
Psychology of Exceptional Individuals  
Vol. 11, No.43, Autumn 2021 
Jpe.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JPE.2022.59758.2298 

  

IS
SN

: 2
4

7
6

/6
4

7
X

   
   

   
   

eI
SS

N
: 2

2
5

2
-0

0
3

1
   

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
1

/0
4

/1
1

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 2
0

2
1

/1
0

/3
0

   
   

   
  

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Developing a Model of Academic Satisfaction in Gifted 

Students based on the Factors Affecting It:  A Grounded 

Theory Study 

Sara Nejatifar   

 

Department of Psychology and Education of 

Children with Special Needs, University of Isfahan, 

Isfahan, Iran 
  

Ali Aghaziarati  
Department of Psychology and Education of 

Children with Special Needs, University of Isfahan, 

Isfahan, Iran 
  

 

Ahmad Abedi  
Department of Psychology and Educational of 

children with special needs, faculty of Education 

and Psychology, University of Isfahan,Isfahan,Iran 
 

Abstract 
The growth and development of any society are affected by the educated 

force of that society and identifying the factors affecting academic 

satisfaction and providing them is a step towards sustainable development. 

The aim of this study was to discover and investigate the factors affecting 

the academic satisfaction of gifted students. The method of the present study 

was qualitative using a data-based method and data collection was done 

through semi-structured interviews. The statistical population of the present 

study included male and female students of the first high school of talented 

schools in Tehran in the academic year of 2019-2020. The research sample 

was selected by cluster sampling and after interviewing 20 students, the 

effective factors were identified in academic satisfaction. It should be noted 

that data analysis was performed using three steps of open, axial, and 

selective coding. Based on the results of the research, open codes around 168 

concepts, core codes including 21 concepts, and selective codes in 5 

concepts under the headings of school factors, individual factors, family 
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factors, attitudes toward intelligence, and community problems in dealing 

with the gifted and the lack of a gifted maintenance program (comprehensive 

programs from education to employment) were identified and extracted. 

Academic satisfaction is a good tool for evaluating the school and academic 

achievement of gifted students and strengthens the student's various factors 

in continuing the path of academic life and promoting academic satisfaction.  

Keywords: Academic Satisfaction, Talented Student, Grounded Theory. 
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بر  زهوشتی آموزاندر دانش یلیتحص یتمندیمدل رضا نیتدو

 ادبنیمطالعه داده کیاساس عوامل مؤثر بر آن: 

 

  فر  یسارا نجات
خاص،  هایازیو آموزش کودکان با ن شناسیروان یدکتر یدانشجو

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب
  

   یارتیآقاز یعل
خاص،  هایازیو آموزش کودکان با ن شناسیروان یدکتر یدانشجو

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب
  

   یاحمد عابد
خاص،  هایازیو آموزش کودکان با ن شناسیگروه روان اریدانش

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،شناسیو روان یتیدانشکده علوم ترب

 چکیده
 یتمندیثر بر رضاؤعوامل م ییآن جامعه بوده و شناسا دهیدآموزش یرویثر از نأهر جامعه مترشد و توسعه 

 یپژوهش باهدف کشف و بررس نیاست. ا داریتوسعه پا یسو به گامی ها،و فراهم کردن آن یلیتحص

 یفیاز نوع ک رانجام گرفت. روش پژوهش حاض زهوشتی آموزاندانش یلیتحص یتمندیثر بر رضاؤعوامل م

 یانجام گرفت. جامعه آمار افتهیساختار مهیمصاحبه ن قطری از هاداده یبوده و گردآور بنیاددادهبه روش 

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول مدارس استعداد درخشان شهر تهران در پژوهش حاضر شامل دانش

 مصاحبه و پس ازاب شد ای انتخگیری خوشهنمونهصورت  به پژوهشبود که نمونه  8991-99 یلیسال تحص

 هاداده لی. الزم به ذکر است که تحلدیگرد ییشناسا یلیتحص یتمندیثر بر رضاؤ، عوامل مآموزدانش 02با 

حاصل از پژوهش،  جی. بر اساس نتادیانجام گرد یو انتخاب یباز، محور کدگذاری مرحله سه از استفاده با

 نیمفهوم تحت عناو 5در  یانتخاب هایدمفهوم و ک 08شامل  یمحور هایمفهوم، کد 861باز حول  هایکد

مشکالت جامعه در برخورد  ی وزهوشینگرش نسبت به ت ،یعوامل خانوادگ ،یعوامل فرد ،ایعوامل مدرسه

و استخراج  ییتا اشتغال( شناسا لیجامع از تحص های)برنامه زهوشانتی داشتو نبود برنامه نگه زهوشانیبا ت

 زهوشتی آموزاندانش یلیتحص شرفتیمدرسه و پ یابیارز یبرا یطلوبابزار م یلیتحص یتمندی. رضادیگرد
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 یلیتحص تیو ارتقاء رضا یلیتحص یزندگ ریرا در ادامه مس آموزدانش یو عوامل متعدد شودیمحسوب م

 .دنماییم تیتقو

   .ادبنیداده زهوش،تی آموزدانش ،یلیتحص یتمندیرضا :ها واژهکلید



 241 |    و همکارانفر  ینجات...؛   بر زهوشتی آموزاندر دانش یلیتحص یتمندیمدل رضا نیتدو

 مقدمه

آموزان دست آوردن دانش و شناخت در مورد عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیلی دانشبه

آموزانی که سازگاری تحصیلی ضعیفی دارند تیزهوش بسیار حائز اهمیت است، زیرا دانش

شناختی  های روانبیشتری در زندگی خود در معرض خطراتی چون آسیب احتمال بهها بعد

(. برخی مطالعات پیشنهاد 0220، 8و روسم آوردگیرند )وان دن و ترک تحصیل قرار می

توان در قالب دو متغیر پیشرفت تحصیلی و سازگاری کنند که سازگاری تحصیلی را میمی

های اجتماعی و تحصیلی شناختی که شامل بهزیستی کلی، رضایت مربوط به جنبه روان

شود، بررسی کرد )هاالمانداری و یاحساس تنهایی و خُلق افسرده م هرگونهزندگی، فقدان 

توان مشخص می طور به(. 0280؛ گادریو، 0282، 9فیلون و گادریو -؛ ورنر8999، 0پاور

عنوان دو شاخص  آموزان که بهدانش 4اذعان داشت که پیشرفت و رضایت تحصیلی

مسائل مهم در تعلیم و تربیت است که  ازجملهشوند در نظر گرفته می سازگاری تحصیلی

شناسان تربیتی بوده است. رضایت تحصیلی، پاسخ مثبت، روان موردتوجهمواره ه

ها و موانع در عرصه مداوم و جاری تحصیلی آمیز، سازنده و انطباقی به انواع چالش موفقیت

شود )گوپال، سینگ و های علمی میها و پیشرفتاست که باعث به بار نشستن توانایی

گیری کیفیت و یادگیری های اندازهیکی از شاخصعنوان  ( و به0208، 5آگاروال

 (.0202و همکاران،  6آموزان شناخته شده است )بانوس دانش

 اشتباه بهفقدان پژوهش در زمینه رضایت تحصیلی سبب شده، رضایت تحصیلی  

ای است که پیشرفت تحصیلی برنامه که درحالیجانشین پیشرفت تحصیلی فرض شود. 

سایی افراد موفق در امر یادگیری است )کارشکی، محمد زاده هدف آن ارزشیابی و شنا

آموزان عالوه بر تبعات فردی رضایت تحصیلی دانش (.8998قصر، تقی زاده و گراوند، 
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ای مؤثر باشد تواند در رشد و ارتقا نظام آموزشی هر جامعهآموزان میبرای دانش

عنوان یک قلمرو در  تحصیلی بهدرواقع رضایتمندی  (.0202و همکاران،  8)فیگوراگازو

رسد بخشی از آن توسط عوامل شخصیتی تعیین رضایت از زندگی است که به نظر می

بیشتری در قلمرو  احتمال بهها افراد با برخورداری از برخی ویژگی گرید عبارت بهشود،  می

مشخصی از زندگی مانند تحصیل و اشتغال احساس رضایت خواهند کرد )لنت، دوسیو 

 (.0229، 0ویرا، شیو و سینگلیتا

-آموزان، بیانگر میزان احساسات و نگرشمفهوم رضایت و رضایت تحصیلی دانش 

باشد. از دیدگاه بسیاری از آموزان به وضعیت موجود آموزشی میهای مثبت دانش

گونه نظران، رضایت تابع عملکرد ذهنی و انتظارات افراد است. به همین دلیل هرصاحب

ها باشد، رضایت خوشایندی که نتیجه مقایسه عملکرد ذهنی افراد با انتظارات آناحساس 

( رضایت تحصیلی را 0286) 4داقانه و افرا (.0282، 9کانشود )بیتس، کیت و مکنامیده می

های متنوع ارزشیابی شده از ها با تجارب و پیامدبه معنی تناسب بین ارزشیابی ذهنی آن

آموزان متأثر از رضایت کلی ز این منظر، رضایت تحصیلی دانشدانند. لذا اآموزش می

( نیز با بیان این نکته که 0284) 5باشد. برایانت و بدفیفمی انتظاراتشانها از میزان تحقق آن

آموزان افتد و هرگونه گزینش علمی که توسط دانشهر چه در کالس درس اتفاق می

دارند ر زندگی تحصیلی نیست، اظهار میها دگیرد، منفک از تجارب کلی آنصورت می

 6ها مؤثر است. فلمینگ، ارتل، پالنتر و هاکانآموزان بر رضایت کلی آنکه تجارب دانش

شان ها از تجارب یادگیریآموزان را بیانگر چگونگی ادراک آن( نیز رضایت دانش0282)

ارب مثبت الزم به ذکر است که رضایت تحصیلی باال منجر به بسط تج دانند.می

های موجود برای آموزان از طریق کسب آگاهی بیشتر پیرامون کیفیت اساتید، فرصت دانش
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های علمی و مسائل های مالی، فشارتفریح و سرگرمی، توسعه علمی، کاهش سطح هزینه

آموزان تا حد زیادی وابسته به شود. عالوه بر این، رضایت تحصیلی دانشخوابگاهی می

دیگر،  عبارت به؛ ای که در آینده کسب خواهند کرد، داردجایگاه اجتماعیها از ادراک آن

تجارب  کننده نییتعی لیالتحص فارغآموزان از موفقیت تحصیلی خود پس از ادراک دانش

)هانسن و  باشدها از محیط آموزشی مدرسه میمثبت آموزشی و در نهایت رضایت آن

( رضایتمندی تحصیلی را 0282) 0یرا و چینهوسیموس، متووس، تومه، فرا (.0285، 8سولول

سازه  نی؛ بنابرااندآموز بودن تعریف کردهآموزی یا تجربه دانشلذت بردن از نقش دانش

تواند شاخصی از موفقیت نظام آموزشی و در سطح آموزش عالی رضایتمندی تحصیلی می

، 9از و آکگونبایکال، سوکمن، کورکمباشد )ها شاخصی برای میزان موفقیت دانشگاه

0225.) 

های ملی و عامل مهمی در پیشرفت علمی، امنیت و رفاه هر افراد تیزهوش گنجینه 

استعداد جا که افراد تیزهوش، خالق و با(. از آن0288، 4شوند )ابوجابرجامعه محسوب می

ی در های نظام آموزشی و تربیتباشند، بنابراین دغدغههای هر جامعه میسرمایه نیبهاتر گران

همچنین  (.8916)افروز،  باشدها، آموزش صحیح و مؤثر این افراد میمدارس و خانواده

مأموریت مدارس استعداد درخشان و تیزهوشان، عالوه بر انتقال دانش، کمک به رشد و 

بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی ؛ باشدآموزان میاین دانشجانبه  همهبهسازی 

شناخت علمی نقش  چراکهان تیزهوش بسیار حائز اهمیت است، آموزتحصیلی دانش

تواند متخصصان و معلمان را در امر بهبود گذار بر رضایتمندی تحصیلی، میمتغیرهای تأثیر

ترین و بارزترین نشانه موفقیت سیستم تعلیم و تربیت یاری نماید. درواقع اصلی

حصول رضایتمندی تحصیلی  وپرورش در رسیدن به اهداف، عملکرد تحصیلی و آموزش

 آموزان در وهله اول و رضایت از زندگی در وهله دوم است.برای دانش
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آموزان تأثیر عوامل متعددی وجود دارند که بر رضایتمندی تحصیلی دانش 

اند. برای نمونه، نتایج پژوهش ها به بررسی این عوامل پرداختهگذارند، برخی از پژوهش می

( نشان داد که فرهنگ و جو موسسه از عوامل محیطی است که 0220) 8اومباچ و پورتر

( 0224) 0پژوهش انصاری و اسکروچی تواند بر رضایت از تحصیل اثر بگذارد. نتایج می

های محتوای دوره، روش و شیوه ازجملهنشان داد که محیط یادگیری و عوامل آموزشی 

آموز از تحصیل ند رضایت دانشتواهای ارزشیابی میها و شیوهتدریس، بازخورد، حمایت

را متأثر سازد. عالوه بر این کلیت برنامه آموزشی، تیم آموزش و سیستم مدیریت دانشگاه 

( و 0282) 9ری دهد.الشعاع قرار میاز عواملی است که رضایت یادگیرنده را تحت

یت و شناختی از عوامل مؤثر بر رضاهای جمعیت( نشان دادند که متغیر0286) 4کاروالهو

همچنین به عوامل اقتصادی )نسبیت،  باشد. در بررسی پیشینه پژوهشپیشرفت تحصیلی می

(، 0285، 6(، تجارب اولیه )چن، مین، زو، بونگ، لو و چو0289، 5وارد و ویلوگبی-بیکر

(، عوامل محیطی )مایکل، 0221، 2آروو، نلسونز و وبی -های رفتاری )الن، باتونویژگی

انگیزش )اردوغان، بایرام  ازجملهشناختی  ( و عوامل روان0286، 1ئنبالکوک، کاشمن و یو

اشاره شده  عنوان عوامل مؤثر بر رضایت تحصیلی ( به0229، 82؛ اوالتوند0221، 9و دنیز

 است.

عاطفی بر سازگاری و عملکرد  -عنوان متغیری شناختی رضایتمندی تحصیلی به 

 تیکفا عدمآموزان تأثیر مهمی دارد و فقدان رضایتمندی تحصیلی، تحصیلی دانش

عدم موفقیت اجتماعی  جهیدرنتاقتصادی در آینده، اُفت عملکرد تحصیلی و  -اجتماعی
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آموزان تیزهوش در جامعه، افول سازندگی کشور را در پی دارد )احمدی و دانش

ت فوق که عوامل متعددی را (. با توجه به نتایج حاصل از مطالعا8992االسالمی،  شیخ

خأل  اند و همچنینآموزان مؤثر دانستهصورت پراکنده در رضایتمندی تحصیلی دانش به

آموزان تیزهوش، پژوهشی در ارتباط با بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش

آموزان تیزهوش بر تدوین مدل رضایتمندی تحصیلی در دانش باهدفلذا این پژوهش 

 عوامل مؤثر بر آن انجام گرفت.اساس 

 روش

انجام شده است.  8بنیادرویکرد کلی پژوهش حاضر از نوع کیفی و با استفاده از روش داده

ترین شکل ممکن عبارت است از فرایند ساخت یک نظریه مدون از بنیاد در سادهداده

خگویی به ها برای پاسها و تحلیل استقرایی دادهداده افتهی سازمانطریق گردآوری 

های کیفی که فاقد مبانی نظری کافی در زمینه های نوین آن دسته از پژوهش پرسش

(. جهت اجرای روش 8916شود )منصوریان، هستند، به کار گرفته می موردمطالعهموضوع 

ها استفاده شد. روند کار منظور گردآوری داده یافته بهساختاربنیاد از مصاحبه نیمهداده

ی ها سؤالمشاوران،  ازنظرمندی های فراوان و بهرهبود که بعد از مطالعه و بررسیی ا گونه به

ها ادامه یافت. به مصاحبهها آغاز گردید و تا حد اشباع دادهمصاحبه نهایی و مصاحبه

شناخت و  اندازه بهشد تا درباره جزئیات مربوط به موضوع اصلی شوندگان اجازه داده می

ند. الزم به ذکر است که مدت هر مصاحبه با توجه به میزان تمایل های خود نظر دهتجربه

دقیقه متغیر بود. در این پژوهش جامعه آماری  62تا  45بین  کنندگان شرکتدهی پاسخ

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول مدارس استعداد درخشان شهر دانش 052شامل 

گیری نمونه پژوهش از روش نمونه بود که برای انتخاب 8991-99تهران در سال تحصیلی 

ای استفاده گردید. حجم نمونه در فرآیند پژوهش مشخص گردید، ی خوشها چندمرحله

باشد، می موردمطالعهتر از تعداد افراد های کیفی اشباع شدن اطالعات مهمزیرا در پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grounded Theory 
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طالعاتی که آوری اطالعات را باید تا زمانی ادامه دهد که ابدین معنی که پژوهشگر جمع

کند، تکراری شده و اطالعات جدیدی به اطالعات آوری میکنندگان جمعاز شرکت

دیگر به اشباع نظری برسند )شورمیج و  عبارت قبلی اضافه نشود، به شده یگردآور

آموز دانش 02در این پژوهش،  درمجموع(. با در نظر گرفتن نکات فوق 8999همکاران، 

ساله( در  84) آموز پسردانش 9ساله( در پایه نهم و  85ختر )آموز دکه شامل یازده دانش

منظور  به ها مصاحبه انجام و ضبط گردید.عنوان نمونه انتخاب شدند و با آن پایه هشتم به

ها، وتحلیل و با هدف افزایش دقت و درستی تجزیه شده انجامهای وتحلیل مصاحبه تجزیه

جداگانه، واژه به واژه تایپ شد.  طور هبها ضبط و سپس هر مصاحبه تمامی مصاحبه

ساعت  04های مرتبط با آن را بالفاصله در و یادداشت شده ضبطپژوهشگران، هر مصاحبه 

رسید را یادداشت اول با دقت و سطر به سطر مطالعه کرده و مفاهیمی که به ذهن می

نیاد است که به آن بها در دادهوتحلیل داده کردند. این مرحله از نخستین مراحل تجزیه می

بنیاد تجویز شده ها که در دادهگویند و سپس با استفاده از روش تحلیل دادهکدگذاری می

 وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه شده یگردآوراست، اطالعات 

بنیاد تجویز شده است شامل سه مرحله کدگذاری ها که در دادهروش تحلیل داده 

ها، سطر به ها و بارباشد. در کدگذاری باز، متن مصاحبه بار)باز، محوری و انتخابی( می

شد. رسید در نظر گرفته میهای مهم، هر مفهومی که به ذهن میسطر خوانده و برای بخش

ها کد اختصاص یافت و یادداشت گذاری گردیده و به آنهای مرتبط عالمتسپس بخش

ی مفاهیم )یا همان گذار نامانه به تحلیلی، نگاشته شد. در کدگذاری باز، پژوهشگر آزاد

گیرد، به همین دلیل در پژوهش ها در نظر نمیپردازد و محدودیتی برای کدها( میکد

کد استخراج گردید اما به علت تشابه معنایی  922حاضر و در مرحله کدگذاری باز تعداد 

کد  861به  تاًینهاها در یکدیگر ادغام و تجمیع شده و و تکراری بودن اطالعات، این کد

شود، فرایند اختصاص کاهش پیدا نمود. در مرحله بعد که کدگذاری محوری نامیده می

شود و شکل گزیده به خود باز خارج می کامالًاز حالت  کد به مفاهیم موجود در داده

 های مشترکی در مجموعه دادهکدگذاری باز به بروز محور گرید انیب بهگیرد.  می
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های گیریها به مرحله بعدی کدگذاری جهتشود که این محورجر میمن شده یگردآور

قرار  موردتوجههای مربوط )کار با مفاهیم( بخشد. در کدگذاری محوری، گامای میتازه

کردن  خانواده همهای تحلیلی و ها و یادداشتگیرند. در این مرحله به جفت کردن کدمی

مفهومی شبیه یکدیگر  ازنظرهایی که ن مفاهیم کدها پرداخته شد و با بررسی ارتباط بیآن

مفهوم در مرحله کدگذاری محوری  08 درمجموعبودند، در یک طبقه جای گرفتند. 

 جیتدر بهنظریه  که جزء اصلیمشخص گردید. در آخرین مرحله کدگذاری به دلیل این

تر گزیدهدهد، پژوهشگر بر اساس این اجزا نوظهور در کار کدگذاری خود را نشان می

نامند. در این پژوهش، با می "انتخابی"آخرین فصل کدگذاری را  رو نیازاکند. عمل می

بر نحوه  که یطور بهها در مسیر پژوهش شوندگان و قرار دادن آنارائه بازخورد به مصاحبه

منظور افزایش  منظور افزایش روایی درونی اقدام شد. به ها تأثیر نگذارد، بهپاسخگویی آن

وسیله یک متخصص آشنا با روش  ها بههای حاصل از مصاحبه، یافتهایی درونی یافتهرو

های حاصل ی قرار گرفت. در این مرحله، نحوه کدگذاری دادهموردبررسبنیاد پژوهش داده

 از مصاحبه توسط این متخصص مورد ارزیابی قرار گرفت و نظرات ایشان اعمال گردید.

وضیح هدف پژوهش، روش مصاحبه، حق مالحظات اخالقی پژوهش شامل ت

دهی در خصوص کنندگان برای شرکت در مطالعه یا امتناع از آن و نیز اطمینانمشارکت

ها در انجام پژوهش محرمانه ماندن نام و اطالعات آنان، کسب رضایت جهت ضبط گفتگو

 رعایت گردید.

 ها یافته

آموزان تیزهوش در پژوهش حاضر شرح و بسط عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش

مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. در  02وتحلیل  ها و حاصل تجزیههای مصاحبهبر مبنای داده

زیر طبقه )استرس  80شامل ای که خود مقوله انتخابی شامل عوامل مدرسه 5این پژوهش 

تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، درگیری  -تحصیلی، نشخوار فکری

سازی های تحصیلی، بیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی، خودناتوانتحصیلی، هیجان

ها، رضایت از های درسی، آموزشی و کالستحصیلی، اهداف تحصیلی، رضایت از برنامه
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بینی، خودکارآمدی، )خوش زیر طبقه 6شامل معلم و کیفیت تدریس(، عوامل فردی 

طلبی و اجتناب از آن(، عوامل خانوادگی شامل گرایی، کمکآوری، امیدواری، کمال تاب

آموز تیزهوش(، نگرش نسبت به تیزهوشی و  زیر طبقه )چگونگی برخورد والدین با دانش 8

زیر طبقه )برداشت ناقص از مفهوم  8مشکالت جامعه در برخورد با تیزهوشان شامل 

 های تیزهوشان( وگیقرار گرفتن سایر ابعاد و ویژ الشعاع تحتاستعداد درخشان در عمل و 
زیر طبقه  8های جامع از تحصیل تا اشتغال( شامل داشت تیزهوشان )برنامهنبود برنامه نگه

آموختگی( شناسایی شدند که در ادامه آموزان بعد از دانش)عدم توجه به وضعیت دانش

 شود.به هر یک پرداخته می

 8در این پژوهش در جدول شماره  آمده دست بهها )مفاهیم( مقوله، زیر طبقه و کد 

مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر  8باشد. همچنین در شکل شماره قابل مشاهده می

 باشد.می تیرؤ قابلآموزان تیزهوش رضایتمندی دانش

های محوری و زیر آموزان تیزهوش )طبقهبر رضایتمندی تحصیلی دانش رگذاریتأث عوامل .0جدول 

 ها(طبقه

های کد

 انتخابی
 های بازکد های محوریکد

 استرس تحصیلی 

ادراک فرد مبنی بر  زمان/هم طور بهاحساس نیاز فزاینده به دانش و 

های تحمیلی از جانب نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش/ فشار

های زیاد زندگی تحصیلی/ خانواده و یادآور شدن اهمیت تحصیل/ تقاضا

 آموز دانشبه  ازحد شیبهای تحمیل فشاردلزدگی از مدرسه در اثر 

عوامل 

 ای مدرسه

 -نشخوار فکری

 تحصیلی

ی از افکار ا طبقهاشتغال دائمی به اندیشه یا موضوعی و تفکر درباره آن/ 

های شود/ تفسیرآگاهانه است که حول محوری مشخص تکرار می

در  های مثبتهای زندگی/ بدبینی در مورد رویداداز رویداد شده فیتحر

 آینده

 فرسودگی تحصیلی 

کفایتی در یادگیری معنایی و بیاحساس خستگی در مدرسه/ احساس بی

مطالب درسی/ کاهش عملکرد تحصیلی/ بی اشتیاقی نسبت به مطالب 

درسی / کاهش توانایی دریافت اطالعات/ عدم تمایل به حضور مستمر در 

 کالس
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های کد

 انتخابی
 های بازکد های محوریکد

 اشتیاق تحصیلی 

فراموش کردن هر موضوع دیگری هنگام انجام تکالیف و مطالعه دروس/ 

عالقه به انجام تکالیف درسی/ اختصاص زمان زیاد برای مطالعه/ گذشت 

در  مالحظه قابلسریع زمان برای فراگیر حین انجام امور درسی/ تالش 

بر تکالیف ساده/ جذابیت  زیبرانگ چالشانجام تکالیف/ ترجیح تکالیف 

ها در بیرون از کالس/ صحبت ت درسی و مشغولیت ذهن به آنموضوعا

/ سطح باالی شده گرفتهدر مدرسه یاد  آنچهکردن با اطرافیان در مورد 

انرژی برای انجام امور درسی/ ارتجاعی بودن ذهن فراگیر هنگام انجام 

امور درسی/ درگیری شدید روانی فرد نسبت به وظایف تحصیلی/ متعهد 

 حصیلی/ دلبستگی تحصیلی )رابطه عاطفی با مدرسه(بودن به امور ت

 درگیری تحصیلی 

تمایل و تالش فرد برای انجام تکالیف و مداومت در آن/ تالش و 

با مشکل در حین انجام تکالیف/ تقاضای  شدن مواجهپایداری در هنگام 

منظور یادگیری و درک مطالب درسی/  کمک از معلمان یا همساالن به

شود/ هایی که یاد گرفته میاعتقاد به مفید و مهم بودن مواد و مهارت

ی به مطالب/ ده ارزشمندی درونی به مطالب و تکالیف درسی/ عالقه

طراب، خشم هنگام انجام تکالیف فقدان عواطف منفی مانند ناامیدی، اض

درسی و یادگیری/ مشارکت خود آغازگرانه و هدفمند در فعالیت 

 تحصیلی

 های تحصیلیهیجان 

برانگیز بودن )داشتن محبوبیت(/ امید به تحصیل/ امید به کسب تحسین

های زندگی/ امید به سودمندی مدرسه/ امید به کسب شایستگی/ مهارت

ها، معلمان و مدرسه/ بیزاری نسبت به همکالسیلذت از یادگیری/ نفرت 

 از درس خواندن و هرگونه تالش علمی

 بیگانگی تحصیلی 

های تحصیلی/ نارضایتی از موضوعات درسی و ناتوانی در انتخاب

محتوای آموزشی/ سرپیچی کردن از مقررات مدرسه/ تقلب در امتحانات/ 

ها/ تعداد با همکالسی ها/ عدم برقراری رابطه دوستیجدایی از همکالسی

 اندک دوستان در مدرسه

 ورزی تحصیلیتعلل 

موکول کردن یا به تعویق انداختن زمان انجام تکالیف برای فردا/ هدر 

دادن زمان و وقت/ این دست و آن دست کردن در انجام تکالیف/ 

انداختن تالش وقتی  ریتأخنداشتن برنامه مشخص برای انجام تکالیف/ به 

 تکالیف دشوار است

مشغول شدن به تفریح و سرگرمی در شب امتحان/ مقصر دانستن شرایط خودناتوان سازی  
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های کد

 انتخابی
 های بازکد های محوریکد

 در صورت اشتباه در انجام تکالیف/ دلیل تراشی برای عدم انجام تکالیف تحصیلی

 
اهداف تحصیلی 

 )پیشرفت(

 اهداف تبحری/ خودارجاعی:

های های تحصیلی/ کسب مهارتشدن با چالش رو روبهرشد توانایی برای 

 آموز از وظایف خود( جدید در زندگی تحصیلی/ رضایت درونی دانش

 اهداف عملکردی: 

برآورد توانایی خود در مقایسه با دیگران/ تالش برای بهتر بودن از 

ها های اجتماعی برای قضاوت درباره تواناییدیگران/ استفاده از استاندارد

های برتر ها بهتر از دیگران/ داشتن استانداردانجام کار ملکرد خود/و ع

 عملکردی

 

-رضایت از برنامه

های درسی، 

 هاآموزشی و کالس

کاربردی بودن  /به روز بودن مطالبهای درسی/ غنی بودن برنامه

/ ی تحصیلیزمان دوره ها با اهداف دوره و مدتتناسب سرفصل/مطالب

ی درسی(/ تنوع در ها برنامهادراک ارزش برنامه آموزشی )ارزشمند بودن 

با عالیق/  العاده فوقهای درسی های آموزشی/ متناسب بودن برنامهبرنامه

-های آمادگی قبولی در مدارس تیزهوشان/ هزینههای باالی کالسهزینه

و های آمادگی کنکور/ برنامه درسی سنگین باالی کالس نسبتاًهای 

 های پرورشیتوجهی به برنامهغیرقابل انعطاف مدارس تیزهوشان/ کم

 
رضایت از معلم و 

 کیفیت تدریس

-از دانشی ارزیابی نحوهتسلطی/  -وجود معلمان با تأکیدات هدفی

توانایی  /کاربردی بودن مطالب/شده روز بودن مطالب ارائه بهآموزان/ 

-نظم و وقت /وجود نظم و انسجام در بیان مطالب س/در امر تدریمعلم 

پاسخگویی مناسب به سؤاالت و  /ی کالسشناسی در شروع و خاتمه

/ وجود معلمان آگاه، زیرک و باهوش/ وجود معلمان شهرت یاددهنده

آموزان توسط معلمان/ عدم / ارائه بازخورد به دانشغرض یبمنصف و 

معلمان/ احساس آزادی در  آموزش محور بودن صرف معلم/ اعتماد به

برقراری ارتباط با معلم/ حضور مشاوران مطلع و باهوش در مدرسه/ 

های علمی بیشتر از توانایی انتظارات واقع بینانه معلم/ تحمیل نکردن فشار

آموز/ معلمان بشاش و  های دانشآموز/ بها دادن به خالقیتبه دانش

 اجتماعی/ تعهد معلمان نسبت به وظایفشان

 بینیخوش وامل فردیع

امیدی در های تحصیلی/ عدم احساس نالذت بردن از رویارویی با چالش

های مثبت در انجام تکالیف درسی دشوار/ فکر کردن به وقوع رخداد

زندگی تحصیلی خود/ احساس خرسندی درباره شیوه زندگی خود/ عدم 
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های کد

 انتخابی
 های بازکد های محوریکد

هراس از شکست خوردن در انجام تکالیف تحصیلی/ بیشتر بودن 

هیجانات مثبت نسبت به هیجانات منفی در زندگی تحصیلی/ دنبال کردن 

هر فعالیتی از شروع تا اتمام آن با موفقیت/ ایمان داشتن به توانایی و 

ارزش تلقی کردن دروس/ بیشتر متکی بودن به های خود/ با استعداد

 های خود تا دیگرانقضاوت

 خودکارآمدی 

دستیابی به موفقیت/ ایجاد انگیزه در خود های خود برای باور به توانایی

منابع شناختی برای خود و انجام اقدامات الزم/  نیتأمبرای موفقیت/ 

های ی پیشرفته/ توانایی باال در برخورد با مسائل و چالشزیر برنامهداشتن 

تحصیلی/ پافشاری برای انجام تکالیف بیشتر/ تالش هنگام رویارویی با 

 زمان و تالش برای مطالعهمشکالت تحصیلی/ صرف 

 آوریتاب 

بیشتر نبودن استرس ناشی از تکالیف تحصیلی از تحمل فرد/ عدم 

 نفس اعتمادبهزا بر های تنشتأثیرگذاری استرس ناشی از تجربه موقعیت

های مثبت های شکست/ تفکر در مورد جنبهفرد/ خَلق فرصت از موقعیت

 یک موقعیت منفی/

زا/ غلبه کردن بر مشکالت شرایط استرس مدیریت احساسات خود در

ی فرار از آن/ مقاوم بودن در برابر سایر عوارض ناشی از جا بهتحصیلی 

 های تحصیلیاسترس

 امیدواری 

متمرکز شدن بر اهداف/ انگیزه بیشتر برای دنبال کردن اهداف تحصیلی/ 

ی بودن اهداف/ انتظارات مثبت برای دستیابی به اهداف/ ابیدست قابل

ی و زیر برنامهها/ تالش بیشتر برای پشتکار و عزم جدی در انجام فعالیت

های جایگزین برای دستیابی به اهداف مدیریت امور تحصیلی/ یافتن راه

عنوان چالش تحصیلی/ درس گرفتن از  تحصیلی/ در نظر گرفتن موانع به

/ های قبلی برای دستیابی به اهداف تحصیلی در آیندهها و شکستموفقیت

 دست از تالش بر نداشتن/ ارزش قائل شدن برای اهداف تحصیلی

 گراییکمال 

احساس بدبختی در صورت اشتباه در تکالیف درسی/ احساس ناکامی در 

صورت عدم موفقیت/ سرزنش خود هنگام خطا داشتن در تکالیف/ اشتباه 

کردن نشانه حماقت است/ اشتباه کردن در تکالیف معنایش شکست 

شوم/ توانایی است/ اگر موفق نشوم در نظر دیگران کوچک میخوردن 

 معلم سؤاالتکمتر از حد تسلط در صورت پاسخ ندادن به 

ی کمک جا بهکمک گرفتن از دیگران در امور تحصیلی/ حدس زدن طلبی و کمک 



 2411 پاییز | 44شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 211

های کد

 انتخابی
 های بازکد های محوریکد

خواستن هنگام متوجه نشدن مطالب درسی/ عدم درخواست کمک از  اجتناب از آن

الیف بسیار دشوار/ سرشکستگی در صورت کمک دیگران حتی در تک

خواستن از دیگران/ کوچک شدن در نظر دیگران در صورت کمک 

خواستن/ درخواست کمک از دیگران به معنای آن است که من باهوش 

 و زرنگ نیستم

عوامل 

 خانوادگی

چگونگی برخورد 

آموز  والدین با دانش

 تیزهوش

آن ایجاد  تبع بههای باالتر از توان فرزند و مورد و خواستهفشار بی

فرزند/  ریگیپ سؤاالتاضطراب در وی/ واکنش مناسب در برابر 

ی و اهداف مش خطانتقادگری و سرزنش گری والدین/ متعارض بودن 

های ذهنی و شناختی برجسته او/ ها، قابلیتفرزند با والدین به سبب توانایی

گرایی فرزند و انتظارات نامناسب ی به سبب کمالابی تیهومشکل در 

گیری پیشرفت/ والدین/ والدین برخوردار از کنترل روانی با جهت

 جلوگیری از استقالل عمل فرزند

نگرش نسبت به 

تیزهوشی و 

مشکالت جامعه 

در برخورد با 

 تیزهوشان

برداشت ناقص از 

مفهوم استعداد 

 درخشان در عمل و

قرار  الشعاع تحت

گرفتن سایر ابعاد و 

های ویژگی

 تیزهوشان

های علمی و منطقی/ محدود شدن تعریف استعداد درخشان به استعداد

 جهیدرنتهای فردی/ حصول شکاف اجتماعی نادیده گرفتن تفاوت

مدارس تیزهوشان  سیتأستیزهوشان/ محدودیت  وقت تمامبندی  گروه

تیزهوشان/  جانبه همهمتوازن و ها/ عدم توجه به رشد فقط در مراکز استان

بُعدی در زمینه علمی/ تحمیل شرایط آموزشی/ شناخت تربیت افراد تک

های تربیتی و پرورشی متنوع کافی مدیران و کادر اداری از نیازنا

آموزان های دانشناآشنا با ویژگی بعضاًتیزهوشان/ استفاده از مدیران 

های خاص نسبت به یژگیتیزهوش/ ناکافی بودن تعداد معلمان با و

 جمعیت تیزهوشان

نبود برنامه 

داشت  نگه

تیزهوشان 

های )برنامه

جامع از تحصیل 

 تا اشتغال(

عدم توجه به 

وضعیت 

آموزان بعد از  دانش

 یآموختگ دانش

ها/ تردید نسبت به آینده/ عدم امید برای آینده بهتر/ مبهم بودن ارزش

ها/ مشخص نبودن شکوفایی استعدادفراهم نبودن شرایط اجتماعی برای 

های موفقیت و اشتغال مطابق با خصوصیات تیزهوشان/ فراهم موقعیت

 نبودن امکانات علمی، آموزشی و پژوهشی مناسب
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 ایکد انتخابی اول: عوامل مدرسه

آموزان تیزهوش وجود دارد استرس یکی از مسائلی که در بین دانش استرس تحصیلی:-

آموزان وجود دارد، اما شدت آن در باشد. استرس در بین همه دانشتحصیلی می

ها نسبت به درس و تحصیل خود، حساسیت بیشتری آموزان تیزهوش بیشتر است. آن دانش

آموز وارد  هایی که به دانشارها نیز با فشدهند، زیرا خانواده و اطرافیان آنبه خرج می

(. نتایج 0288، 8تان و ییتسکنند )یادآوری میکنند، همواره اهمیت تحصیل را به او  می

آموزان تیزهوش از دید ی مشکالت دانشموردبررس( در 8995پژوهش نصیران و ایروانی )

آموزان ترین مشکالت این دانشآموزان و والدین نشان داد که استرس از مهمدانش

اگر این استرس باشد. اگرچه استرس محرکی مثبت برای پیشرفت افراد جوان است اما  می

تواند سالمت روان، موفقیت و بهزیستی افراد را تحت شدت یابد و یا ادامه پیدا کند می

 (0282و همکاران،  0تأثیر قرار دهد )دون

آموزان مدارس تیزهوشان مسائلی که در بین دانش ازجمله تحصیلی: -نشخوار فکری -

افکار نشخواری، کمتر احتمال تحصیلی است. افراد درگیر با  -وجود دارد نشخوار فکری

مفید و کارا برای مقابله با مشکالت و وقایع زندگی دست پیدا کنند )لوتان،  حل راهدارد به 

-تحصیلی تمام افکار حول این محور می -(. در نشخوار فکری0222، 9یوسف و آوولیو

ه چیز گذارد، به چچرخد که چگونه یک اتفاق تحصیلی بد تأثیر منفی بر آینده فرد می

شود، خودش در این اتفاق تحصیلی بد مقصر بوده، فکر کردن به این منفی دیگر منجر می

 خاطر آوردن و بازخوانی کردن است.ها آن را در ذهن بهتقصیر و اشتباه و بار

های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی یکی از چالش فرسودگی تحصیلی: -

ها را تیزهوشان است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آنآموزان مدارس تحصیلی در دانش

ها و دهد. فرسودگی تحصیلی اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاتحت تأثیر قرار می

الزامات تحصیل، داشتن حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی و احساس عدم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tan & Yates 
2. Dunne 
3. Luthans, Youssef & Avolio 
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ست فرسودگی تحصیلی ( معتقد ا8992(. نومن )0222، 8شایستگی دارد )ژانگ، گان و چم

دهد و یک ابزار مهم و ارتباط دانشجویان را با دانشگاه و دانشکده تحت تأثیر قرار می

 اساسی برای فهم اعمال گوناگون، مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل است.

های تحصیلی خود ای که یک فراگیر برای انجام کاراشتیاق تحصیلی: به میزان انرژی -

شود. و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصل، اشتیاق تحصیلی گفته می کندصرف می

آموزانی که اشتیاق تحصیلی داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و دانش

-موضوعات مورد هدف یادگیری دارند، به قوانین و مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان می

ها عملکرد کنند و در آزمونطلوب اجتناب میهای ناسازگارانه و نامدهند، از انجام رفتار

 (.0228، 0بهتری دارند )مسلش، اسکاوفیلی و لیتر

دهنده کیفیت پیشرفت تحصیلی، های نشانترین شاخصیکی از مهم درگیری تحصیلی: -

گردد. این سازه آموزان تیزهوش به وفور مشاهده میدرگیری تحصیلی است که در دانش

عنوان پایه و  درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و بهبرای اولین بار برای 

های اصالح گرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت اساس برای تالش

 (.0224، 9)فردریک، بلومنفلد و پاریس

های تحصیلی ارتباط هیجانات تحصیلی: بر اساس شواهد نظری و پژوهشی، هیجان -

های تحصیلی دارند )آنتونی، آرتینو، هالمبو، استیون و ها و پیامدتنگاتنگی با دستاورد

های مختلف تحصیلی اثر گسترده و عمیقی بر ها در دوره(. هیجان0280، 4دیرینگ

  های شناختییادگیری فراگیران دارند و نقش اساسی در بهزیستی روانی و کارکرد

(. درواقع 0286، 5مورایاما و الیوتکنند )گوتز، استیکا، پکران، ها ایفا میاجتماعی آن

ها از طریق تأثیرگذاری بر خودتنظیمی و دگرتنظیمی منجر به افزایش انگیزه هیجان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zhang, Gan & Cham 
2. Maslach, Schaufeli & Leiter 
3. Fredricks, Blumenfeld & Paris 
4. Anthony, Artlino, Holmboe, Steven & Durnin 
5. Goetz, Sticca, Pekrun, Murayama & Elliot 
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های تحصیلی فراگیران را تحت تأثیر ( و دستاورد0286، 8شوند )کناذر، برانکن و پارک می

 (.0286دهند )گوتز و همکاران، قرار می

آموزان مدارس تیزهوشان با آن تی که برخی دانشیکی از مشکال بیگانگی تحصیلی: -

باشد. این اصطالح برای تبیین جدایی فراگیران از مواجه هستند بیگانگی تحصیلی می

صورت ذهنی یا رفتاری  رود. این جدا افتادگی بهفرآیند آموزش و یادگیری به کار می

(. 8998مرند، پورداند )موسوی و حیدراست و فرد خود را عضوی از گروه تحصیلی نمی

ی منفی از خودِ تحصیلی ابیخودارزبیگانگی تحصیلی چیزی جز خودپنداری معیوب و 

آموز وقتی هایی است که دانشنیست. تصور از خودِ تحصیلی، مجموعه معانی و ارزیابی

یابد )جنکینز؛ ترجمه دهد، تجلی میآموز مورد تأمل قرار می خود را در نقش یک دانش

 (.8918یار احمدی، 

به تعویق انداختن آغاز، یا کامل  ی برایرمنطقیغاین سازه به تمایل  ورزی تحصیلی:تعلل -

قصد انجام فعالیت تحصیلی  باوجودکردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد؛ که فراگیران 

-عنوان فقدان خود در زمان مشخص، انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند. تعلل ورزی به

برای رسیدن به یک هدف ضروری است، اثر  آنچهمایل در به تأخیر انداختن تنظیمی و ت

 (.0280، 0منفی بر فرد و بالندگی سازمانی دارد )پارک و اسپرلینگ

ای های کمتر شناخته شدهسازی تحصیلی از راهبردناتوانسازی تحصیلی: خودخود ناتوان -

ها را برای ین راهبرد فعال فرصترود. درواقع امی به کاراست که برای تبیین شکست 

بیرونی جلوه دادن شکست )من در امتحان شکست خوردم، زیرا مریض بودم و نتوانستم 

تالش کنم( و موفقیت را برای درونی جلوه دادن )من باهوش هستم و برای امتحان زیاد 

 ،9دهد )گادبویس و استروجنکنم( افزایش میکنم و همیشه هم خوب عمل میتالش نمی

0288.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Knorzer, Brunken & Park 
2. Park & Sperling 

3. Gadbois & Sturgeon 
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آموزان برای انجام تکالیف اهداف تحصیلی )پیشرفت(: این اصطالح به دالیل دانش -

رسد تیزهوشان برای انجام تکالیف (. به نظر می0224، 8گردد )براتن و استرامسواطالق می

 ژهیو بهخود، اهداف پیشرفت زیادی را تعیین و در جهت آن حرکت کنند. اهداف پیشرفت 

کند. موفق شدن یا نشان دادن شایستگی در یک فعالیت را منعکس میمیل برای رشد، 

دهند و بر رویکرد یادگیری و آموزان را هدایت کرده و جهت میهای پیشرفت، دانشرفتار

 (.0220، 0گذارند )لین برینک و پنتریچآموزان تأثیر میعملکرد دانش

های فردی و به تفاوتتوجه  ها:های درسی، آموزشی و کالسرضایت از برنامه -

های فراگیران برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و ، توجه به نیازتیدرنها

نشاط و توانایی ضروری است. تربیت بر مبنای عقالنیت و انتخاب، همراه با ایجاد فضایی با

ای آموز تیزهوش دار های نوجوانان از وظایف مدارس تیزهوشان است. دانشمتناسب با نیاز

حس قوی جهت درک محیط، قدرت ایجاد عقاید ارزشمند و آگاهی از محیط اطراف 

تیزهوشان در مدارس موجب  جانبه همهخود است، بنابراین عدم توجه به رشد متوازن و 

تحمیل شرایط آموزشی ممکن  براثربُعد در زمینه علمی خواهد شد و تربیت افرادی تک 

 آموز گرفته شود. دانشنگری از است امکان واکاوی و درون

طلبد. معلمان ای میرضایت از معلم و کیفیت تدریس: آموزش تیزهوشان معلمانی حرفه -

آموزان های درسی دانشمؤثر برنامه طور بهتا  افراد تیزهوش و با استعداد، باید خالق باشند

اطالعات.  دهنده ارائهگر باشند تا یک ها باید تسهیلخود را توسعه دهند یا اصالح کنند. آن

ها انگیزه ایجاد کنند و آموزان را بپذیرند، در آنمعلمان تیزهوشان باید برتری فکری دانش

ها را در حل مسائل یاری دهند تا گر بار آورند و در مواقع ضروری آنها را و جستجوآن

 (.0229، 9حلّال مشکالت خود شوند )هاتی
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 کد انتخابی دوم: عوامل فردی

بینی نماید، خوشحصیلی: یکی از عواملی که به موفقیت مدرسه کمک میبینی تخوش-

باشد و به تحصیلی است. این سازه حاصل تعامل بین کارآمدی، تأکید تحصیلی و اعتماد می

عالوه این محیط باعث ایجاد کارآمدی  کند. بهایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک می

ی تحصیلی نیب خوشآموزان تیزهوشی که نش(. دا0282و همکاران،  8گردد )بردمعلم می

آموزان و والدین اعتماد دارند و این اعتماد باعث ایجاد باالیی دارند، به معلمان و دانش

 (.0226و همکاران،  0گردد )هویها میهمدلی در میان آن

آموز تیزهوش از خودکارآمدی تحصیلی: خودکارآمدی اطمینان خاطری است که دانش -

نماید؛ این مفهوم بر میزان تالش و های خود درباره انجام فعالیت خاصی احساس میتوانایی

هایش برای انجام سطح عملکرد فرد تأثیر گذاشته و به معنای قضاوت فرد در مورد توانایی

-های ارتقاء دهنده و یا ترک رفتارتواند شخص را به اتخاذ رفتارباشد و مییک عمل می

وسیله  تیزهوشانی که خودکارآمدی باالیی داشته باشند، موانع را بههای مضر، قادر سازد. 

های خود مدیریتی و پشتکار برداشته و در برابر مشکالت ایستادگی و بر امور بهبود مهارت

 کنترل بیشتری دارند.

های تیزهوش در زمان تحصیل با موقعیت آموزانبسیاری از دانش آوری تحصیلی:تاب -

تواند به شوند که میو آموزشی در کالس، خانه و اجتماع مواجه می ساز اجتماعیمشکل

رو کند ها در مدرسه منجر شود و زندگی آینده آنان را با ضعف و ناتوانی روبهشکست آن

آموزانی هستند که با اند دانشها نشان دادهبسیاری از پژوهش نیباوجودا(. 0289، 9)فاستر

رسند و به موفقیت می دکنندهیتهدساز و زا، مشکلفشارهای وجود قرار گرفتن در موقعیت

آوری تحصیلی (. این فرایند، تاب0284، 4کنند )خلفسطوح باالی تحصیلی را تجربه می

تواند شرایطی که می باوجودآوری تحصیلی دارند، حتی شود. تیزهوشانی که تابنامیده می
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رها کردن مدرسه قرار دهد، انگیزه باال در موقعیت  تاًینهاعملکرد ضعیف و  درخطرها را آن

 و عملکرد خوبی دارند.

توان مسیر اهداف را این اعتقاد است که می دهنده نشانامیدواری تحصیلی: فکر امیدوار  -

شود. امیدواری در زندگی تحصیلی، پیدا کرد و باعث انگیزه استفاده از آن مسیر می

سازد و ارتباط ای بهتر و پویا مهیا میآموز را نسبت به زندگی و داشتن آینده دانش

 (.0220، 8تنگاتنگی با پیشرفت تحصیلی دارد )اسنایدر، رند و سیگمون

گرایی ناسازگارانه هستند برای آموزان تیزهوشی که مبتال به کمالدانش گرایی:کمال -

کرد کنند و به هنگام ارزیابی عملی و باال ایجاد میرواقعیغهای سخت، خود استاندارد

دهد که یک ها موفقیت تنها زمانی رخ میآن ازنظرباشند. می چیاهی همهخود، درگیر تفکر 

 عیب و نقص است.معیار باال به دست آید و عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی

های مهم طلبی یکی از راهبردرفتار کمک طلبی تحصیلی و اجتناب از آن:کمک -

یادگیری نقش بسزایی دارد و با استفاده از آن خودتنظیمی است که در فرآیند 

یادگیرندگان مسائل و مشکالت یادگیری خود را تشخیص داده و از طریق پرسش و 

(. 0284، 0نمایند )هولتها اقدام میکمک گرفتن از دیگران در جهت کاهش و رفع آن

 تنها نهد، کننآموزان تیزهوش زمانی که به کمک نیازمند هستند و تقاضای کمک میدانش

کنند که در هایی را کسب مییابد بلکه دانش و مهارتها کاهش میمشکالت تحصیلی آن

طلبی عالوه بر درخواست کمک دارای بُعد کند. رفتار کمکها کمک میحل مسئله به آن

طلبی، های منفی به کمکدیگری به نام اجتناب از کمک نیز است. برخی از علل نگرش

های فرهنگی، ناتوانی برای اقدام تهدید به حرمت خود و هنجار ادراک ناکارآمدی،

 که کمک سودمند نیست، بیان شده است.متناسب با نیاز و یا ادراک این
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 کد انتخابی سوم: عوامل خانوادگی

اعضای خانواده یک فرد تیزهوش بیش  آموز تیزهوش: چگونگی برخورد والدین با دانش-

توانند او را در جهات گوناگون یاری دهند یا بالعکس برای او از سایر افراد و مراجع می

مورد و یا رود از فشار بیآموزان تیزهوش انتظار میمانع ایجاد کنند. از والدین دانش

شود، پرهیز کنند. های باالتر از توان فرزندان خود که موجب اضطراب آنان میخواسته

گام نهند، بنابراین این امکان همیشه وجود شوند فرزندان در مسیر خاصی والدین سبب می

 جای والدین در ارتباط باشد.دارد که عدم موفقیت فرزندان با انتظار نابه

کد انتخابی چهارم: نگرش نسبت به تیزهوشی و مشکالت جامعه در برخورد 

 با تیزهوشان

ر ابعاد و قرار گرفتن سای الشعاع و تحتبرداشت ناقص از مفهوم استعداد درخشان در عمل -

آموزان بیشتر با ها: برداشت خاص از مفهوم استعداد درخشان، دسترسی به دانشویژگی

ریزی های درسی و برنامهطراحی برنامه های استعدادی گوناگون را محدود و همچنینزمینه

ها (. تیزهوشان نیاز دارند ابعاد استعداد آن0286، 8نماید )سنیکارتر میفردی را بسته

هایشان تقویت شود. های آنان برای شکوفایی استعدادو انگیزه قرارگرفته جهموردتو

ها در تحصیل گذاری جامعه بر ضریب هوشی باالی تیزهوشان و عملکرد موفق آن ارزش

های اجتماعی و اقتصادی مناسب را های علمی، موقعیتامکانات مناسب جهت پژوهش

رضایت از زندگی تیزهوشان را تحت  کند و عدم تحقق این شرایط ممکن استطلب می

ها بستگی به میزان ارضای انتظارات خشنودی و رضایت اجتماعی آن چراکهتأثیر قرار دهد 

 شان دارد.اجتماعی
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های جامع از داشت تیزهوشان )برنامهکد انتخابی پنجم: نبود برنامه نگه

 تحصیل تا اشتغال(

تحصیل  واسطه بهتیزهوشان  ی:آموختگ دانشآموزان بعد از عدم توجه به وضعیت دانش-

آموزان عادی، جدا و وارد یک سبک زندگی خاص در مدارس استعداد درخشان از دانش

اند. این امر موجب دشواری تعامل با دیگر افراد جامعه شده است، چالشی که و رقابتی شده

ها با نیست. آن های درخشان جریان داشته است، در دانشگاه و جامعهدر مدارس استعداد

ای برای ادامه مسیر رشد و شوند، از طرف دیگر هیچ برنامهرو مییک زندگی عادی روبه

از "های درخشان ها نیست. لذا الزم است یک برنامه جامع برای استعدادتعالی برای آن

 ها تدوین و اجرا گردد.های آنمتناسب با ویژگی "تحصیل تا اشتغال

 آموزان تیزهوشبر رضایتمندی تحصیلی دانش مؤثرمدل مفهومی پیشنهادی عوامل  .0شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

آموزان تیزهوش بر هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل رضایتمندی تحصیلی در دانش

ها به پنج مقوله انتخابی وتحلیل مصاحبه اساس عوامل مؤثر بر آن بود. نتایج حاصل از تجزیه

ای، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، نگرش نسبت به تیزهوشی عوامل مدرسهتحت عناوین 

های داشت تیزهوشان )برنامهو مشکالت جامعه در برخورد با تیزهوشان و نبود برنامه نگه

آموزان جامع از تحصیل تا اشتغال( در راستای عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش

ای، دوازده زیر طبقه تحت عناوین له عوامل مدرسهتیزهوش منتج گردید. همچنین در مقو

تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی،  -)استرس تحصیلی، نشخوار فکری

های تحصیلی، بیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی، درگیری تحصیلی، هیجان

های درسی، آموزشی و سازی تحصیلی، اهداف تحصیلی، رضایت از برنامهخودناتوان

ها و رضایت از معلم و کیفیت تدریس(، در مقوله عوامل فردی، شش زیر طبقه کالس

طلبی کمک گرایی،آوری، امیدواری، کمالبینی، خودکارآمدی، تاب)خوش تحت عناوین

و اجتناب از آن(، در مقوله عوامل خانوادگی یک زیر طبقه تحت عنوان )چگونگی 

وله نگرش نسبت به تیزهوشی و مشکالت آموز تیزهوش(، در مقبرخورد والدین با دانش

جامعه در برخورد با تیزهوشان یک زیر طبقه تحت عنوان )برداشت ناقص از مفهوم استعداد 

 های تیزهوشان( و درالشعاع قرار گرفتن سایر ابعاد و ویژگیدرخشان در عمل و تحت
شتغال( یک زیر طبقه های جامع از تحصیل تا اداشت تیزهوشان )برنامهنبود برنامه نگه مقوله

ی( شناسایی و آموختگ دانشآموزان بعد از تحت عنوان )عدم توجه به وضعیت دانش

 استخراج گردید.

تاکنون در قالب  آنچهبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر و با در نظر گرفتن  

دی در مورد عوامل مؤثر بر رضایتمن شده استخراجهای پیشینه پژوهش بیان گردید، شاخص

(، انصاری و 0220های اومباچ و پورتر )آموزان تیزهوش با پژوهشتحصیلی دانش

آروو، نلسونز و  -(، الن، باتون0289وارد و ویلوگبی )-(، نسبیت، بیکر0224اسکروچی )
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( و 0221) زیدن(، اردوغان، بایرام و 0286) وئن(، مایکل، بالکوک، کاشمن و ی0221وبی )

 باشد.همسو میی نوع به( 0229اوالتوند )

عنوان  آموزان تیزهوش بهپرورش و تقویت احساس رضایتمندی تحصیلی در دانش

گیری کیفیت یادگیری و آموزش، در راستای رسیدن به سعادت های اندازهیکی از شاخص

ای دارد. برخی پژوهشگران اعتقاد دارند بررسی میزان رضایت از جامعه اهمیت ویژه

بزار بسیار خوبی برای ارزیابی مدرسه و پیشرفت تحصیلی آموزان، اتحصیل در دانش

(. بر اساس نتایج این 8998شود )میرزایی علویجه و همکاران، آموزان محسوب میدانش

تواند یک عامل تأثیرگذار بر رضایتمندی می شده ییشناساهای پژوهش، هر یک از مقوله

عنوان اولین مقوله  ای بهمدرسه آموزان تیزهوش باشد. در ارتباط با عواملتحصیلی دانش

(، مایکل، 0220های پژوهش اومباچ و پورتر )گذار بر رضایتمندی تحصیلی، یافتهتأثیر

( که بیانگر آن بود که 0224( و انصاری و اسکروچی )0286بالکوک، کاشمن و یوئن )

ی های آموزشی یکی از عوامل مهم بر رضایتمندی تحصیلعوامل محیطی و کیفیت برنامه

آموزان است با یافته پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد دانش

ابعاد ورودی و فضای  ازجملههای گوناگونی مدارس استعداد درخشان باید در مؤلفه

پرورشی و پژوهشی، استفاده از نیروی انسانی  -فیزیکی مناسب، تجهیزات مناسب آموزشی

علمی، قوی و نیرومند باشند. مدیریت مدارس استعداد  ازنظرعملی و هم  ازنظرتوانمند هم 

سازی شده و ی بتوانند به آموزش غنیراحت بهآموزان ی باشد که دانشا گونه بهدرخشان باید 

های مرتبط بپردازند. اداره مدارس تیزهوشان و استعداد درخشان، مدیریت پژوهش

ها را های آنان تیزهوش و توانمندیآموزکه دانش کندو قدرتمند را طلب می بااستعداد

باور داشته و توانایی فراهم آوردن شرایط استاندارد آموزش این افراد را داشته باشد. موانع 

حصول رضایتمندی تحصیلی برای  تیدرنهاتحقق ظرفیت مدارس و  درراهگوناگون 

صحیح گرش نا: آموزش معلمان، کمبود بودجه، نازجملهآموزان تیزهوش قرار دارند. دانش
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و مناقشات در اداره مدرسه )فریمن،  بااستعدادآموزان تیزهوش و نسبت به آموزش دانش

 (.0282، 8رافان و وارویچ

گذار بر رضایتمندی تحصیلی، عنوان دومین مقوله تأثیر در ارتباط با عوامل فردی به 

دادند، عوامل  ( نشان0229( و اوالتوند )0221طور که اردوغان، بایرام و دنیز ) همان

شناختی مانند انگیزش فرد برای یادگیری بر رضایت تحصیلی مؤثر است، با یافته  روان

گفت، درگیری و مشارکت  توان یمدر تبیین عوامل فردی  پژوهش حاضر همسو است.

ها و موانع های تحصیلی و کنار آمدن با چالشآموزان تیزهوش در فعالیتفعال دانش

شناختی نامید.  های روانها را سرمایهتوان آنهایی است که میتحصیلی مستلزم ویژگی

امیدواری،  ازجملهشناختی مطلوبی  های روانآموزانی که دارای سرمایهدانش

بیشتری برای دنبال  بینی هستند در زندگی تحصیلی خود انگیزهخودکارآمدی و خوش

یرند و اعتقاد دارند که قادر به گعنوان چالش در نظر می کردن اهداف دارند و موانع را به

های آینده هستند. این های قبلی برای دستیابی به هدفها و شکستدرس گرفتن از موفقیت

، دارند یبرنمآموزان در مسیر رسیدن به اهداف دست از سعی و تالش گروه از دانش

 ها ارزشمند است و همواره بر آن متمرکز هستند.برای آن اهدافشان

گذار بر رضایتمندی تحصیلی، عنوان سومین مقوله تأثیر عوامل خانوادگی بهدر تبیین 

بینانه والدین، زندگی تحصیلی واقعها و توقعات غیرباید اظهار داشت برخی انتظارات، باور

کند. برخی از والدین تحصیل در آموزان تیزهوش را از مسیر طبیعی خود خارج میدانش

کنند که ممکن است مطابق با استعداد و فرزندشان تحمیل می خود را به موردنظرهای رشته

یا عالقه او نباشد. این تصور حتی باعث شده برخی از والدین تمایل داشته باشند در امور 

های مستقیم و خارج از اصول تعلیم و تربیت را بر مدرسه نیز دخالت کرده و کنترل

تواند رضایتمندی می ذکرشدهمل آموزان خود داشته باشند. محتمل است دو عا دانش

های اجرایی در شیوه دنظریتجدرسد، آموز را کاهش دهد. به نظر می تحصیلی دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Freeman, Raffan & Warwick 
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مندی از مشاوران مدارس موجب تعدیل آموزان تیزهوش، همچنین بهرهآموزش دانش

 مناسب والدین شود.های ناانتظارات و اصالح خواسته

و مشکالت جامعه در برخورد با تیزهوشان در ارتباط با نگرش نسبت به تیزهوشی 

رو است. این بههایی روتوان گفت تعامل افراد تیزهوش و جامعه معموالً با چالشمی

های زیادی هزینه واسطه بهجامعه  طرف کیازتوان از دو منظر تحلیل نمود. ها را میچالش

نخبگان برای جامعه های درخشان صرف کرده است، انتظار دارد حضور که برای استعداد

ثمربخش بوده و با خدمات خود به جامعه باعث توسعه و پیشرفت شوند و همانند دیگر 

ها و آداب افراد جامعه با شرایط عادی خود را وفق داده و متعهد به جامعه بدانند و به سنت

د به کسب تجارب جدی مند عالقهاما از طرف دیگر افراد تیزهوش، ؛ گذشتگان پایبند باشند

ای چرایی، چیستی و چگونگی آن را مورد بازبینی و انتقاد قرار هستند تا برای هر پدیده

مهم است، وجود درک متقابل بین اعضای جامعه و افراد تیزهوش است که  آنچهدهند. 

تواند منجر به سازندگی و پیشرفت جامعه شود و بهتر است بستر تحقق این امر ابتدا در می

 اده فراهم گردد.بستر مدرسه و خانو

های جامع از تحصیل تا اشتغال( باید داشت تیزهوشان )برنامهنبود برنامه نگه در تبیین

قرار  موردتوجهها های درخشان نیاز دارند ابعاد استعداد آنآموزان استعدادگفت دانش

ت هایشان تقویت شوند. همچنین نیاز اسها برای شکوفایی استعدادهای آنگرفته و انگیزه

های خود افتخار نموده و به ها تثبیت شود که به استعدادی برای آنا گونه بهها که ارزش

ها کمک خواهد کرد تا در جهت ای روشن امید داشته باشند. شوق و رغبت به آنآینده

خیر و صالح خود گام برداشته و خود را نسبت به محیط پیرامون مسئول بدانند. ضروری 

پرورش نیز بایدتوجه وی از آموزشآموختگ دانشاز  زان تیزهوش پسآموبه دانش است که

ها در جامعه فراهم نمود، از نیروی فکری و ای برای حضور آنشایسته داشت، جایگاه

مند شد و با فراهم آوردن شرایط شکوفایی در داخل کشور از مهاجرت ها بهرهاستعداد آن

 های پذیرنده جلوگیری نمود.ها به کشورآن
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آموزان پرورش دانشوشود در فرآیند آموزشبر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می

آموزان تیزهوش تیزهوش، معلمان و والدین به عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش

منظور  ای بههای آموزشی و مداخلهتوجه داشته باشند. همچنین طراحی و تدوین برنامه

گردد. آموزان تیزهوش پیشنهاد میضایتمندی تحصیلی دانشپرداختن به عوامل مؤثر بر ر

ها، معلمان و کادر های آموزشی، جزوات و محتوای الکترونیکی برای خانوادهطراحی دوره

های آموزان استعدادآموزشی مدارس جهت آشنایی با مباحث استعداد و تعامل با دانش

های پژوهش حاضر محدودیت باشد. ازهای این پژوهش میدرخشان از دیگر پیشنهاد

گیری گر، عدم کنترل اعتبار نتیجهبودن حذف سوگیری مصاحبه رممکنیغتوان به  می

 پذیری نتایج اشاره نمود.پژوهش و عدم قابلیت تعمیم

 تعارض منافع

 تعارض منافعی نداشته است. گونه چیهاین پژوهش برای نویسندگان 

 سپاسگزاری

انجام این پژوهش همکاری داشتند، تشکر و قدردانی کنندگان که در از تمامی شرکت

 شود. می
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