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چکیده :مطالعه حاضر با هدف مقایسۀ انگیزه و پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان استعداد درخشان و از
طریق آزمون ،فنی و مهندسی دانشگاه تبریز صورت گرفت .در این پژوهش کاربردی و توصیفی 58 ،نفر از
دانشجویان فنی مهندسی با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .جهت
گردآوری دادهها از پرسشنامه معیار انگیزۀ تحصیلی ( )AMSوالرند و پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل
نیمسال قبل استفاده شد کهبا استفاده از نرمافزار  SPSS21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه  0/84محاسبه شد .به منظور تحلیل دادهها از آزمونهای  tمستقل و  tتکنمونهای
استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنیداری در متغیر انگیزه و پیشرفت تحصیلی بین
دانشجویان استعداد و از طریق آزمون فنی و مهندسی وجود دارد و میزان این متغیرها در دانشجویان
درخشان و از طریق آزمون فنی و مهندسی باالتر از حد متوسط است .همچنین بین متغیرهای ذکرشده در
دانشجویان پسر استعداد درخشان و از طریق آزمون ،تفاوت وجود دارد اما بین دختران این دو گروه ،تفاوتی
مشاهده نشد .بهطور کلی مقایسه عملکرد دانشجویان ،معیار مناسبی جهت بررسی میزان کارایی برنامهها
و تحقق اهداف آموزش عالی است که بر اساس آن ،میتوان برنامهها را تقویت یا اصالح کرد.
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1.مقدمه
عملکـرد تحصیلـی فرا گیـران ،همـواره یکـی از موضوعـات محـوری و اهـداف آمـوزش عالـی و یکـی از عرصههای
مهـم پژوهشـی محسـوب میشـود .دانشـجو از ارکان اصلـی آمـوزش عالـی اسـت و میتوانـد نقـش عمـدهای
در بـاال بـردن کیفیـت آمـوزش عالـی ایفـا کنـد ،امـا عوامـل متعـددی در بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان
وجـود دارد کـه بررسـی و مقایسـه آنـان ،بـه بهبـود روند تحصیلی دانشـجویان کمک شـایانی میکنـد .پذیرش
دانشـجو در مقطـع کارشناسـی ارشـد در کشـور مـا بـه دو روش صـورت میگیـرد :الـف) پذیـرش دانشـجویان از
طریق آزمون و ب) پذیرش دانشـجویان اسـتعداد درخشـان .شـاخصهای تشـخیص دانشـجویان اسـتعداد
درخشـان شـامل مـواردی چـون برگزیـدگان المپیادهـا یـا مسـابقات معتبـر علمـی بینالمللـی ،افـرادی کـه
در کنکـور سراسـری نمـره کل آنهـا  2/5انحـراف معیـار بیشـتر از میانگیـن نمـرات شـرکتکنندگان در گـروه
آموزشـی ذیربط اسـت ،رتبههای برتر در کنکور کارشناسـی ارشـد و دکترا جزو دانشـجویان ممتاز محسـوب
میشـوند.
موفقیـت یـا عدمموفقیـت فرا گیـران در عملکـرد تحصیلـی از مهمتریـن دغدغههـای نظـام آموزشـی
اسـت .از آنجاییکـه «انگیـزش» و «پیشـرفت تحصیلـی» در موفقیـت هـر چـه بیشـتر فرا گیـران اثـر عمـدهای
دارد ،بررسـی میـزان ایـن دو متغیـر (انگیـزه و پیشـرفت تحصیلـی) در دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از
طریـق آزمـون در طـول تحصیلشـان از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .انگیـزش بـ ه عنـوان فراینـدی کـه
همـه فعالیتهـای کالسـی را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد و میتوانـد بـر یادگیـری رفتارهـای جدیـد و بـ ه عمـل
ً
درآمـدن رفتارهایـی کـه قبلا آموختـه شـدهاند ،اثـر بگـذارد پینتریـچ و شـانک ( ،)Pintrich & Shank, 2011
همـواره مـورد توجـه روانشناسـان و مربیـان تعلیموتربیـت بـوده کـه از دیربـاز نقـش انگیـزش را در موفقیـت و
شکسـت در حیطههـای مختلـف تحصیلـی و رونـد آموزشـی مطـرح کردهانـد .پیشـرفت تحصیلـی نیـز یکـی از
معیارهـای توانمنـدی افـراد ،یکـی از مؤلفـه هـای پیشبینـی صالحیتهـا و مهارتهـا و یکـی از نشـانگرهای
سـنجش کیفیـت آمـوزش اسـت کرامتـی و شـالباف (  .)Keramati & Shalbaf, 2016محققـان از سـالها
قبـل ،بیـان داشـتند کـه یکـی از ضروریـات در آمـوزش ،تجزیهوتحلیـل نمـرات آزمونهـای تحصیلـی بـ هعنـوان
شـاخصهای موفقیـت فعلـی و آینـده فرا گیـران اسـت.
از طرفـی ضـرورت شناسـایی ،پـرورش و حفـظ اسـتعدادهای درخشـان و بررسـی عملکـرد تحصیلـی
افـرادی کـه در مقایسـه بـا همکالسـیهای خـود ،تواناییهـای ذهنـی پیـشرس یـا کاملتری داشـته و از بهره
ً
هوشـی باالتـر از حـد متوسـط برخوردارنـد ،بسـیار حائـز اهمیـت اسـت .معمـوال فـرض بـر ایـن اسـت کـه بیـن
ایـن دو گـروه تفـاوت عمـدهای وجـود دارد و افـراد بـا اسـتعداد ،بـ هدلیـل تواناییهـای برتری که از خود نشـان
میدهنـد ،نسـبت بـ ه همسـاالن عـادی خـود عملکـرد بهتـری دارنـد .تحقیقـات مقایسـهای بسـیاری بیـن
دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون وجـود دارد و بسـیاری از آنـان نتایـج مشـابهی را مبنـی بـر
وجـود تفـاوت بیـن ایـن دو گـروه در متغیرهـای گونا گـون بیـان کردنـد .از جملـه آنها میتوان بـ ه پژوهشهای
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تذکری و همکاران ( ،)Tazakori et al., 2017چنگیزی آشتیانی و همکاران ( ،)Changizi et al., 2011همتی
علمدارلو و همکاران ( ،)Hemmati Alamdarlo et al., 2017نظرزاده و همکاران ()Nazarzadeh et al., 2015
اشـاره کـرد .مـرور مطالعـات پیشـین ،وجـود تفـاوت بیـن دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون
را در متغیرهـای گونا گـون حکایـت میکنـد امـا ضـرورت بررسـی و مقایسـه متغیرهـای انگیـزش تحصیلـی و
پیشـرفت تحصیلـی بیـن ایـن دانشـجویان در حـوزه فنـی و مهندسـی ،موضوعـی اسـت کـه توجـه و پژوهـش
بیشـتری را میطلبـد .لـذا بـا توجـه بـه اختصـاص درصـدی از ظرفیـت دانشـگاهها و مرا کـز آمـوزش عالـی بـه
یگـردد کـه آیـا دانشـجویانی کـه بـا اسـتفاده از سـهمیه
سـهمیه اسـتعدادهای درخشـان ،ایـن سـؤال مطـرح م 
اسـتعدادهای درخشـان وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد حـوزه فنـی و مهندسـی میشـوند و دانشـجویانی کـه
از طریـق آزمـون سراسـری وارد ایـن مقطـع میگردنـد ،بـ ه لحـاظ متغیرهـای مهـم تحصیلـی از جملـه انگیـزۀ
تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی تفـاوت دارنـد؟
2.مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زندگـی آدمـی بـا تمایـل بـ ه رشـد و شـکوفایی آغـاز میشـود و انگیـزش نقـش مهمـی در آشـکار سـاختن نیازهـا
و تمایلات بنیـادی معینـی دارد کـه توسـط محیـط ،مـورد حمایـت یـا ممانعـت قـرار میگیـرد .انگیـزه ،دلیـل
اعمـال و خواسـتههای افـراد بـوده و همچنیـن مسـیری بـرای رفتـار آنهـا و تکـرار رفتـار اسـت .بـهزعـم «مایـر و
میـر» ،انگیـزش 1واژهای اسـت کـه بخشـی از فرهنـگ عمومـی را نیـز بـ هعنـوان چنـد مفهـوم روانشناسـی دیگر
شـامل میشـود و در دیـدگاه آموزشـی ،یـک سـاختار چندبعـدی دارد که بـا یادگیری و انگیـزۀ تحصیلی مرتبط
اسـت ( .)Sharma et al., 2018در واقـع انگیـزش تحصیلـی بـهصـورت کلـی ب ه انگیزههـا ،نیازها و عواملی گفته
یگـردد (Clark
میشـود کـه باعـث حضـور یـک فـرد ،در محیطهـای آموزشـی و کسـب یـک مـدرک تحصیلـی م 
 .)& Schroth, 2010محققـان زیـادی انگیـزه تحصیلـی را تنهـا عامـل دارای اثـر مسـتقیم در موفقیت تحصیلی
میداننـد و معتقدنـد سـایر عوامـل مؤثـر در موفقیـت تحصیلـی ،اثـرات خـود را از طریـق انگیـزه تحصیلـی بـر
رونـد تحصیلـی دانشـجویان اعمـال میکننـد ( .)Tucker et al., 2002طبق نظر پژوهشـگران ،انگیزۀ تحصیلی
مهارتهـای تفکـر خلاق و یادگیـری ،رضایـت از تحصیـل و دالیـل پرداختـن بـ ه فعالیتهـای تحصیلـی را
شـامل میشـود کـه فـرد را بـرای انجـام آن عمـل خـاص سـوق میدهـد .پینتریـچ ( )Pintrich, 2003نیز معتقد
اسـت کـه انگیـزه ،مهمتریـن عامـل مؤثـر در موفقیـت یـا عدمموفقیـت تحصیلـی یـک فـرد در فراینـد یادگیـری
اسـت ( .)Sivrikaya, 2019از ایـن رو بـرای ایجـاد انگیـزه بایـد در شـرایط مناسـب ،امکانـات مطلـوب مربـوط
بـ ه نیازهـای دانشـجویان ارائـه شـود .نظریهپـردازان و محققـان انگیـزش انسـانی ،بـه دو نـوع کلـی از انگیـزش
نگـری دسـی و رایـان
یعنـی درونـی و بیرونـی اشـاره کردهانـد ( .)Malone & lepper, 1987در نظریـه خودتعیی 
1- Motivation

... 30یلیصحت تفرشیپ و هزیگنا هسیاقم

سـه نـوع انگیـزه مـورد توجـه قـرار میگیـرد کـه معـرف چرایـی رفتـار فـرد بـهشـمار میرونـد :انگیـزش درونـی،
انگیـزش بیرونـی و بیانگیزشـی .انگیـزۀ درونـی از اوایـل دهـه  ۱۹۷۰توسـط روانشناسـان مـورد مطالعـه قـرار
ً
گرفتـهاسـت .تحقیقـات نشـان دادهانـد کـه معمـوال پیشـرفت تحصیلـی بـاال ،افـراد را بـ هصـورت خودجـوش
( )Guez et al., 2018و درونـی بـ ه سـمت انجـام تکلیفـی خـاص بـ ه حرکـت وامـیدارد و انجـام تکلیـف
بهخودیخـود و صرفنظـر از پاداشهـای بیرونـی بـرای فـرد ارزشـمند اسـت ( .)Lynch et al., 2013در جهـت
معکـوس ،انگیـزش بیرونـی رجـوع بـه رفتارهایـی دارد کـه فـرد یـا بـ ه دلیـل بیرونـی یـا بـه دلیـل ارزش ابـزاری
کـه بـرای او دارد ،بـ ه آن مبـادرت میکنـد ،ماننـد پاداشهـا و تقویتهـای بیرونـی کـه منجـر بـه انجـام یـک
تکلیـف میشـوند کارشـکی ( .)Karshki, 2012افـراد بیانگیـزه نیـز ،افـرادی هسـتند کـه هیچگونـه انگیـزهای،
نـه خشـنودی و ارزشـمندی درونـی و نـه مشـوقهای بیرونـی بـرای فعالیتهـای خـود دریافـت نمیکننـد و در
نتیجـه از انجـام فعالیـت اجتنـاب میکننـد (.)Clark et al., 2010
ً
پیشرفت تحصیلی که معموال ب هوسیله آزمونهای میزانشده ارزیابی میشود ،فاصله بین توان بالقوه
و بالفعل فرا گیر را مشـخص میکند و بیانگر میزان دسـتیابی ب ه اهداف و کیفیت یادگیری کسبشـده در یک
درس یا مجموعهای از دروس در پایاندوره آموزشی است کرامتی و شالباف ( .)Keramati & Shalbaf, 2016
از طرفـی میتـوان بهعنـوان موفقیـت فـرد در دورههـای تحصیلـی ،بـا توجـه بـ ه سـهم مثبـت فرا گیـران از
یادگیـری طبـق نظـر اسـاتید و شـواهد نـام بـرد کـه بـ هعنـوان درجـه تحقـق رفتارهـای هدفمنـد و ارتبـاط آن بـا
برنامـه درسـی تلقـی میشـود .از ایـنرو هـم بـرای خـود فـرد و هـم جامعـهای کـه در آن زندگـی میکنـد ،حائـز
اهمیـت اسـت .عوامـل بسـیاری بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان تأثیـر دارد کـه از جملـه آن ،میتـوان بـه
عوامـل فـردی ،دانشـگاهی ،خانـواده و همسـاالن اشـاره کـرد ( .)Korkmaz et al., 2019لـذا از عمدهتریـن و
ن حـال چالشبرانگیزتریـن مباحـث و مفاهیـم تربیتـی اسـت کـه مـورد توجـه بسـیاری از کشـورها قـرار
در عیـ 
گرفتـه و پژوهشهـای زیـادی در ایـن خصـوص صـورت گرفتـه اسـت سـیف ( .)Saif, 2013مطالعـات بسـیاری
نشـان میدهـد کـه پیشـرفت فرا گیـران در هـر دوره تحصیلـی پیچیـده بـوده و بـ ه چندیـن عامـل بسـتگی دارد
( )Carrick, 2011کـه هـوش یکـی از مهمتریـن پیشبینیکنندههـای پیشـرفت تحصیلـی اسـت و همبسـتگی
بیـن سـطوح هـوش و پیشـرفت تحصیلـی حـدود  50درصـد اسـت ( .)Korkmaz et al., 2018بـرای پیشـرفت
تحصیلـی میتـوان مال کهـای گونا گونـی را در نظـر گرفـت کـه مشـهورترین آنهـا "میانگین نمرات کالس" اسـت
قشـقایی ( )Qashqaei, 2016کـه شـامل عملکـرد یـک فـرد در یـک مهـارت یـا شـاخهای از دانـش اسـت و در
نتیجـه ،فـرد بـ ه یـک مهـارت دسـت مییابـد ( .)Cyril, 2015پیشـرفت تحصیلـی ،نـه تنهـا از سـاختار دانـش و
فرایندهـای پـردازش اطالعـات تأثیـر میپذیـرد ،بلکـه ب ه عوامل انگیزشـی ازجملـه باورها ،نگرشهـا ،ارزشها و
اسـتعداد نیز مربوط میشـود و با مهارتهای شـناختی (نمرات ضریب هوشـی و توانایی علمی) و مهارتهای
غیرشـناختی ماننـد انگیـزش و عوامـل موقعیتـی مرتبـط اسـت (.)Khalaila, 2015
اسـتعداد درخشـان شـامل سـطح هوشـی بـاال ،برتـری در زمینههـای تحصیلـی و مهارتهـای رهبـری،
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هنـری و خالقیـت اسـت ( .)Eren, 2018بیشـتر کسـانی کـه در حیطـه اسـتعداد درخشـان کار کردهانـد ،بـه
ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه داشـتن توانایـی بـهتنهایـی جهـت پیشبینـی موفقیـت در برنامههـای خالقانـه
کافـی نیسـت .عواملـی دیگـر ماننـد انگیـزه ،شـخصیت ،مداومـت و تمرکـز ،بـ همیزان زیـادی در تولیـد محصول
خالقانـه مؤثـر اسـت .آزمونهـای هـوش نمونههایـی از رفتار فرد ،بهویژه آن دسـته از رفتارهایی که پیشـرفت
ً
تحصیلـی را پیشبینـی میکننـد ،را میسـنجند .بنابرایـن ،نتایـج آزمونهـای هـوش را صرفـا بایـد بـر اسـاس
نمونـه رفتارهایـی کـه میسـنجند تعبیـر و تفسـیر کـرد سـیف ( .)Saif, 2013شـوارتز ( )Schwartz, 2002در
گـزارش «انجمـن ملـی کـودکان سـرآمد» آمریکا بر آن اسـت که در دوران گذشـته ،یک فرا گیـر باهوش با رویکرد
تنگنظرانـهای مـورد توجـه قـرار میگرفـت و تواناییهایش فقط از طریق آزمون آیکیو اندازهگیری میشـد .از
طرفی اسـتعداد سـطح باالیی از تواناییهای ذاتی را در زمینههای مختلف شـامل میشـود ()Anghel, 2016
و نیـاز بـ ه سـطوح باالیـی از عوامـل غیرشـناختی ،ماننـد خالقیـت و انگیـزه دارد (.)Renzulli & Reis, 2018
زمانیکـه بـرای اولینبـار تشـخیص داده شـد کـه فرا گیـران اسـتعداد درخشـان ،نیازهـای متفاوتـی نسـبت بـ ه
فرا گیـران معمولـی دارنـد (انجمـن ملـی کـودکان با اسـتعداد ،)2008 ،اسـتعداد برای اولینبـار از طریق ضریب
هوشـی فـرد ( )IQبـا نمـره ضریـب هوشـی حداقـل دو انحـراف معیـار باال تـر از میانگیـن افـراد ،نمره معیـار  130یا
باالتـر تعریـف شـد .دیدگاههـای دیگـری نیـز در مـورد هوش وجـود دارد ،از نظریه چندگانه هوش هـوارد گاردنر
( )Howard gardner, 1993گرفتـه تـا تئـوری سـهگانه رابـرت اسـترنبرگ ( .)Estrenberg, 2003ایـن تئوریهـا
و دیگـر نظریههـا ،دامنـه وسـیعی از ادرک اسـتعدادهای درخشـان را ارائـه میدهنـد .همچنیـن مـدل و
راهبرد1هـای زیـادی بـرای حمایـت از دانشـجویان اسـتعداد درخشـان تدویـن شـده اسـت.
پیشرفت تحصیلی باال ب هعنوان یکی از معیارهای اصلی در شناسایی استعداد درخشان ()Al Hajjat, 2017
و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان بـا اسـتفاده از میانگیـن نمـره پایـه (جیپـیای )2بهعنـوان شـاخص
پیشـرفت تحصیلـی فرا گیـران در نظـر گرفتـه شـده اسـت ( )Steinmayer & Spinath, 2009کـه متداولتریـن
روش ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی اسـت ( .)Zeynali & Pishghadam, 2019از طرفـی انگیـزش نیـز ،عنصـری
مهـم عاطفـی بـرای رشـد فرا گیـران اسـتعدادهای درخشـان اسـت کـه بـا تلاش بیشـتر و در جهـت دسـتیابی
بـه موفقیـت در فعالیتهـای دانشـگاهی همـراه اسـت و درگیـری در ایـن فعالیتهـای دانشـگاهی مسـتلزم
سـطوح باالتـر هماوردجویـی و تلاش فکـری اسـت ( .)Al-Shabatat et al., 2010سـطح چالشبرانگیـز
برنامـه درسـی ،منبـع مهمـی از انگیـزش بـرای فرا گیـران بـا اسـتعداد اسـت (.)Phillips & Lindsay, 2006
بـر ایـناسـاس ،برنامههـای مرتبـط بـا اسـتعدادهای درخشـان در دانشـگاهها بایـد تمـام تواناییهـای افـراد
در زمینههـای مختلـف را شناسـایی کـرده و بـه توانمندسـازی آنهـا در زمینـه اسـتعداد فـردی آنهـا بپردازنـد

 -1راهبرد برابرنهاده فرهنگستان برای استراتژی است.
2- Grade point average
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( .)Gentry at al., 2008لوسوئور ( )Le Sueur, 2002معتقد است نیازهای منحصربهفرد فرا گیران بااستعداد
بایـد شـناخته شـود و ارزشگـذاری گـردد .وی راهبردهـای تدریـس و رویکردهـای یادگیـری را بـه چالـش
میکشـد کـه بـ ه نظـر بـرای همـه فرا گیـران مناسـب اسـت ،امـا درواقع پاسـخگوی همـه نیازهای آنان نیسـت.
برخـی از برنامههـای درسـی اسـتعدادیابی عبارتنـد از :مـدل غنیسـازی مدرسه-گسـترده ،1مـدل فرا گیـر
خودپیـرو ،2مـدل برنامـه درسـی مـوازی 3و مـدل برنامـه درسـی یکپارچـه 4کـه ا کثـر ایـن مدلهـا از چهارچـوب
اساسـی طراحـی و توسـعه برنامـه درسـی پیـروی میکننـد و قابلاسـتفاده در کلیـه سـطوح تحصیلـی بـوده و
متمایزکننـده تفاوتهـای اسـتعدادهای درخشـان هسـتند (.)Jambura, 2013
کیفیـت زندگـی امـروزه بـ هشـدت بـا نـوآوری و توسـعه علمـی و فنـاوری مرتبـط اسـت .در واقـع توجـه هـر
چـه بیشـتر در زمینههـای آمـوزش مهندسـی ،کلیـدی اساسـی در جهـت پیشـرفت و اقتصـاد نوآورانـه اسـت.
دانشـجویان رشـتههای فنـی و مهندسـی اغلـب بـا چالشهایـی روبـهرو هسـتند کـه منجـر بـ ه پاییـن آمـدن
میانگیـن معـدل تحصیلـی آنهـا میشـود .در واقـع مطالعـات حا کـی از آن اسـت کـه ماهیـت برنامههـای درسـی
حوزه فنی و مهندسـی ب هگونهای اسـت که باعث میشـود بسـیاری از دانشـجویان ب هسمت رشتههای دیگری
روی آورده یا ترک تحصیل کرده و یا زمان بیشتری را برای فار غالتحصیلشدن سپری کنند .بر اساس گزارش
بنیـاد ملـی علـوم ایـاالت متحـده ( ،)2007فقـط 60درصـد دانشـجویانی کـه بـ ه رشـتههای مهندسـی پیوسـتند،
طـی زمـان مقررشـده فار غالتحصیـل میشـوند ( .)Al-Sheep et al., 2019در ایـن راسـتا توجـه بـ ه آمـوزش
دانشـجویان اسـتعداد درخشـان فنی و مهندسـی باید بیشـتر مورد توجه قرار گرفته و زمینههای جذب و حفظ
آنـان فراهـم گـردد .لـذا در ایـن تحقیـق بـ ه تفـاوت انگیزش تحصیلی و پیشـرفت تحصیلی این دو گـروه پرداخته
ً
میشـود .در زیـر بـ ه نتایـج برخـی از تحقیقـات نسـبتا مرتبـط پرداختـه میشـود.
نظـرزاده و همـکاران ( )Nazarzadeh et al., 2015در پژوهـش خـود بـا عنـوان "مقایسـهای بیـن عملکـرد
تحصیلـی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد بـر اسـاس نحـوه ورود اسـتعداد درخشـان و آزمـون سراسـری"
بـ ه بررسـی مقایسـه عملکـرد تحصیلـی پذیرفتهشـدگان دورههـای کارشناسـی ارشـد ،بـر اسـاس نـوع ورود
(استعداد درخشان و آزمون سراسری) در دو دانشکده مدیریت و روانشناسی و علو م تربیتی دانشگاه تهران
پرداختنـد .نتایـج حاصـل از پژوهـش نشـان داد کـه بیـن عملکـرد تحصیلـی و نـوع پذیـرش در جنسـیتهای
مختلـف ،تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ولـی بیـن عملکـرد تحصیلـی و دانشـکده محل تحصیل ،سـن و رشـته
تحصیل�ی دانش�جویان ،تف�اوت معن�اداری وج�ود ن�دارد .در پژوه�ش قهرمان�ی و مومن�ی گوجان�ی( (�Qahra
 ،)mai & Gojani, 2019تفـاوت معنـاداری در عملکـرد آموزشـی و پژوهشـی دانشـجویان اسـتعداد درخشـان
و عـادی وجـود داشـت ،بـه اینصـورت کـه عملکـرد تحصیلـی و پژوهشـی دانشـجویان اسـتعداد درخشـان
بهتـر از دانشـجویان عـادی بـود .امـا در زمینـه ارتقـای علمـی ،تفـاوت معنـاداری بیـن ایـن دو گـروه مشـاهده
3- Parallel curriculum

2- Autonomous learner

1- School-wide
4- Integrated curriculum
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نشـد .در مطالعـه اسـکندری ( )Eskandarei, 2017نیـز بیـن فرا گیـران تیزهـوش و عـادی از نظـر انگیـزش
پیشـرفت تحصیلـی و عملکـرد تحصیلـی تفـاوت معنـاداری مشـاهده نشـد .از طرفـی مسـعودی و همـکاران
( )Masoodi et al., 2019در پژوهـش خـود بیـان کردنـد کـه بیـن میانگیـن معـدل دو گـروه اسـتعداد درخشـان
و سـایرین تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .هـدف ریت واین و همـکاران ( )Wirthwein et al., 2019در پژوهش
خـود بـا عنـوان " شـخصیت و اقدامـات مدرسـهای در نوجوانـان بـا اسـتعداد و عـادی :خودادرا کـی و ارزیابـی
والدیـن» ،ارائـه تصویـری کلـی از شـخصیت و عملکـرد مدرسـهای (انگیـزه :خودپنـداره تحصیلـی ،ارزشهـای
مدرسه ،انگیزش پیشرفت ،اهداف پیشرفت ،نمرات ،دانش عمومی) نوجوانان استعداد درخشان و عادی
از طریـق خودگزارشـی و ارزیابیهـای والدیـن آنهـا اسـت .نتایـج حاصـل از تحقیـق نشـان داد کـه نوجوانـان
اسـتعداد درخشـان ،انگیـزه باالتـری را گـزارش کـرده و خـود را باهوشتـر از نوجوانـان عـادی ارزیابـی کردهانـد.
والدیـن نوجوانـان بااسـتعداد نیـز در مقایسـه با والدین نوجوانان عادی ،فرزندان خـود را دارای انگیزه باالتر،
هـوش و دانـش عمومـی زیـاد معرفـی کردنـد .التـون و یازیکـی ( )Altun & yazici, 2014در پژوهـش خـود بـه
ایـن نتایـج دسـت یافتنـد کـه چهـار ویژگـی (کمالگرایـی ،انگیـزه مدرسـه ،سـبکهای یادگیـری و پیشـرفت
تحصیل�ی) ،در دانش�جویان بااس�تعداد بیش�تر از دانش�جویان ع�ادی اس�ت .قان�ع اردکانی و ناطق�ی( (�Ardaka
 )nei & Nateqei, 2016در مطالعـه خـود نشـان دادنـد کـه بیـن میانگیـن نمـرات انگیـزش پیشـرفت تحصیلـی
فرا گیـران اسـتعداد و عـادی تفاوتـی وجـود نـدارد ،همچنیـن اذعـان داشـتند بیـن میانگیـن نمـرات پیشـرفت
تحصیلـی ایـن دو گـروه نیـز تفـاوت معنـاداری مشـاهده نشـده اسـت .از طرفـی چـن و همـکاران (Chen et al.,
 )2016در پژوهش خود که به بررسـی تطبیقی توانایی حل مسـئله وا گرا در دانشـجویان اسـتعداد درخشـان
ریاضـی و علمـی و دانشـجویان عـادی پرداختنـد ،نشـان دادنـد كـه دانشـجویان اسـتعداد ریاضـی و علمـی
نسـبت بـه دانشـجویان عـادی ایدههـای سـلیستر ،انعطـاف پذیرتـر و مبتکرانهتـری در آزمـون دارنـد .در
مطالعـهای هـم کـه توسـط کورکمـاز و همـکاران ( )Korkmaz et al., 2019در دانشـگاه صنعتـی گازیانتـپ
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بـر روی دانشـجویان گـروه مهندسـی و بـه منظـور تعییـن میـزان پیشـرفت تحصیلـی صـورت گرفتـه اسـت،
نشـاندهنده وجـود تفـاوت بیـن ایـن دانشـجویان اسـت.
چنانچـه مالحظـه شـد ،ا گرچـه محققانـی همچـون قهرمانـی و همـکاران (،)Qahramai et al, 2019
مسـعودی و همـکاران ( ،)Masoodi et al., 2019اسـکندری ( )Eskandarei, 2017و تعـدادی دیگـری از
محققـان مطالعاتـی در خصـوص تفاوتهـای بیـن دانشـجویان عـادی و اسـتعداد انجـام دادهانـد امـا با توجه
به اهمیت انگیزه در تحصیل برای دانــشجویان ،عـدماطـلاع از میزان و عوامــل تأثیرگــذار بر آن ،برنامهریزی
در زمینـه تحصیـل را دشـوار میسـازد .انگیـزه تحــصیلی پــایین ،پیامــدهایی چـون تـرک تحصیـل ،پیشـرفت
تحصیلـی پاییـن ،هــدر رفــتن هزینـههــا وكاهـش بالقـوۀ كیفیـت زندگـی فـرد را بـ ه دنبـال دارد .پیشـرفت
1- Gaziantep
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تحصیلـی هـم علاوه بـر اینکـه بـه عنـوان یـک هـدف محسـوب میشـود ،در فرا گیـران ایجـاد انگیـزه کـرده و
منجـربـ ه کسـب بسـیاری از اهـداف دیگـر میشـود .ازطرفـی مطالعـات کمتـری در خصوص مقایسـه همزمان
متغیرهـای انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان فنـی و مهندسـی توسـط پژوهشـگران
داخلـی و خارجـی صـورت گرفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه رشـتههای فنـی و مهندسـی در جوامـع
امـروزی برخوردارنـد ،خلاء پژوهشـی در ایـن زمینـه مشـاهده میشـود .لـذا بـا توجـه بـ ه مطالـب فوق ،مسـئله
ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه آیـا میـزان انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان از طریـق آزمـون
و اسـتعداد درخشـان فنـی و مهندسـی دانشـگاه تبریـز متفـاوت اسـت؟ در راسـتای مسـئله تحقیـق ،سـؤاالت
زیـر مطـرح میشـود:
3.سؤاالت پژوهش
zانگیزۀ تحصیلی در دانشـجویان از طریق آزمون و اسـتعداد درخشـان فنی و مهندسـی دانشـگاه تبریز
بـ ه چه میزان اسـت؟
zپیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان از طریـق آزمـون و اسـتعداد درخشـان فنـی و مهندسـی دانشـگاه
تبریـز بـه چـه میزان اسـت؟
zآیـا میـزان انگیـزۀ تحصیلـی در دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون فنـی و مهندسـی
دانشـگاه تبریـز متفـاوت اسـت؟
zآیـا میـزان پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون فنـی و مهندسـی
دانشـگاه تبریـز متفاوت اسـت؟
zآیـا میـزان انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلی در دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریق آزمون
فنی و مهندسـی دانشـگاه تبریز بر اسـاس جنسـیت متفاوت اسـت؟
4.روش پژوهش
پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف ،کاربـردی اسـت و بـا توجـه بـ ه اینکـه در ایـن تحقیق وضعیـت متغیرهـا در دوگروه
از نمونـه آمـاری مـورد بررسـی قـرار میگیـرد ،روش تحقیـق از نـوع توصیفـی اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پژوهش،
شـامل کلیـه دانشـجویان فنـی و مهندسـی اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون مقطـع کارشناسـی ارشـد
دانشـگاه تبریـز اسـت .بـا توجـه بـ ه ایـن کـه تعـداد انصرافدهندگان(مربـوط بـه اسـتعداد درخشـان) بـ هطـور
دقیـق در زمـان آمارگیـری مشـخص نبـود ،کل دانشـجویان اسـتعداد درخشـان در حـدود  70نفـر هسـتند .بـا
توجه ب ه محدودیت حجم دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و قصد مقایسـه این دو گروه ،تعداد دانشـجویان
از طریـق آزمـون و اسـتعداد درخشـان برابـر انتخـاب شـدند .بنابرایـن اول بـر اسـاس جـدول مـورگان ،حجـم
نمونـه آمـاری در گـروه اسـتعداد درخشـان مشـخص گردیـد کـه  29نفر هسـتند و در گـروه دانشـجویان از طریق

راکمه و یبیبح هللادمح 35

آزمـون نیـز  29نفـر انتخـاب شـدند ،لـذا نمونـه آمـاری ایـن پژوهـش شـامل  29نفـر از دانشـجویان اسـتعداد
ن صـورت کـه
درخشـان و  29نفـر از دانشـجویان از طریـق آزمـون فنـی و مهندسـی دانشـگاه تبریـز اسـت .بـ ه ایـ 
ابتدا فهرسـت اسـامی دانشـجویان اسـتعداد از وبگاه استعداد درخشـان دانشگاه اخذ گردید .از آنجا که یکی
از ضرورتهـای ایـن پژوهـش توجـه بـ ه انتخـاب دانشـجویان از طریـق آزمـون از میـان دانشـجویان بـ ه اصطالح
روزانـه و همکالسـیهای دانشـجویان اسـتعداد درخشـان اسـت ،حداقـل تعـداد دو نفـر دانشـجوی اسـتعداد و
دو نفـر از طریـق آزمـون از هـر کالس مدنظـر قـرار گرفـت کـه شـامل  15کالس اسـت .اطالعـات جمعآوریشـده
از طریـق پرسـشنامه ،بـ ه وسـیله نرمافـزار  SPSS21مـورد پـردازش قـرار گرفتـه اسـت و دادههـا در دو بخـش
یافتههـای توصیفـی و یافتههـای اسـتنباطی مربـوط بـ ه سـؤاالت پژوهـش تجزی هوتحلیـل شـده اسـت.
5.ابزار پژوهش
بـرای جمـعآوری دادههـا و اطالعـات در زمینـه مبانـی نظـری و پیشـینه پژوهـش ،از مطالعـه کتابخانـهای
و جهـت گـردآوری دادههـا در مـورد متغیرهـا بـ ه شـیوۀ میدانـی از پرسـشنام ه معیـار اسـتفاده شـده اسـت.
پرسـشنامه معیـار انگیـزش تحصیلـی ،ترجمـه نمونـه انگلیسـی مقیـاس انگیـزش تحصیلـی ( )1AMSتوسـط
والرنـد ( )Vallerand et al., 1994اسـت کـه ابتـدا در فرانسـه طراحـی شـده اسـت .ایـن مقیـاس ،بـر مبنـای
نظریـه (خودتعیینکنندگـی) سـاخته شـده و دارای  28پرسـش هفتگزینـهای اسـت کـه سـهبعد انگیـزش
درونـی (بـرای دانسـتن ،دسـتاورد ،تجربـ ه تحریـک) ،انگیـزش بیرونـی (تنظیـم منسـجم ،درونفکنیشـده،
برونفکنیشـده) و بیانگیزشـی را میسـنجد .در تحلیـل سـؤاالت پرسـشنامه انگیـزش تحصیلـی از طیـف
لیکـرت  7گزینـهای اسـتفاده شـد کـه ارزش هـر یـک از گزینههـا بـه صـورت مطابقـت نـدارد1:؛ مطابقـت کـم
تـا زیـاد  2و 3و 4و 5و6؛ و مطابقـت کامـل  7اسـت کـه میانگیـن نظـری برابـر اسـت بـا5 +6 +7(/7 = 4 :
 .)1 +2 +3+ 4+دامنـه نمـرات بیـن  28تـا  196قـرار دارد .نمـرات بیـن  28تـا  70میـزان انگیـزش تحصیلـی
پاییـن و نمـرات بـاالی  112میـزان انگیـزش تحصیلـی بسـیار خـوب اسـت .بررسـیهای بهعملآمـده توسـط
رابـرت والرنـد و همکارانـش نشـان میدهـد کـه روایـی و پایایـی 2نمونه انگلیسـی مقیاس انگیـزش تحصیلی بر
روی دانشآمـوزان دبیرسـتانی و نیـز دانشـجویان کانادایـی ،مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت .در تحقیق حاضر،
ضمـن تأییـد اولیـه ،روایـی صـوری پرسـشنامه از سـوی جمعـی از اسـاتید دانشـکده علـوم تربیتـی دانشـگاه
تبریـز و پایایـی آن نیـز بـه روش بازآزمایـی و محاسـبه آلفـای کرونبـاخ بررسـی گردیـده اسـت .ضریـب آلفـای
ش سـماوی و همـکاران (Samawi et
کرونبـاخ محاسبهشـده بـرای پرسـشنامه انگیـزش تحصیلـی در پژوهـ 
 0/88 ،)al., 2016بـرآورد شـده اسـت .از طرفـی در مطالعـه ویسـانی و همـکاران ( )Visani et al., 2012میـزان
1- Academic motivation scale
2- Reliability & Validity
 .3روایــی بــهایــن معناســت کــه روش یــا ابــزار بهکاررفتــه تــا چــه حــد میتوانــد خصوصیــت مــورد نظــر را بــهدرســتی اندازهگیــری کنــد و پایایــی بــه ایــن
معناســت کــه پژوهشــگران دیگــر بتواننــد بــا همــان روششناســی ،بــه نتایــج ثابــت و پایــدار برســند.

... 36یلیصحت تفرشیپ و هزیگنا هسیاقم

آلفـای کرونبـاخ بـرای خردهمقیاسهـای انگیـزش درونـی ،بیرونـی و بیانگیزگـی بـهترتیـب %67 ،%86 ،%84
بـه دسـت آمـده اسـت .در خروجـی بهدسـتآمده در ایـن پژوهـش نیـز ضریـب آلفـای کرونبـاخ  0/84بـرای
متغیـر انگیـزش تحصیلـی بهدسـت آمـد کـه نشـاندهندۀ پایایـی بـاالی پرسـشنامه اسـت.
متغیـر دیگـر تحقیـق یعنـی پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان نیـز بـر اسـاس معـدل نیمسـال قبـل کـه از
طریـق یـک سـؤال از دانشـجو بـه صـورت خوداظهـاری پرسـیده شـد و جمـعآوری گردیـد.
6.یافتههای پژوهش
ابتـدا جهـت اطمینـان از طبیعـی بـودن توزیـع دادههـا و بـه منظـور اسـتفاده از آزمونهـای مؤلفـه یـک ،از
آزمـون کولموگروف-اسـمیرنوف اسـتفاده شـد .در ایـن آزمـون ا گـر مقـدار ( )p-valueبیشـتر از  0/05باشـد،
توزیـع نمونـه طبیعـی خواهـد بـود .همچنیـن مقـدار چولگـی معیـاری ،از تقـارن یـا عدمتقـارن تابـع توزیـع
اسـت .همانطـور کـه در جـدول زیـر آمـده اسـت ،مقـدار چولگی و کشـیدگی در دامنه ( +2و  )-2بـوده و مقدار
آزمـون اسـمیرنوف-کولموگروف بیشـتر از  0/05اسـت .بنابرایـن دادههـا از توزیـع طبیعـی برخوردارنـد.
جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

کولموگروف
انحراف معیار کمترین بیشترین چولگی کشیدگی
اسمیرنوف

سطح
معناداری

انگیزۀ تحصیلی

133/39

22/85

54

176

-0/87

1/87

0/87

0/43

پیشرفت تحصیلی

17/2

1/42

14

19/75

-0/42

-0/57

0/76

0/6

بهمنظـور آزمـون سـؤاالت پژوهـش ،از آزمـون  tمسـتقل و  tتکنمونـهای اسـتفاده شـد و نتایـج آنهـا در
جـداول زیـر نشـان داده شـده اسـت.
جهـت بررسـی ایـن سـؤال کـه وضعیـت متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت در دانشـجویان اسـتعداد
درخشـان و از طریـق آزمـون فنـی و مهندسـی دانشـگاه تبریـز بـ ه چـه صـورت اسـت ،از آزمـون  tتکنمونـهای
اسـتفاده شـد کـه نتایـج در جـدول  2آورده شـده اسـت.
جدول .2نتایج اجرای آماره و آزمون  tتکنمونهای متغیر انگیزۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

سطح
معناداری

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

میانگین
نظری

انحراف
معیار

درجه آزادی آزمون t

انگیزۀ تحصیلی

از طریق آزمون
استعداد

29
29

127
139/79

112
112

23/36
20/8

28
28

3/45
7/19

0/00
0/00

از طریق آزمون
پیشرفت تحصیلی
استعداد

29
29

16/75
17/66

15
15

1/38
1/34

28
28

6/81
10/67

0/00
0/00

بـرای بررسـی میـزان متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی از آزمـون  tتکنمونـهای اسـتفاده کـرده و مقـدار متوسـط
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پرسـشنامه لیکـرت را کـه برابـر  4اسـت ،بـر تعـداد سـؤاالتی کـه در هـر یـک از ابعـاد وجـود دارد ،ضـرب کـرده
تـا میانگیـن نظـری آزمـون در هـر یـک از ابعـاد بـهدسـت آیـد و در نهایـت نیـز ،تعـداد کل سـؤاالت پرسـشنامه
انگیـزۀ تحصیلـی را در مقـدار متوسـط لیکـرت ضـرب میکنیـم تـا میانگیـن نظـری آزمـون انگیـزۀ تحصیلـی
کل بـه دسـت آیـد تـا آزمـون  tتکنمونـهای انجـام شـود .بـر اسـاس یافتههـای بهدسـتآمده در جـدول ،2
مالحظـه میشـود کـه بـا توجـه بـه آزمـون  tو مقـدار سـطح معنـاداری حاصـل ( )P>0/05بـا اطمینـان  0/95و
میانگیـن کل متغیـر انگیـزش تحصیلـی بـرای دانشـجویان فنـی و مهندسـی اسـتعداد درخشـان بـا 139/79
و دانشـجویان از طریـق آزمـون بـا  127میتـوان ادعـا نمـود کـه میـزان ایـن متغیـر در دانشـجویان باال تـر از حـد
متوسـط اسـت .بـرای بررسـی میـزان متغیـر پیشـرفت تحصیلـی نیـز از آزمـون  tتکنمونـهای اسـتفاده نموده و
مقـدار میانگیـن نظـری طبـق عـرف جامعـه  15در نظـر گرفتـه شـده اسـت .میانگیـن پیشـرفت تحصیلـی بـرای
دانشـجویان اسـتعداد درخشـان بـا  17/66و از طریـق آزمـون بـا  16/75نشـان میدهـد کـه میـزان ایـن متغیر
نیـز در دانشـجویان در باالتـر از حـد متوسـط اسـت.
جهـت بررسـی ایـن سـؤال کـه آیـا میـزان انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان اسـتعداد
درخشـان و از طریق آزمون فنی و مهندسـی دانشـگاه تبریز متفاوت اسـت ،از آزمون  tمسـتقل اسـتفاده شـد
کـه نتایـج در جـداول  3و  4آورده شـده اسـت.
ه اجرای آزمون  tمستقل انگیزۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان از طریق آزمون
جدول .3آمارههای مربوط ب 
و استعداد درخشان فنی و مهندسی

متغیر

نحوه قبولی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

انگیزۀ تحصیلی

از طریق آزمون استعداد

29
29

127
139/79

23/36
20/8

4/33
3/86

پیشرفت تحصیلی

از طریق آزمون استعداد

29
29

16/75
17/66

1/38
1/34

0/25
0/24

جدول .4نتایج اجرای آزمون  tمستقل انگیزۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان از طریق آزمون
و استعداد درخشان گروه فنی و مهندسی

آزمون لون برای یکنواختی واریانسها
F

آزمون  tبرای تساوی میانگینها
سطح معناداری

t

 dfسطح معناداری تفاوت میانگینها

انگیزۀ تحصیلی با فرض واریانسهای یکنواخت 0/13

0/72

56 -2/2

0/03

-12/79

پیشرفت تحصیلی با فرض واریانسهای یکنواخت 0/46

0/49

56 -2/54

0/01

-0/19

همانگونـه کـه در جـدول  4نشـان داده شـده اسـت ،آمـاره لـون بـرای انگیـزش تحصیلـی F=0/13و
بـرای پیشـرفت تحصیلـی F=0/46بـوده و سـطح معنـیداری متناظـر بـا متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی ()P=0/72
و پیشـرفت تحصیلـی ( )P=0/49بـزرگ اسـت .بنابرایـن فـرض یکنواختـی واریانسهـا را نمیتـوان رد کـرد و
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امـکان انجـام آزمـون  tبـا فـرض واریانسهـای یکسـان بـرای آزمـون فرضیـه صفـر ،یعنـی تسـاوی میانگینهـا
وجـود دارد .نتایـج تحلیـل حا کـی از آن اسـت کـه تفـاوت معنـیداری بیـن دانشـجویان اسـتعداد درخشـان
و از طریـق آزمـون در متغیـر انگیـزش تحصیلـی  t)df56(=-2.2 ،P>0/05و در متغیـر پیشـرفت تحصیلـی
 t)df56(=-2.54 ،P>0/05وجـود دارد .بـا توجـه بـ ه جـدول  3مقادیـر میانگیـن در متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی
بـرای دانشـجویان اسـتعداد درخشـان  139/79و بـرای دانشـجویان از طریـق آزمـون  127بـوده و در متغیـر
پیشـرفت تحصیلـی بـرای دانشـجویان اسـتعداد درخشـان  17/66و دانشـجویان از طریـق آزمـون 16/75
میباشـد کـه تفاوتشـان معنـادار اسـت.
جهـت بررسـی ایـن سـؤال کـه آیـا میـزان انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان دختـر
اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون فنـی و مهندسـی دانشـگاه تبریـز متفـاوت اسـت ،از آزمـون  tمسـتقل
اسـتفاده شـده اسـت کـه نتایـج در جـداول  5و  6آورده شـده اسـت.
جدول  .5آمارههای مربوط به اجرای آزمون  tمستقل انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر از طریق آزمون
و استعداد درخشان فنی مهندسی

متغیر

نحوه قبولی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

انگیزه تحصیلی

دختر از طریق آزمون
دختراستعداد درخشان

15
13

135/66
134/53

13/57
18/95

3/5
5/25

پیشرفت تحصیلی

دختر از طریق آزمون
دختراستعداد درخشان

15
13

16/57
17/25

1/29
1/66

0/33
0/46

جدول .6نتایج اجرای آزمون  tمستقل انگیزۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر از طریق آزمون
و استعداد درخشان گروه فنی و مهندسی

آزمون  tبرای تساوی میانگینها

آزمون لون برای یکنواختی واریانسها
F

سطح معناداری

t

df

سطح معناداری تفاوت میانگینها

انگیزۀ
تحصیلی

با فرض واریانسهای
یکنواخت

1/44

0/24

0/18

26

0/85

1/12

پیشرفت
تحصیلی

با فرض واریانسهای
یکنواخت

1/19

0/28

-1/21

26

0/23

-0/68

نتایـج تحلیـل حا کـی از آن اسـت کـه تفـاوت معنـیداری بیـن دانشـجویان دختـر اسـتعداد درخشـان و از
طریق آزمون در متغیر انگیزش تحصیلی ( )t(df=26(=0/18 ،P<0/05و متغیر پیشـرفت تحصیلی (،P<0/05
 )t(df=26(=1/21وجـود ندارد.
جهـت بررسـی ایـن سـؤال کـه آیـا میـزان انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی در دانشـجویان پسـر
اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون فنـی و مهندسـی دانشـگاه تبریـز متفـاوت اسـت ،از آزمـون  tمسـتقل
اسـتفاده شـده اسـت کـه نتایـج در جـداول  7و  8آورده شـده اسـت.
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جدول  .7آمارههای مربوط به اجرای آزمون  tمستقل انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پسر از طریق آزمون
و استعداد درخشان فنی و مهندسی

متغیر

نحوه قبولی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

انگیزۀ تحصیلی

پسر از طریق آزمون
پسراستعداد

14
16

117/71
144/06

28/23
21/84

7/54
5/46

پیشرفت تحصیلی

پسر از طریق آزمون
پسراستعداد

14
16

16/94
17/99

1/5
0/94

0/4
0/23

جدول .8نتایج اجرای آزمون  tمستقل انگیزۀ تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پسر از طریق آزمون
و استعداد درخشان گروه فنی و مهندسی

آزمون  tبرای تساوی میانگینها

آزمون لون برای یکنواختی واریانسها
F

سطح معناداری

t

df

سطح معناداری تفاوت میانگینها

با فرض واریانسهای
انگیزۀ تحصیلی
یکنواخت

0/37

0/54

-2/87

28

0/008

-26/34

با فرض واریانسهای
یکنواخت

3/3

0/08

-2/32

28

0/02

-1/05

پیشرفت
تحصیلی

نتایـج تحلیـل حا کـی از آن اسـت کـه تفـاوت معنیداری بین دانشـجویان پسـر اسـتعداد درخشـان و پسـر
از طریـق آزمـون در متغیـر انگیـزش تحصیلی ( (t(df)=28(=-2/87 ،P>0/05و پیشـرفت تحصیلی (،P>0/05
 (t(df)=28(=-2/32وجود دارد.
7.بحث
هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر ،بررسـی وضعیت متغیرهـای انگیزۀ تحصیلی و پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان
اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون دانشـجویان فنـی و مهندسـی دانشـگاه تبریـز و مقایسـه ایـن متغیرهـا
در دانشـجویان دو گـروه بـود .جـدول  9خالصـه و مقایسـه نتایـج بهدسـتآمده در پژوهـش حاضـر و سـایر
پژوهشهـا را نشـان میدهـد.
جدول  .9خالصه و مقایسه نتایج بهدستآمده پژوهش حاضر با نتایج سایر پژوهشها

نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر

مقایسه با سایر پژوهشها

میــزان متغیــر انگیــزش تحصیلــی در دانشــجویان اســتعداد و از در پژوهــش رضــازاده ( )Rezazadeh, 2013نیــز انگیــزۀ تحصیلــی
طریــق آزمــون فنــی و مهندســی باال تــر از حــد متوســط اســت .در ســطح مطلوبــی قــرار دارد کــه بــا پژوهــش حاضــر بــ ه نوعــی
همخوانــی دارد
متغیــر پیشــرفت تحصیلــی در دانشــجویان اســتعداد و از طریــق بــا نتایــج پژوهــش نــادری و همــکاران ( ،)Naderi et al., 2017فتــح
آبــادی و همــکاران ( )Fathabadi et al., 2016همخوانــی دارد.
آزمــون فنــی و مهندســی باال تــر از حــد متوســط اســت.
تفاوت معنیداری بین دانشــجویان اســتعداد درخشــان و از طریق بــا نتایــج مطالعــات اســکندری ( )1396و قانعاردکانــی و همــکار
آزمــون فنی و مهندســی در متغیر انگیزش تحصیلی وجــود دارد )Ardakanei et al., 2016( .ناهمســو اســت.
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ادامه جدول 9
تفــاوت معن ـیداری بیــن دانشــجویان اســتعداد درخشــان و از بــا نتایــج پژوهــش قانعاردکانــی و همــکار (Ardakanei et
طریــق آزمــون فنــی و مهندســی در متغیــر پیشــرفت تحصیلــی  )al., 2016ناهمســو بــوده امــا بــا نتایــج تحقیقــات نظــرزاده و
همــکاران ( ،)Nazarzadeh et al., 2015مســعودی و همــکاران
وجــود دارد.
( ،)Masoodi et al., 2019قهرمانــی و همــکار (Qahramai et al.,
 )2019همســو اســت.
تفــاوت معنـیداری بیــن دانشــجویان دختــر اســتعداد درخشــان خــودآرام ( )Khodaram, 2014در پژوهــش خــود اذعــان کــرد
و از طریــق آزمــون در متغیــر انگیــزش تحصیلــی و پیشــرفت کــه بیــن انگیــزه پیشــرفت فرا گیــران دختــر اســتعداد درخشــان
و عــادی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد کــه بــا پژوهــش حاضــر
تحصیلــی وجــود نــدارد.
همخوانــی دارد .در مطالعــه عدلــی و همــکارن (Adli et al.,
 )2013بیــن پیشــرفت تحصیلــی فرا گیــران دختــر اســتعداد
درخشــان بــا همتایــان عــادی خــود تفــاوت وجــود داشــته اســت
کــه بــا پژوهــش حاضــر ناهمســو اســت.
تفــاوت معن ـیداری بیــن دانشــجویان پســر اســتعداد درخشــان جعفــری الرهنــگ ( )Hafarei Larhang, 2013در پژوهــش خــود
و از طریــق آزمــون در متغیــر انگیــزش تحصیلــی و پیشــرفت ب ـ ه ایــن نتیجــه رســید کــه انگیــزه پیشــرفت تحصیلــی فرا گیــران
پســر اســتعداد درخشــان باالتــر از همتایــان عــادی خــود
تحصیلــی وجــود دارد.
اســت کــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو اســت .در پژوهــش
قانعاردکانــی و همــکار ( )Ardakanei et al., 2016نیــز تفاوتــی
بیــن پیشــرفت تحصیلــی فرا گیــران پســر اســتعداد درخشــان و
عــادی مشــاهده نشــد کــه بــا پژوهــش حاضــر ناهمســو اســت.

در تبیین این نتیجه که میزان متغیر انگیزۀ تحصیلی و پیشـرفت تحصیلی در دانشـجویان اسـتعداد و از
طریق آزمون فنی و مهندسـی باالتر از حد متوسـط اسـت ،میتوان اذعان داشـت از آنجاییکه دانشـجویان
فنـی و مهندسـی بـا سـطح علمـی نزدیـک بـ ه هـم در یـک کالس قـرار میگیرنـد و از محیـط یادگیـری و مطالـب
درسـی یکسـان بهـره میگیرنـد و همچنیـن بـا توجـه بـه دغدغههـای ا کثـر دانشـجویان جهـت جـذب در بـازار
کار ،بـهدلیـل تحصیـل در دانشـگاه دارای بنیـه علمـی قـوی و رتبـ ه برتـر هـر دو گـروه در سـطح مطلوبـی قـرار
دارنـد .همچنیـن انتظـار فار غالتحصیـل شـدن ب هعنوان یـک موفقیت تحصیلی و حرفـهای نیز عامل دیگری
اسـت کـه باعـث افزایـش انگیـزۀ دانشـجویان میشـود ( .)Domene et al., 2011از طرفـی هـر چـه فضـای
موجـود دانشـگاه علمیتـر باشـد ،بـ ه تبـع دانشـجویان عالقهمنـد بـه تحصیـل را مشـتاق کسـب علـم و مهـارت
خواهـد کـرد .گاهـی نیـز عواملـی ماننـد تعهـد بـه دانشـکده ،دریافـت مـدرک تحصیلـی ،داشـتن مهارتهایـی
از قبیـل مهارتهـای خودتنظیمـی و مدیریـت زمـان ،کار گروهـی و ...میتواننـد در موفقیـت تأثیرگـذار باشـد
( .)Al-Sheep et al., 2019ازطرفـی پژوهـش وان دن بـرگ و کوتـزی ( )Van & Coetzee, 2014نشـان داد
کـه انگیـزه تحصیلـی دانشـجویان ،موفقیـت تحصیلـی آنهـا را در دانشـگاه تعییـن میکنـد .عالیـق ،آرزوهـا و
ایدهآلهـای هـر فـرد نیـز میتوانـد انگیـزهای بـرای پیشـرفت او باشـد .همانطـور کـه آلـن و رابینـز (& Allen
 )Robbins, 2010اذعـان میدارنـد ،عالقـه بـه رشـته تحصیلـی موجـب ایجـاد انگیـزه شـده و بـه دنبـال آن ،فرد
ً
تلاش بیشـتری بـرای رسـیدن بـ ه عملکـرد تحصیلـی بهتـر از خـود نشـان میدهـد و نهایتـا پیشـرفت تحصیلـی
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بهتـری را نیـز دارا میشـود .الگـوی ارزش-انتظـار ا کلـزو همـکاران ( )Alexander et al., 1983نیـز کـه یکـی از
تاثیرگذارتریـن چهارچـوب را بـرای بررسـی انگیـزش فرا گیـران و چگونگـی ارتبـاط آن بـا انتخابهـای مرتبـط
تحصیلـی ،رفتارهـای و پیشـرفت تحصیلـی ارائـه دادنـد ،معتقدنـد فرا گیرانی کـه از صالحیت باالیـی برخوردار
بوده و برای فعالیتهای تحصیلی ارزش قائل هسـتند ،بیشـتر با آن درگیر شـده و پیشـرفت تحصیلی باالیی
دارنـد (.)Jiang et al., 2018
در تبییـن ایـن نتایـج کـه تفـاوت معنـیداری بیـن دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون
فنـی و مهندسـی در متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی وجـود دارد ،میتـوان بیـان کـرد کـه افـراد
بااسـتعداد ،نشـانههایی از قابلیـت بـاالی عملکـرد در برخـی از حوزههـا از جمله هـوش ،خالقیت ،هنرمندی،
رهبـری و زمینههـای تحصیلـی ،سـبکهای یادگیـری متفـاوت ،ویژگیهـای شـناختی ،اجتماعـی و عاطفـی
ویـژه را نشـان میدهنـد ،بـ ه یـک مسـئله از چندیـن روزنـه نگریسـته (تفکـر نوآورانـه) و راهحلهـای جدید ارائه
میدهنـد و نسـبت بـ ه همسـاالن عـادی خـود ،از عملکـرد باالیـی در یادگیـری تحصیلـی برخـوردار هسـتند
ً
و رفتارهـای خالقانهتـری از خـود نشـان میدهنـد ( .)Chen et al., 2016همانطـور کـه قبلا هـم ذ کـر شـد،
ویژگیهای خاص دانشـجویان بااسـتعداد از قبیل هوش باالتر از حد متوسـط ،سـرعت و کیفیت فرایندهای
یادگیری ،خودتنظیمی شـناختی کارآمد و خالقیت باال باعث افزایش انگیزه در یادگیری میشـود .فرا گیران
بااسـتعداد ،توانایـی یادگیـری مضاعفـی دارنـد و میتواننـد مهارتهـای ادرا کـی خـود را افزایـش دهنـد.
همچنیـن از آنجاییکـه دانشـجویان عالقهمنـد بـ ه عضویـت درآمـدن کمیتـه اسـتعداد درخشـان دانشـگاه
محـل تحصیـل و پذیرفتـه شـدن در رشـته مـورد عالقـه خـود هسـتند ،سـعی میکننـد مال کهـای ارائهشـده
توسـط کمیتـه را جهـت پذیـرش در مقطـع تحصیلـی کارشناسـی ارشـد از طریـق اسـتعدادهای درخشـان
بـهدسـت آورنـد .یکـی از ایـن مال کهـا داشـتن معـدل بـاال اسـت .ازایـنرو دانشـجویان اسـتعداد درخشـان
همـواره سـعی در افزایـش معـدل نیمسـال خـود نسـبت بـه سـایرین هسـتند .از طرفـی یکـی از مهمتریـن
عوامـل مرتبـط بـه پیشـرفت تحصیلـی ،راهبردهـای یادگیـری اسـت .تعـدادی از مطالعـات به بیـان رابطه بین
رویکردهـای یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی میپـردازد ( .)Zigorse, 2004در واقـع راهبردهـای یادگیری نقش
اساسـی را در پیشـرفت تحصیلـی ایفـا میکننـد .لـذا در تبییـن ایـن سـؤال میتـوان بیـان کـرد دانشـجویان
اسـتعداد درخشـان بـهدلیـل راهبردهـای یادگیـری متفاوتـی کـه در نحـوه مطالعه خود بهدلیل کسـب معدل
بـاال بـهکار میگیرنـد ،پیشـرفت تحصیلـی باالتـری نسـبت بـ ه دانشـجویان از طریـق آزمـون دارنـد.
در تبیین این نتیجه تحلیل که نشان داد تفاوت معنیداری بین دانشجویان دختر استعداد درخشان
و از طریـق آزمـون در متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی وجـود نـدارد ،میتوان بیان کـرد همانطور
کـه ناتریلـو و مکدیـل ( )Naterilow & Makdiel ,1994در پژوهـش خـود نشـان دادنـد ،خانوادههایـی کـه
انتظـارات و آرزوهـای باالیـی بـرای فرزنـدان خـود در نظـر میگیرنـد و معیارهـای تحصیلـی باال تـری بـرای آنـان
تعییـن میکننـد ،بـر انگیـزه و عملکـرد تحصیلـی آنـان تاثیـر مثبـت و قابلتوجهی دارنـد رایـان (.)Rayan, 2001
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لـذا نتایـج یکسـان بیـن ایـن دو گـروه ممکـن اسـت حا کـی از توجـه و انتظـارات یکسـان والدیـن از آنهـا باشـد.
از طرفـی در پژوهـش وسـپرز ( )Vespers, 2000نشـان داده شـد عالقـه بـه تحصیـل و پیشـرفت تحصیلـی در
زنـان بـاال اسـت ،در نتیجـه در حـوزه تحصیـل تلاش بیشـتری داشـته و بـه ادامـه تحصیـل انگیـزه بیشـتری
دارنـد .از ایـنرو در هـر دو گـروه دانشـجویان (اسـتعداد و از طریـق آزمـون) تفاوتـی در ایـن دو متغیـر مشـاهده
نشـد .امـا در تبییـن ایـن نتیجـه کـه تفـاوت معنـیداری بیـن دانشـجویان پسـر اسـتعداد درخشـان و از طریـق
آزمـون در متغیـر انگیـزۀ تحصیلـی و پیشـرفت تحصیلـی مشـاهده شـد ،میتـوان اذعـان کـرد از آنجاییکـه
الکسـاندر و آنووگبیزی )Alexander & Onwuegbuzie, 2007( 1نیز معتقد اسـت انگیزۀ تحصیلی به سـطوح و
میـزان پشـتکار ،عالقـه درونـی و ذهنـی و تلاش و پیشـرفت تحصیلـی اشـاره دارد و منجر بـه موفقیت تحصیلی
میگـردد .لـذا گرایـش بـه موقعیت اجتماعی ،دسـتیابی ب ه فرصتهای شـغلی و موقعیت اقتصادی مناسـب،
میتوانـد عامـل ایـن تفـاوت باشـد .پژوهشهـای انجامشـده حا کـی از آن اسـت کـه پیشـرفت تحصیلـی از
تعامـل بیـن متغیرهـای موقعیتـی بسـیاری تأثیرپذیـر اسـت ،از جملـه آن نگـرش نسـبت بـ ه مسـائل آموزشـی
و فعالیتهـای تحصیلـی اسـت .همچنیـن پژوهشهـای انجامشـده توسـط بسـی ( )Besi, 2002حا کـی از آن
اسـت کـه نگـرش مثبـت فرا گیـران نسـبت بـه دروس آموزشـگاهی بـر پیشـرفت تحصیلـی آنـان در ایـن درسهـا
تأثیـر مثبـت میگـذارد .نگـرش نسـبت بـ ه توانایـی و شایسـتگی خـود در انجـام دادن تکالیـف درسـی ،اغلـب با
عملکـرد تحصیلـی بهتـری همـراه اسـت شـریفی ( .)Shareifi, 2006در این پژوهش نگرش مثبت دانشـجویان
پسـر اسـتعداد درخشـان بـه فعالیتهـای تحصیلـی و کسـب معـدل بـاال ،میتوانـد باعـث بـ ه وجـود آمـدن
تفـاوت در پیشـرفت تحصیلیشـان نسـبت بـ ه دانشـجویان گـروه دیگـر گـردد.
8.نتیجهگیری
در دنیـای رقابتـی حاضـر ،همـه خواهـان رسـیدن بـ ه سـطح باالیـی از پیشـرفت هسـتند .جامعـه مـدرن امـروز
انتظـار دارد کـه همـه افـراد پیشبرندگـی باالیـی داشـته باشـند .کیفیـت عملکـرد ،بـ هعنـوان عاملـی کلیـدی
یکـه دانشـجویان سـرمایههای
بـرای پیشـرفت شـخصی و توسـعه ملـی در نظـر گرفتـه شـدهاسـت و از آنجای 
ش و پرورش اسـتعدادها ،قابلیتها و مسـائل مربوط ب ه ایشـان ،از وظایف
یـک جامعهانـد ،لـذا توجـه بـ ه آموز 
مسـئوالن آموزشـی هر کشـوری اسـت .در واقع بررسـی موفقیت تحصیلی دانشـجویان ،یکی از راههای بهبود
مسـتمر کیفیـت آموزشـی اسـت کـه در شناسـایی برخـی از تنگناهـا و نارسـاییهای نظـام آموزشـی و ارائـه
راهحلهای علمی و صحیح در جهت برطرف کردن آنها مؤثر است .رشد استعدادها در آموزش عالی ،بیش
از هر چیزی به کیفیت یادگیری دانشـجویان بسـتگی دارد .عالوهبر این ضرورت شناسـایی ،پرورش و حفظ
اسـتعدادهای درخشـان و تامین برنامههای آموزشـی خاص برای جوانانی که در مقایسـه با همکالسـیهای
1- Alexander & Onwuegbuzie
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خـود تواناییهـای از بهـره هوشـی باالتـر از حـد متوسـط برخوردارند ،بسـیار حائز اهمیت اسـت که مسـئولیت
خطیـر برقـراری تسـهیالت آموزشـی ،پژوهشـی و رفاهـی و انجـام امـور مربـوط بـ ه دانشـجویان اسـتعدادهای
درخشـان بـه عهـده گروههـای حمایـت از اسـتعداد درخشـان را بیـش از گذشـته برجسـته مینمایـد .هـر
چنـد چنیـن انتخابهایـی خالـی از اشـکال نیسـت ،بـهویـژه زمانـی کـه دیـده میشـود فقـط یـک معیـار بـرای
تشـخیص بیـن دانشـجویان در نظـر گرفتـه مـی شـود و آن معـدل ا کتسـابی در طـول تحصیـل کارشناسـی
اسـت و تصـور بـر ایـن اسـت کـه رتبههـای برتـر دارای هـوش شـناختی بیشـتری هسـتند .لـذا مشـخص اسـت
کـه در انتخـاب دانشـجویان اسـتعداد درخشـان در آمـوزش عالـی دیـدگاه باریـک و انحصـاری از اسـتعداد در
نظـر گرفتـه شـده اسـت .از ایـنرو بـه نظـر میرسـد کـه راهبردهـای الزم جهـت شناسـایی فرا گیـران اسـتعداد
تحصیلـی ( ،)GATبایـد شـامل معیارهـای فـردی ،ارزیابی مداوم ،معیارهای چندگانه شناسـایی و تشـخیص
عوامـل زمینـهای همـراه بـا شناسـایی برنامههای اسـتعداد درخشـان بـا رویکردهای چندبعدی باشـد و فقط
بـر عملکـرد تحصیلـی محـدود نشـود .در واقـع در ارزیابـی ظرفیتهای فرا گیران عالوه بـر تواناییهای ذهنی و
شـناختی ،الزم اسـت متغیرهایـی نظیـر اسـتعداد ،شـخصیت ،خودکارآمـدی ،ادرا ک ،انعطافپذیری ،انگیزۀ
تحصیلـی و ...نیـز ارزیابـی شـوند و فقـط بـ ه میزان میانگین معدل تحصیلی جهت ورود به مقطع کارشناسـی
ارشـد بسـنده نشـود .از طرفـی بـا توجـه بـه اهمیـت انگیـزش تحصیلـی در دوران تحصیـل و میـزان پیشـرفت
تحصیلـی ،پیشـنهاد میشـود تـا مشـاوران و روانشناسـان مرا کـز مشـاوره دانشـگاه ،نسـبت بـه پـرورش ایـن
مهارتهـا در دانشـجویان تلاش مضاعفـی نماینـد .همچنیـن با توجه به ارائه نظراتی که توسـط دانشـجویان
یگـردد در پژوهشـی بـه بررسـی دیدگاههـای
دو گـروه طـی فراینـد تحقیـق صـورت میگرفـت ،پیشـنهاد م 
دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و از طریـق آزمـون ،در خصـوص برنامههـای آموزشـی ،محتـوای دروس
ارائهشـده و ...پرداختـه شـود.
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 دانشـیار رشـته مدیریت آموزشـی و عضو هیئت علمی:حمداهلل حبیبیW
گـروه علـوم تربیتـی دانشـگاه تبریـز هسـتند و مـدرک دکتـری تخصصـی
. از دانشـگاه شـهید بهشـتی اخـذ نمودنـد1390 خـود را در سـال
، رفتارسـازمانی،حوزههـای پژوهشـی و مطالعاتـی ایشـان در خصـوص
 آموزش و بهسـازی منابع انسـانی، مدیریت آموزشـی،تحول سـازمانی
.است
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Wآیسـان پاشـایی فخـری :کارشـناس ارشـد بهسـازی منابـع انسـانی
دانشـگاه تبریـز میباشـند .حوزههـای مطالعاتـی ایشـان عبارتنـداز:
مهندسـی بـرق ،آمـوزش مهندسـی و برنامهریـزی راهبـردی

Wآیـدا قسـیمیلیقوان :دانشآموختـه روانشناسـی تربیتـی در مقطـع
کارشناسـی ارشـد از دانشـگاه تبریـز میباشـند .عالیـق پژوهشـی وی
متمرکـز بـر موضوعـات آمـوزش مهارتهـای تحصیلـی ،فرایندهـای
شـناختی-اجتماعی تحصیلـی و اختلاالت رفتـاری اسـت.

Wسـکینه فالحتـی :دانشآموختـه روانشناسـی تربیتـی در مقطـع
کارشناسـی ارشـد از دانشـگاه تبریز بوده و عالیق پژوهشـی وی متمرکز
بـر موضوعـات اختلاالت یادگیـری و بهزیسـتی روانشـناختی اسـت.

