، یمیمانند خودتنظکه شامل متغیرهایی  «شناختی»جزء مشارکت است. 

تعلق و نگرش مثبت ، جانی که شامل متغیرهای چون عالقهیا هی «عاطفی»است و جزء 
یادگیرندگانی که درگیری شناختی بیشتر  انددادهنشان  هاپژوهشیادگیری است.  درباره

ی آنالین و هاآموزشی هابحثتر یقعمباالتری دارند در خلق دانش جدید فهم  و سطح
(. سیرین و 0259، از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند )بیات و معماری یژهوبه

سطح  و ( نشان دادند که جنسیت با درگیری تحصیلی مرتبط بوده0221) 9سیرین -روجرز
ه دیگری ک پژوهشمعناداری باالتر از پسران است.  طوربهدرگیری تحصیلی دختران 

( انجام دادند نتایج نشان داد 2530) 4پری و هوا، بلکستاف، مک کووی، ویلکاکس
دخترانی که بیشتر در معرض حمایت اجتماعی قرار دارند درگیری تحصیلی بیشتری 

( به 0259) 1و همکاران هولگاد -همچنین کاسوسو نسبت به پسران از خود نشان دادند.
 این نتیجه رسیدند که میزان درگیری تحصیلی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر

کانادا دریافتند  ازجملهدر دوازده کشور  (0253و همکاران ) ی دیگری المامطالعهاست. در 
. اندهکردکه دختران سطح باالتری از درگیری تحصیلی را نسبت به پسران گزارش 

( پیشرفت در دروس ریاضی و علوم 5964نتایج پژوهش عمادی و فرشچی ) ینهمچن
( نیز 5967گنجی و ابوالمعالی )، پورالهام پژوهشیج دهد. نتایمبرتری دختران را نشان 

ی اطالعهمدختر و پسر معنادار نبود. همچنین  آموزاندانشنشان داد درگیری تحصیلی بین 
( نشان داد که پسران درگیری 0257) 9ورسچرسن و دفررین، الروس، رودا، لیتارت

 بیشتری نسبت به دختران از خود نشان دادند. تحصیلی
 خودکارآمدیاست.  7خودکارآمدی پژوهشاین  موردبررسیمتغیرهای  از دیگر

المت افراد و س بر زندگی تأثیرگذارانسان برای اداره و کنترل حوادث  سازوکارترین یادیبن
فرد در انجام یک تکلیف  شدهادراکبه توانایی « 3خود»بخش مهمی از سیستم  چنینهمو 
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عبدالرحیم و ، (. مازالن0229، 5شود )ویلنتیمهای خاص اطالق یتموقعیا کنار آمدن با 
رابطه معناداری  خودکارآمدی ازلحاظ( نشان دادند بین دختران و پسران 0256) 0شارینا

نیز دریافتند که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن  (5664) 9وجود ندارد. پاژره و میلر
ی امطالعهدهند. همچنین یمهایشان نشان ییواناتتری را در یقو خودکارآمدیباورهای 

که پسران نسبت به دختران دارای  ( نشان داد5960) پوراسدی و شیرعلی، رحمتی قائد
( نشان دادند که میان 5964فر )باالتری هستند. عقیقی بیدگلی و تمنایی  خودکارآمدی

 تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. خودکارآمدی ازلحاظدختران و پسران 

 4رفتاهداف پیش، قرار گرفت موردبررسی پژوهشیکی دیگر از متغیرهایی که در این 
وامل ع عنوانبههای آتی است و یتموقعهای شناختی از ییبازنما. اهداف پیشرفت است

هدف وجود  گیریجهتشوند. سه نوع می نظر گرفتهکلیدی در فهم ذهن و رفتار افراد در 
دارد. اهداف تبحری که بر رشد شایستگی و تسلط در انجام تکالیف تمرکز دارند. اهداف 

رویکرد به معنای مشخص کردن شایستگی افراد در مقایسه با دیگران است و  -عملکرد
به این  اجتناب که به دوری کردن افراد از عدم شایستگی اشاره دارند؛ –اهداف عملکرد 

، 1مایر ینآستو  یناسپاس، دیک خوسو، دیگران بدتر نیستند )دینگر از هاآنمعنی که 
( نشان دادند که دختران 5962خضری آذر و امانی ساری بگلو )، (. غالمعلی لواسانی0259

ارزش تکلیف و پیشرفت ریاضی نسبت به پسران نمرات ، در اهداف پیشرفت تبحری
اهداف ، ن در خود کارآمدی ریاضیاما میان دختران و پسرا، اندکردهباالتری را کسب 

عملکرد تفاوت معناداری وجود ندارد. آندرمن و  -عملکرد و اهداف اجتناب -رویکردی
 -( به این نتیجه رسیدند که پسران نوجوان بیشتر از دختران اهداف رویکرد5666) 9آندرمن

سران ه پ( به این نتیجه رسیدند که دختران نسبت ب5934) عملکرد داشتند. رضایی و سیف
عملکرد و بیرونی تفاوتی  -اما در اهداف رویکرد، اندکردهرویکردی تبحری را گزارش 

 آموزاندانشدر بین  هاتفاوتفوق و مشاهده این  با توجه به موارد، با یکدیگر نداشتند
زهوش تی آموزاندانشرود در بین یمبر اساس تجارب آموزشی انتظار  عادی و تفاوتی که

 آموزاندانشبررسی تفاوت  پژوهشهدف این ، وجود داشته باشد یرهامتغنیز تفاوت در 
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فت تحصیلی و اهداف پیشر خودکارآمدی، درگیری تحصیلی ازنظر و پسرتیزهوش دختر 
 بوده است.

 روش
 در پژوهش جامعه آماری ای است.یسهمقااز نوع  غیرآزمایشی حاضر روشپژوهش 

. است زاهوار شه رد دختر و پسر دوره دوم متوسطه تیزهوش آموزاندانش شامل حاضر
ی نسبی است. با توجه به کفایت نمونه از طریق توان اطبقهتصادفی  گیرینمونهروش 

تیزهوش عبارت  آموزاندانشآزمون و جدول مورگان حجم نمونه انتخاب شد. آمار کلی 
پایه  پسر 595، پایه یازدهم دختر 596، مده یهپسر پا 511، دهم یهدختر پا 544 ازبود 

 آموزاندانشکل  درمجموعپایه دوازدهم که  پسر 006و پایه دوازدهم  دختر 999، یازدهم
 بوده است. ( نفر5595 مجموعاً) 141 آموزدانش، دختر 959

 هایآزمودنسن  میانگین و انحراف معیار، . فراوانی1 جدول

 انحراف معیار میانگین فراوانی جنس
   53 57 59 سن
 1/5 01/57 37 99 97 دختر
 01/5 05/57 13 40 42 پسر

 تهیه و تدوین شده( 5965زرنگ ) پرسشنامه درگیری تحصیلی: این پرسشنامه توسط
دهد. پرسشنامه درگیری تحصیلی یمقرار  موردسنجشکه درگیری تحصیلی را  است

( و یهگو 52انگیزشی )، (یهگو 6رفتاری ) مؤلفهماده و سه  93دارای  درمجموعزرنگ 
آن از یک  هایگویهجمع نمرات این پرسشنامه که ، گویه( را در بر دارد 56شناختی )

 562 و حداکثر 93حداقل ، شدهیبنددرجه همیشه درست())همیشه نادرست( تا پنج 
 یریدرگ، 34/2 یشناخت یریدرگ هاییاسخرده مق یدرون یهمسانی امطالعه . دراست
کل پرسشنامه در مرحله  ییایپا نی. همچناست 39/2 یزشیانگ یریو درگ 79/2 یرفتار

 یشناخت یریدرگ هاییاسخرده مق یدرون یآمد و همسان به دست 62/2سؤال  93با  یینها
در پژوهش حاضر پایایی  است 32/2 یرفتار یریو درگ 79/2 انگیزشی یریدرگ، 39/2با 

ناختی ش مؤلفهتحصیلی  نباخ در درگیریپرسشنامه بر اساس روش ضریب آلفایی کرو
( 94/2رفتاری ) مؤلفهدرگیری تحصیلی ، (72/2عاطفی ) مؤلفهدرگیری تحصیلی ، (33/2)

 .است 31/2و نمره کل درگیری تحصیلی 
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تهیه و تدوین  (0225تحصیلی: این پرسشنامه توسط موریس ) خودکارآمدیپرسشنامه 
تحصیلی  خودکارآمدیبرای ارزیابی  و ماده است 09این مقیاس شامل  شده است.

هیجانی و کلی تهیه شده است. پرسشنامه ، تحصیلی، نوجوانان در چهار حیطه اجتماعی
 خودکارآمدی، اجتماعی خودکارآمدیتحصیلی از سه خرده آزمون  خودکارآمدی
ه ب دهیپاسخپرسشنامه  یندر اهیجانی تشکیل شده است.  خودکارآمدیتحصیلی و 

الی بسیار زیاد=  5= اصالًشود )یمی ارزیابی ادرجه 1مقیاس لیکرت  اساس بر سؤاالت
خود کارآمدی ، 73/2پایایی خود کارآمدی اجتماعی ، 72/2 یاسمق(. پایایی کلی این 1

گزارش شده است. پایایی این پرسشنامه  32/2هیجانی  خودکارآمدیو  37/2تحصیلی 
آمد که آلفای کرونباخ هر خرده مقیاس  به دست( 5939در جامعه ایران توسط طهماسیان )

 خودکارآمدی، 99/2اجتماعی  خودکارآمدی، 79/2عبارت از خود کارآمدی عمومی 
حاضر  در پژوهش(. 5939، طهماسیان) 34/2هیجانی  خودکارآمدیو  74/2تحصیلی 

یلی تحص خودکارآمدیی هامؤلفهپایایی پرسشنامه بر اساس روش ضریب کرونباخ در 
 خودکارآمدی، (39/2) یلیتحص مؤلفهتحصیلی  خودکارآمدی، (34/2اعی )اجتم مؤلفه

 است. 65/2 یلیتحص خودکارآمدیکل  و نمره (33/2) یجانیه مؤلفهتحصیلی 
و  هی( ته5663و همکاران ) یگل یدتوسطمپرسشنامه  نیاپرسشنامه اهداف پیشرفت: 

 یهدف گیریجهتو سه خرده آزمون  سؤال 53 یدارا اسیمق نیشده است. ا نیتدو
اس به سؤاالت بر اس دهیپاسخاست.  یاجتناب یو عملکردی کردیرو -یعملکرد، یتبحر

-ادیز، 9-متوسط، 0-کم، 5-کم یلی)خ گردندیم گذارینمره ایدرجهپنج کرتیل اسیمق
شده  گزارش 12/2 تا 72/2 نیب یها در مرجع اصل(. اعتبار خرده آزمون1 -ادیز یلیخ، 4

ی هاخرده آزمون یهدف گیریجهت اعتبار (5937) و همکاران یاست. در پژوهش خراز
 یاعتبار کل، یینها یدر اجرا نیگزارش شده است. همچن 234/2/ تا 272 نیپرسشنامه ب

 234/2، 237/2 بیآن به ترت یهاو اعتبار خرده آزمون 237/2به دست آمده در پرسشنامه 
 5937سال در  یپرسشنامه توسط کارشک نیو سازمان ا یامحتو ییبود. روا 279/2و 

 34/2کرونباخ در جامعه پژوهش برابر با  یآزمون با روش آلفا نیا ییایپا، شد دهیسنج
در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه بر اساس روش ضریب آلفای کرونباخ  دست آمد. به

و  (62/2اهداف پیشرفت رویکردی ) مؤلفه، (36/2اهداف پیشرفت تبحری ) مؤلفهدر 
 .است( 70/2اهداف پیشرفت اجتنابی ) مؤلفه
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 هایافته
در سطح توصیفی و  05نسخه  ssps افزارنرمی پژوهش با استفاده از هادادهبخش  یندر ا

استنباطی تحلیل شده است. ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارائه شده و 
ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است. یهفرضسپس برای بررسی 

ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری یانگینمجهت بررسی معناداری این تغییرات 
اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر  – کولموگروفاز آزمون  استفاده شد. همچنین

از توزیع نرمال است؛ با  هادادهروی پی، هاآزموناین  صفر دروابسته انجام شد و فرض 
ق بر منطب هادادهو توزیع  فرض صفر رد نشده، بیشتر بوده 2/2 1آزمون که از  pتوجه به 

گردد. همچنین آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس انجام شد یمتوزیع نرمال تلقی 
، درگیری تحصیلیی متغیرهای هامؤلفهدر تمامی  معناداری نشان داد که سطح که نتایج

 ینبنابرا، است 2/ 2 1ی اهداف پیشرفت بیشتر از هامؤلفهتحصیلی و  خودکارآمدی
همگنی  فرضیشپنتایج آزمون بررسی  ضمناً یید شد.تأنیز  هاگروههمگنی واریانس 

تعامل برای کلیه  Fاین است که  دهندهنشان پژوهشهای رگرسیون متغیرهای یبش
 شود.یمیید تأها یانسواربنابراین مفروضه همگنی  استدار غیر معنا پژوهشمتغیرهای 

 ها لوینآزمون همگنی واریانس نتایج. 2جدول  

 ی آماریهاشاخص
 متغیر

F df5 df0 معناداری 

 درگیری تحصیلی

 درگیری شناختی

 درگیری انگیزشی

 درگیری رفتاری

16/2 

216/2 

7/2 

99/2 

5 

5 

5 

5 

925 

925 

925 

925 

44/2 

32/2 

42/2 

45/2 

 خود کارآمدی تحصیلی

 اجتماعی خودکارآمدی

 عاطفی خودکارآمدی

 تحصیلی خودکارآمدی

224/2 

225/2 

13/2 

250/2 

5 

5 

5 

5 

925 

925 

925 

925 

61/2 

63/2 

44/2 

65/2 

 اهداف تبحری

 اهداف رویکردی

 اهداف اجتنابی

93/0 

97/5 

95/5 

5 

5 

5 

925 

 925 
925 

29/2 

56/2 

05/2 
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 تیزهوش دختر و پسر آموزاندانش. نتایج آزمودن بهنجاری توزیع نمرات متغیرها در دو گروه 3جدول 
 متغیر

 ی آماریهاشاخص 

 اسمیرنف –آزمون کولموگروف 

Z  یمعنادارسطح  اسمیرنف –کولموگروف 

 درگیری تحصیلی

 درگیری شناختی

 درگیری انگیزشی

 درگیری رفتاری

33/2 

74/2 

66/2 

53/5 

45/2 

99/2 

07/2 

50/2 

 خود کارآمدی تحصیلی

 اجتماعی خودکارآمدی

 عاطفی خودکارآمدی

 تحصیلی خودکارآمدی

11/2 

77/2 

29/5 

55/5 

97/2 

13/2 

05/2 

51/2 

 اهداف تبحری

 اهداف رویکرد

 اهداف اجتنابی

54/5 

54/5 

56/5 

54/2 

54/2 

55/2 

  پژوهشهای رگرسیون متغیرهای یبشهمگنی  فرضپیش. نتایج آزمون بررسی 4جدول 

 دو گروه در جامعه
 معنادارسطح  F منبع تغییرات متغیر

 درگیری تحصیلی
 آزمونپیشتعامل گروه * 

05/0 51/2 
 93/2 1/5 تحصیلی خودکارآمدی

 06/2 93/5 اهداف پیشرفت

خود کارآمدی تحصیلی و اهداف ، . میانگین و انحراف معیار نمره درگیری تحصیلی5جدول 

 تیزهوش دختر و پسر آموزاندانشپیشرفت در دو گروه 

 متغیر
 تیزهوش پسر آموزاندانش تیزهوش دختر آموزاندانش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 7/57 91/597 79/51 17/549 درگیری تحصیلی

 7/6 43/72 39/3 91/71 درگیری شناختی

 97/1 26/95 61/4 19/90 انگیزشیدرگیری 

 16/1 27/99 21/1 91/97 درگیری رفتاری

 94/59 05/70 1/59 5/79 خود کارآمدی تحصیلی

 93/1 75/01 99/1 99/09 اجتماعی خودکارآمدی

 11/1 31/01 70/1 05/07 عاطفی خودکارآمدی

 9/1 1/02 90/1 99/05 تحصیلی خودکارآمدی

 0/4 91/57 66/1 97/56 اهداف تبحری
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 متغیر
 تیزهوش پسر آموزاندانش تیزهوش دختر آموزاندانش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 19/1 17/56 69/1 94/05 اهداف رویکردی

 53/4 09/57 34/4 56/59 اهداف اجتنابی

های متغیرهای جدول نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانووا( روی نمره خالصه .6 جدول

 خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت ، درگیری تحصیلی

 تیزهوش دختر و پسر آموزاندانشدر دو گروه 

F dfنسبت  مقدار هاآزمونشاخص آماری  فرضیه   df خطا   Pمعناداری سطح  

 225/2 066 9 09/1 21/2 اثر پیالیی

 225/2 066 9 09/1 61/2 المبدای ویلکز

 225/2 066 9 09/1 219/2 اثر هتلینگ

 225/2 066 9 09/1 219/2 ریشه روی نیتربزرگ

 دو توان فرضیه مساوی بودن میانگینمی، شودمشاهده می 9که در جدول  طورهمان
را بر اساس متغیرهای وابسته در سطح  (تیزهوش دختر و پسر آموزاندانشگروه )

225/2>p  داقل ح تیزهوش دختر و پسر آموزاندانشرد کرد. به این معنی که بین دو گروه
 یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد. ازلحاظ

 ،های متغیرهای درگیری تحصیلییل واریانس تک متغیری )آنووا( روی نمره. نتایج تحل1جدول 

 تیزهوش دختر و پسر آموزاندانشخود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دو گروه 
 شاخص آماری

 متغیر 
مجموع 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 سطح معناداری Fنسبت 

 002/0 47/6 56/0945 5 56/0945 درگیری تحصیلی

 013/0 05/9 03/5544 5 03/5544 خود کارآمدی تحصیلی

 005/0 26/3 04/004 5 04/004 اهداف تبحری

 000/0 55/7 43/099 5 43/099 اهداف رویکردی

 048/0 08/3 61/00 1 61/00 اهداف اجتنابی

پسر تیزهوش دختر و  آموزاندانشبین ، شودمی مشاهده 7که در جدول  طورهمان
تیزهوش  آموزاندانش(. بین F=47/6درگیری تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد ) ازنظر

(. بین F=05/9خود کارآمدی تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد ) پسر ازنظردختر و 
مؤلفه اهداف تبحری تفاوت معنادار وجود دارد  ازنظر تیزهوش دختر و پسر آموزاندانش
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(26/3=F بین .)مؤلفه اهداف رویکردی تفاوت  ازنظر تیزهوش دختر و پسر آموزاندانش
 پسر ازنظرتیزهوش دختر و  آموزاندانشبین ، (. همچنینF=55/7معنادار وجود دارد )

 (.F=36/9مؤلفه اهداف اجتنابی تفاوت معنادار وجود دارد )

 گیرینتیجهبحث و 
و اهداف تحصیلی  خودکارآمدی، هدف از پژوهش حاضر مقایسه درگیری تحصیلی

ز های این پژوهش نشان دادند اتیزهوش دختر و پسر بود. یافته آموزاندانشپیشرفت در 
پسر  آموزاندانشرفتاری و انگیزشی( ، شناختی)ی درگیری تحصیلی امؤلفهبین سه 

متر از رفتاری و انگیزشی ک، درگیری شناختی، درگیری تحصیلی مؤلفهتیزهوش در سه 
 این یافته با نتایج پژوهش عمادی و فرشچی، حصیلی داشتنددختران تیزهوش درگیری ت

، (؛ احمد و حسین0253(؛ الم و همکاران )0253(؛ ویلکاکس و همکاران )5964)
سیرین و ، (5965(؛ پژوهش کدیور و فرزاد )5965فالتی؛ مصر آبادی و پیری )، (0250)

نی دارد. به نظر ( همخوا0259هولگاد و همکاران ) -کاسوسو، (0221سیرین ) -روجرز
یشتر برسد دلیل برتری دختران نسبت به پسران در درگیری تحصیلی حاصل تعامل یم

خصوصیات ، استمعلمان و فضای آموزشی ، تیزهوش دختر با همساالن آموزاندانش
ها اجتماعی با یسهمقا، بر رقابت هاآنتواند تمرکز یمو محیط آموزشی  آموزاندانش

مک ک سازامر زمینهمیل به موفقیت و نشان دادن شایستگی خود خواهد شد. این ، دیگران
همچنین دختران را در اجرای ، گرددیممعلمان و محیط آموزشی ، طلبی آنان از همساالن

شتر تحصیلی بی خواهد ساخت. از دیگر دالیل درگیری ترمصمم، تکالیف و پیشرفت
کالیف بیشتر آنان در ت طلبیرقابتروحیه  اطربه خدختران نسبت به پسران احتمال دارد 

ی باالی کالسی نسبت به پسران باشد. همچنین با توجه به هارتبهدرسی و میل به کسب 
اعی یک مکانیسم دف عنوانبه، بیشتر دختران نسبت به پسران، های اجتماعییتمحدود

لکرد عم، نددهیمجبران با تکالیف درسی و وقت بیشتری که در این زمینه اختصاص 
تیزهوش دختر  آموزاندانشبین  داد کهنتایج نشان  کنند.یمبهتری نسبت به پسران کسب 

 تحصیلی خودکارآمدیمیزان ، تحصیلی تفاوت وجود دارد خودکارآمدی ازنظرو پسر 
ایج این یافته با نت، تیزهوش دختر کمتر است آموزاندانشتیزهوش پسر از  آموزاندانش

اسدی و ، رحمتی قائد، (5664پاژره و میلر ) (؛0256همکاران )پژوهش مازالن و 
نشان داده که  هاپژوهش( همخوانی دارند البته نتایج بیشتر این 5960) پوریرعلیش
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بیانگر  هشپژونتایج این  کهیدرحالتحصیلی پسران بیشتر از دختران است  خودکارآمدی
های افته. با توجه به اینکه یتاستحصیلی بیشتر دختران نسبت به پسران  خودکارآمدی

و  دختران و پسران وجود دارد خودکارآمدیپژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین 
ن این در تبیی، کمتری نسبت دختران برخوردار هستند خودکارآمدیپسران تیزهوش از 

ست از عوامل فرهنگی ممکن ا خودکارآمدیتوان گفت که تفاوت جنسیت در یم یجهنت
های نادرست و تصورات قالبی قدیمی ینهزمت گرفته باشد و برخی ی نشأو اجتماع

هستند و زنان باید تالش بیشتری کنند تا موفق  ترباهوشموجود در جامعه همچون مردان 
 ؛به نفع پسران در گذشته بوده است هاتفاوتشدن این  پررنگممکن است موجب ، شوند

ی مردانه در بین زنان امروزی هانقشجابجایی  عالوه بر عوامل فرهنگی، اما درزمان کنونی
توانند بهتر از مردان یمدر دختران ایجاد کرده که  خودکارآمدیاین توانمندی و احساس 

رسد دلیل یمبرند. به نظر یمو با ظرافت بیشتری توانمندی و باورها و نگرش خود را باال 
ی هارشنگای باورها و یجهنتتحصیلی  خودکارآمدیبرتری دختران نسبت به پسران در 

 اطالعات و باال رفتن سطح، آگاهی، کنونی جامعه ما نسبت به دختران و تربیت خانواده
توانند عملکردی یمتحصیالت جامعه این باور را در جامعه ایجاد کرده که دختران نیز 

 توانمندها، هایتقابلتواند موجب باال رفتن احساس یمداشته باشند این امر  برتر از پسران
تحصیلی بهتر دختران  خودکارآمدیدختران شود. همچنین ممکن است  خودکارآمدیو 

ید ی علمی و تائهاعرصههای قبلی دختران در یتموفقیر تأثنسبت به پسران حاصل 
 موجب این عملکرد بهتر شده است.، هاخانواده

، ریتبحاهداف پیشرفت تحصیلی  ازنظر و پسرتیزهوش دختر  آموزاندانشبین 
ا ب پژوهشاجتنابی تفاوت وجود دارد. نتایج این  –عملکردی و عملکردی  -رویکردی

و آندرمن و آندرمن  (5962خضری آذر و امانی ساری بگلو )، های غالمعلی لواسانییافته
های پژوهش نشان داد تفاوت معناداری با توجه به اینکه یافته، همخوانی دارند (5666)

 و پسران تیزهوش بیشتر اهداف اجتنابی دختران و پسران وجود داردبین اهداف پیشرفت 
یین برای تب، عملکرد و تبحری بیشتری برخوردار هستند -و دختران از اهداف رویکرد

ه توان اشاره کرد که ممکن است دلیل استفادیمآمده  به دستبا توجه به نتایج  این یافته
عملکردی میل زیاد دختران تیزهوش به  -بیشتر دختران از اهداف تبحری و رویکردی 

از اهداف  اهبیشتر آنمنجر به استفاده ، به افزایش دانش مندیعالقهکسب شایستگی و 
بحر و فرصتی برای ت عنوانبهتبحری گردیده و داشتن اهداف تبحری تکالیف مشکل را 
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ی های اجتماعیسهمقادانند. همچنین توجه دختران به یمیادگیری و رسیدن به اهداف خود 
 -هدف دختران تیزهوش به سمت اهداف رویکردی گیریجهتو قضاوت دیگران باعث 

ه دختران ک، شخصیتی و عملکرد هایویژگیدر ضمن با توجه به ، عملکردی شده است
 به سمت هاآنبندند موجب سوق یمزمان زیادی را جهت مطالعه و انجام تکالیف به کار 

ات عملکردی که اثب -اهداف تبحری که تسلط بر تکالیف و هدف رویکردی گیریجهت
ه بدهد شده است. از طرف دیگر با توجه یمشایستگی در مقایسه با دیگران را نشان 

پسران که تمایل درونی دارند نشان دهند که از شایستگی و کفایت الزم  خصوصیات
گردد تا تالش کمتری از خود یماما ترس از شکست و عدم تائید باعث ، برخوردارند

این امر باعث تعامل کمتر آنان در ، نشان دهند تا عدم شایستگی آنان آشکار نگردد
گردد. این موضوع موجب شده عملکرد آنان یمی درسی و رقابت با دختران عملکردها

ملکرد در تبیین بهتر بودن ع درمجموعدر اهداف اجتنابی نسبت به دختران بیشتر باشد. 
 وجود دارد که به دلیل نسبت به پسران همچنین این احتمال هااکثر فرضیهتران در دخ

یشتری از سوگیری ب، حساسیت بیشتر دختران نسبت به پسران در بهتر نشان دادن خود
از  باشند. کردهعمل  استآزمون که یک ابزار خود گزارشی دهی  سؤاالتدر پاسخ به 

جنبه خودگزارشی داشته ، هاپرسشنامهجش یعنی های این پژوهش ابزارهای سنیتمحدود
گردد جهت ارتقاء درگیری یمها وجود دارد. پیشنهاد یآزمودنو احتمال سوگیری 

تیزهوش مدارس  آموزاندانشتحصیلی و اهداف تبحری در  خودکارآمدی، تحصیلی
 قایسهکه منجر به م آموزاندانشتمرکز بر نمره و ایجاد رقابتی ناسالم برای  جایبهمربوطه 
رونی و انگیزش د، درسی بر مطالببر یادگیری در حد تسلط ، شودیم کفایتیبیو حس 

 شود. تأکیدفهم عمیق مطالب 

 منابع

درگیری  (. مقایسه رابطه پیشرفت تحصیل با5967خ. )، ابوالمعالی و .ح ،گنجی ،ف.، پورالهام
مجله دختر و پسر.  زانآمودانشسرسختی و ادراک محیط کالس بین ، تحصیلی

 .42-09(، 53)9، ریهای نوین در علوم رفتایشرفتپ
 .رشد :تهران .(5934) .ابانگردیب لیترجمة اسماع .یتیترب شناسیروان(. 0221س. )، بنتهام

، انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ زشیدر انگ یتیجنس هایتفاوت(. 5936ا. )، رستگار خالد
 .504-30، (12)59، زنان یاجتماع یفرهنگ یفصلنامه شورا



 67 ... و تحصیلی خودکارآمدی، تحصیلی درگیری مقایسه 

راهبردهای یادگیری و جنسیت در ، (. نقش باورهای انگیزشی5934ع. ا. )، سیف و .ا، رضایی
 .39-44، 34 ،فصلنامه تعلیم و تربیت .یلیعملکرد تحص

دانشجویان با  (. تحلیل همبستگی مشغولیت تحصیلی5964ف. )، س. ر.؛ فرشچی، عمادی 
 .594-551، 3، آموزشی ریزیبرنامهمجله مطالعات ، هاآنتحصیلی  یدستاوردها

 تحصیلی پیشرفت خودکارآمدیجنسیتی در  هاتفاوت(. 5964م. ر. )، تمنایی فر و .ا، عقیقی بیدگلی
 تهران.، و علوم رفتاری شناسیروانسومین کنفرانس ملی ، تحصیلی در دانشجویان

 جنسیتی در هایتفاوت(. 5962ج. )، امانی ساری بگلو و .ه، خضری آذر ،م.، غالمعلی لواسانی
درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی. ، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی

 .95-7(، 5)6، زنان شناختیروان -مجله مطالعات اجتماعی

فراتحلیل  در و پسر(. مقایسه فراگیران دختر 5960ا. )، پورشیرعلی و .م، اسدی ،م.، قائد رحمتی
 .67-37(، 00)9، فصلنامه آموزشی و ارزشیابی. خودکارآمدی

علل افت  ی(. بررس5939) .ز، انیدیو رش .ا، یشاهوران، .ف، یلطف زادهنیحس، .م. م، یمعصوم
 اتیاضیمجله ر. یاضیدر درس ر آبادخرمدوره متوسطه شهر  آموزاندانش یلیتحص

 .33-71(، 54)4، جانیواحد اله یکاربرد
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