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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقايسه اهداف پیشرفت ،ادراک از جّو مدرسهه و عملکهرد تحصهیلی در دانهشآمهوزا
تیزهوش دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود .اين پژوهش از نوع علّی -مقايسهای میباشهد .نمونهه
آماری شامل  944نفر (964تیزهوش پسر و 944تیزهوش دختر) که با استفاده از روش نمونه گیهری تصهادفی
طبقهای نسبی انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها ازسه پرسشهنامه اههداف پیشهرفت میهدگلی وهمکهارا
( ،)9115پرسشنامه ادراک از جّو مدرسه تريکت و موس ( )9199و پرسشهنامه عملکهرد تحصهیلی فهام وتیلهور
( )9111استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل داده ها از روشهای آماری از جمله تحلیل واريانس چند متغیهری و
تک متغیری استفاده شد .نتايج مطالعه نشا داد دانشآموزا پسر در مولفه اهداف تبحری و رويکردی اههداف
پیشرفت از دانشآموزا دختر میانگین پايینی دارند ودراهداف اجتنابی دانشآموزا دختر از دانشآمهوزا پسهر
میانگین پايین تری داشتند ،همچنین ادراک از جّو مدرسهه و عملکهرد تحصهیلی پسهرا نسهبت بهه دختهرا
میانگین پايین تری را نشا داد ،در نتیجه تمام متغیرهای پژوهش (به جزء اهداف اجتنابی) دخترا تیزهوش از
عملکرد بهتری نسبت به پسرا تیزهوش بر خوردار بودند .اين تفاوت ها در سطح 4/48معنی دار بود.
کلیدواژهها :اهداف پیشرفت ،ادراک از جّو مدرسه ،عملکرد تحصیلی ،تیزهوش

اين مقاله برگرفته شده از رساله دکتری رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی است.
 .9گروه روا شناسی واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ايرا maskari53@yahoo.com .
 .2استاديار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ايرا ( .نويسنده مسئول) makvandi_b@yahoo. com
 .9استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید چمرا اهواز ،ايرا kazem23@yahoo.com .
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مقدمه
گرايش و عالقهمندی به بررسی تفاوتهای جنسهیتی و فرهنگهی در عملکهرد آموزشهی در دهه 14
ظاهر گرديد .اولین موضوع بحث در تفاوتهای جنسیتی و آموزش ،رابطه تفاوتهای جنسی با توانايیهای
تحصیلی و شناختی است .تصور حاکم طی قر 91و  24حاکی از توانايی شناختی کمتر زنا نسبت به
مردا بود ،درعین حال در ربع آخر قر بیستم میتوا سه دورة متفاوت در پیشرفت تحصیلی دخترا
و پسرا تشخیص داد ،دهه  94که در آ دخترا دارای پیشرفت تحصیلی پايین يا کهم آمهوز بودنهد،
دهه  54که پیشرفت تحصیلی مردا وزنا جوا نسبتی برابر يافت و دهه  14که زنا از مردا پیش
افتادند (بتهام .)9956 ،9کاربرد آزمونهای جديدتر نشا داد که در هوش کلی و هوش بهر  IQتفهاوتی
بین دخترا و پسرا وجود ندارد (خسروی .)9952 ،اما تحقیقات مختلف بیانگر تفاوتههای جنسهیتی
در برخی زمینه ها است .يکی از اين زمینه ها تفاوتهای جنسیتی در عملکرد تحصیلی اسهت .بررسهیها
نشانگر آ است که در سالهای تحصیلی دبستانی ،دخترا از پیشرفت تحصهیلی بیشهتری نسهبت بهه
پسرا برخوردارند و اين موضوع در مورد دروس رياضی و علوم نیز صادق است ،در دوره دبیرسهتا و
پیش دانشگاهی تفاوت کم و حتی در سالهای اولیه برتری با دخترا است (گیدنز9999 ،2؛ بهه نقهل از
رستگارخالد.)9951 ،
دانشآموزا تیزهوش ،به عنوا يکی از سرمايههای مهم هر کشور محسوب میگردند و توجهه بهه
آنا و کیفیت نظام آموزشی مربوطه باعث رشد و بالندگی هر جامعهای خواهد شد .تفاوتهای فهردی
بین دختر و پسر تیزهوش در فراگیری و شیوه گهزينش دانهشآمهوزا تیزههوش در مهدارس خها ،
براساس اظهارات برخی معلمین وعملکرد تحصیلی دانشآموزا که بیشتر براساس تمرين و ممارسهت
فراوا منابع درسی مشخص توانسته اند وارد مراکز تیزهوشا شوند و همچنین افت تحصیلی آنا در
اين مراکز میتواند عامل سرخوردگی و مشکالت عاطفی اين دانشآموزا شود (معصومی ،حسین زاده
لطفی ،شاهورانی و رشیديا  .)9954 ،همچنین تصورات قالبی و محدوديتهای که مراکز تیزههوش در
امر پژوهش در زمینه تیزهوشا بکارمی گیرند و شیوه گزينش اين دانشآموزا در مراکهز تیزهوشها
که بر اساس مطالعه دروس مشخص انتخاب میشوند ،پژوهش در زمینهه دانهشآمهوزا تیزههوش را
بیشتر مورد توجه قرار داده است .در نتیجه به نظر میرسد نظام آموزش و پرورش نیازمند فراهم کهرد
برنامه جديدی جهت گزينش دانشآموزا دانشآموزا تیزهوش است ،از طرف ديگر بر اساس تجارب
1 . Bentham
2. .Giddens
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آموزشی و همچنین نتايج پژوهشهای الم ،جیمرسو  ،کیکاس ،سیفیا ،ويجا و نلسهو  )2495(9بهین
دانشآموزا عادی و تیزهوش از نظر متغیرهای پژوهش تفاوت وجوددارد.
يکی ازمتغیرهای مورد بررسی در اين تحقیه اههداف پیشهرفت9اسهت .جهت گیری هدف تحصیلی
بیانگر

الگوی منسجمی ازباورهای فرداست که سبﺐ می شود تا فرد به طرق مختلف به موقعیت ها

گرايش پیدا کند ،در آ زمینه به فعالیت می پردازد و نهايتاً پاسخی را ارائه دهههد (بههاتلر .) 2449 ،2اين
گونه اهداف صرفاً محرک فرد برای يادگیری يک تکلیف خا

در شرايﻂ خا

هستند ،از طرفی

ديگر برخالف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی است جهت گیری هدف مبنای تفاوت های
فردی درموقعیت هایتحصیلی است و بر اساس آ ها می توا میزا موفقیت فرد را در اين گونه
موقعیت ها پیش بینی نمود (دويک و لگت9155 ،؛ پکرا  ،رتسلدورف ،باتلر ،استريلو و شیفر.)2494 ،9
الیوت ( )2448معتقد است که هدفهای عملکردی وتبحری (نسبت به ههدفههای اجتنهابی) انگیهزه
درونی را بیشترتقويت میکنند .به عبارت ديگر ،افرادی که هدفهای تبحری و عملکردی دارند عالقه
زيادی به تالش در جهت پیشرفت نشا میدهند .اين مسئله باعث ايجهاد هیجانهات مثبهت شهناختی
وتمرکزبر تکالیف میشود .در مقابل ،افراد دارای ههدفههای اجتنهابی فعالیهت در جههت پیشهرفت را
تهديدی برای خود میدانند .در واقع اهداف پیشرفت چگونگی رويکردهای افراد و واکنشهای آنها بهه
موقعیتهای پیشرفت را مشهخص مهیسهازد (ههیلمن ،اسهچارگر ،بهودمن ،و ههارکیويز .)2494 ،6در
مطالعات بسیاری به بررسی تفاوت بکارگیری اهداف پیشرفت در بین جنسیتههای دختهرا و پسهرا
پرداخته شده است ،غالمعلی لواسانی ،خضری آذر و امانی ساری بگلو ( )9914نشا داند کهه دختهرا
در اهداف پیشرفت تبحری ،ارزش تکلیف و پیشرفت رياضی نسبت به پسرا نمرات باالتری را کسﺐ
کرده اند ،اما میا دخترا و پسرا در خود کارآمدی رياضی ،اههداف رويکهردی -عملکهرد و اههداف
اجتناب -عملکرد تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین عبد الفتی )2495( 8در تحقیقی تحهت عنهوا
تاثیر اهداف پیشرفت برعملکرد يادگیری دانشآموزا در کشور عما انجهام دادنهد نتهايج نشها داد،
دانش آموزانی که از رويکرد اجتنابی استفاده کردند کمترين پیشرفت و کسانی کهه اههداف تبحهری و
رويکردی عملکردی را استفاده نمودند بیشترين عملکرد يهادگیری را داشهته انهد .در تحقیه ديگهری
1 . Lam, Jimerson, Kikas, Cefai ,Veiga& Nelson
2. Butler
3 . Dweck, Leggett, Retelsdorf, Butler, Streblow & Schiefele
4 . Hulleman, Schrager, Bodmann, & Harackiewicz
5 . Abd-El-Fatta
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زيمرمن و مارتینز – پونز  ،9114 (9به نقل از پینتريچ ،براو  ،مهک کیچهی و وينسهتین ،)9116 ، 2در
مقايسه دانشآموزا تیزهوش وعادی نشا دانهد ،دانهشآمهوزا تیزههوش در هنگهام مواجهه شهد
بامشکل ،بیشتر از دانشآموزا عادی از همساال و بزرگساال  ،کمک طلبی میکنند .نتايج مطالعهات
میدلتو و میگلی )9119( 9تفاوت معناداری میها جنسهییت و اههداف تبحهری ،اههداف رويکهردی-
عملکرد و اهداف اجتناب – عملکرد مشاهد نکردند ،امها آنهدرمن و آنهدرمن )9111( 6بهه ايهن نتیجهه
رسیدند که پسرا نوجوا بیشتر از دخترا اهداف رويکرد -عملکرد داشهتند .روزر ،میهدگلی و اوردا

8

( )9114نیز به اين نتیجه رسیدند که پسرا عملکردی تر از دخترا هستندو دخترا بیشتر رويکهردی
تبحری هستند .در تحقیقی ديگری درويشی ( )9914که انجام داد نتايج نشا داد بهین جههت گیهری
هدف دانشآموزا مدارس سه گانه (تیزهوشا ،غیر انتفاعی و دولتی )و دانشآموزا رشتههای علهوم
تجربی و رياضی فیزيک تفاوت معنا داری مشاهده شده است .در پژوهش جانگ و لیو  )2492(4نتهايج
نشا دادند دانش آموزانی که از رويکرد تسلﻂ (تبحری) برخوردار بودند ،عملکرد تحصهیلی بهتهری در
درس رياضههی از خههود نشهها دادنههد .نتايج پژوهش هوآنگو لههین )2499( 9نیههز نشا داد که اهداف
پیشرفت با هیجانات پیشرفت مختلف رابطه داشتند ،همچنین پکرا  ،الیوت و مهاير )2441( 5و زارع و
رستگار ( 9919در پژوهش خود به اين يافته نائل شدند که اهداف پیشرفت (تبحری ،رويکرد -عملکرد
و اجتناب -عملکرد) توانستند هیجانات پیشرفت مجزا (لذت ،خسهتگی و مهالل ،خشهم ،امیهد ،غهرور،
اضطراب ،نامیدی و شرمساری) را پیش بینی کنند.
يکی ديگر ازمتغیرهای مورد بررسی اين تحقی ادراک از جّو مدرسه اسهت .رضهايت از مدرسهه ،بهه
عنوا بخشی از متغیرهای رضايت زندگی ،يکی از متغیرهای عاطفی است که به شکل مستقیم و غیر
مستقیم بر عملکرد ،پیشرفت و سازگاری تحصیلی تاثیرگذاشته و بر کیفیت زندگی کودکا و نوجوانا
موثر است ،رضايت از مدرسه به صورت ارزشیابی شناختی و ذهنی فرد از کیفیت ادراک شده تجربیهات
مدرسهای تعريف شده است ( هوبنر ،اش والگلین .)2449 ،1ادراک از جّو مدرسه میتوانهد بهه عنهوا
عامل محافظتی برای دانش آموزانی که فقر را تجربه کرده اند اما درک مثبتی نسبت به مدرسه دارنهد
1 . Zimmerman & Martinez - Pons
2 . Pintrich, Brown, McKeachie & Weinstein.
3 . Middleton & Midgley
4 Anderman, & Anderman.
5 . Roeser, & Urda
6 . Jang & Liu
7. Huang & Lin
8. Pekrun, Elliot & Maier
9 . HuebnerAsh, & Laughlin
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عملکرد تحصیلی آنها با همساال خانوادههای که درآمد باال دارنهد ههم تهراز مشهاهده نمهود (اکلنهد،
اومالی ،ويگیت و رنشو .)2498 ،9جّومدرسه کیفیت نسبتا پايدار محیﻂ مدرسه که معلما آ را تجربهه
میکنند و بر رفتار آنا تاثیر میگذارد و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسهه مهیباشهد ( ههوی و
میسکل .)2449 ،2در سراسر جها بیشتر سازمانهای آموزشی و پرورشی بهر ادراک از جّهو مدرسهه بهه
عنوا يک جنبه اساسی اصالح و بهبود مدرسه تمرکز دارند (ترنر ،رينولدز ،لی ،ساباسیک و بروم هد،9
 .)2496جّو مدرسه به مجموعه حاالت ،خصوصیات يا ويژگیهای حاکم بر مدرسه يا محهیﻂ آموزشهی
گفته میشود و ممکن است محیﻂ مدرسه گرم يا سرد ،قابل اعتمهاد ،تهرس آور يها اطمینها بخهش،
تسهیل کننده يا بازدارنده سازد و سبﺐ تمايزدو مدرسه مشهابه از يکهديگر شهود (آندرسهو .)9152 ،6
بررسی و مطالعه جّو مدرسه و کوشش برای اصالح آ  ،از آ جهت دارای اهمیت است که جّو مدرسه
میتواند عامل مهمی در ارتقاء کیفیت آمهوزش وپهرورش در مدرسهه باشهد .مدارسهی کهه دارای جّهو
سازمانی خوبی هستند ،دارای معلمانی بشاش و اجتماعی هستند که نسبت به وظايفشا تعهد بیشتری
نشا میدهند (کولی ،شابکا و پری .)2499 ، 8همچنین وجود جّو روانی اجتماعی کالس درس از يک
سو و جو عاطفی خانواده از سوی ديگر میتوانند بر هیجا های وابسته به مدرسه تاثیر عمی میگذارد
به گونهای که در بلند مدت تاثیرروشنی از مديريت هیجا را به فرزندا آموزش میدهد که میتوانهد
مفید يا مضر باشد (شاه کرمی ،صهادقی و قهادر پهور .)2499 ،اوممهو )2495( 4نشها داد کهه شهرايﻂ
محیطی مدرسه و دستاوردهای تحصیلی دانشآموزا چه در مناط شهری و چه روستايی موثر اسهت
اما اين تاثیر به يک میزا نمی باشد .کت ،بردشو و لیف )2445( 9نشا داند که عوامل فردی ( نژاد و
جنس) عوامل مدرسه ( مانند اندازه مدرسه و جابجايی استادا ) همچنهین ويژگهیههای معلهم ،انهدازه
کالس و تمرکز دانشجويا با مشکالت رفتاری و ويژگیهای محیﻂ کهالس درس در هنگهام تهالش
برای بهبود شرايﻂ جّو مدرسه موثر است .در تحقی انصاری ( )9996نشا داد سهطح ادراک و انتظهار
دانشآموزا مدراس دخترانه از جّو کالس باالتر از سطح ادراک و انتظار دانشآموزا مدارس پسهرانه
است و پیشرفت تحصیلی دانشآموزا دختر ،باالتر از دانشآموزا پسر است .در تحقیقی که

جهاکوبز5

1 . Eklund, Omally, Voight
2 .Hoy & Miskel
3. Turner, Reynolds, Lee, Subasic& Bromhead
4 . .Anderson
5 . Collie, Shapka & Perry
6 . Omemu
6. Koth, Bradshaw & Leaf
8 . Jacobs
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( )2495با هدف بررسی مزايای وضعیت مثبت جّو مدرسه بر عملکرد تحصیلی که سهه مولفهه محهیﻂ
زيست ،ايمنی مدرسه و جّو مدرسه به مدت  2سال در دانشگاه تنسی انجام شد ،نتايج نشا داد رابطهه
معنی داری بین جّو مدرسه و عملکرد تحصیلی وجود دارد .در تحقی ريچارسو  )9114( 9نشا دادنهد
که رضايتمندی از کالس در مدارس دخترانه کمتر از مدارس پسرانه و مدارس مختلﻂ است ،همچنین،
اصطکاک در مدارس دخترانه ،تسهیالت يادگیری بیشتری نسبت به کهالسههای مهدارس پسهرانه و
کالسهای مدارس مختلﻂ وجود دارد .نتايج تحقی بیر  ،هاتی و باری )9154( 2حاکی ازآ است که
رابطه هايی بین محیﻂ کالسی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد و تحلیل چند متغیره ،تفاوت جنسهی را
در ادراک محیﻂ يادگیری آزمودنی ها آشکارکرده است.
از ديگر متغیرهای مورد بررسی در اين تحقی عملکرد تحصیلی است .عملکهرد تحصهیلی يکهی از
اصلی ترين اهداف عینی آموزش و پرورش در غالﺐ کشورهای جها و يکی از راهههای دسهتیابی بهه
توسعه موثر و کار آمد در زمینههای مختلف از جمله حیطه های آموزشی و تربیتهی مهیباشهد (،2441
تر وپیج9؛ به نقل از زحمتکش ،حسینی نسﺐ و سعادتی شامیر .)9916 ،بر اسهاس فراتحلیلهی کهه در
مورد تأثیر متغیر جنسیت بر توانايیهای شناختی انجام دادند ،نشا دادند که بین زنا و مردا تفهاوتی
وجود ندارد ،بلکه تفاوت در زمینه روشهای يادگیری آنا است (به نقل از البرزی و سامانی .)9995 ،در
زمینه تفاوتهای بین دو جنس نیمیورتا ( )9119نیزبه اين نتیجه رسید کهه مهردا بیشهتر از زنها از
راهبردهای سطحی قبیل حفظ کرد يا يادگیری طوطی وار استفاده میکنند ،اما در مطالعهه روزنهدال،
مینارت وبوکارت ) 2449( 6دخترهها پهردازش سهطحی و پسهرها پهردازش عمیه را گهزارش کردنهد.
همچنین در تحقی عقیقی بیدگلی ،تمنايی فر ( )9916نشا داند ،دخترا نسبت به پسرا از پیشرفت
تحصیلی باالتری برخوردارند .نتايج تحقیقات جديدتر در خصهو

عملکهرد تحصهیلی کماکها م يهد

تفاوت های جنسیتی است .شرد  )2441(8با بررسی رابطهه بهین تعههد سهختکوشهانه و جنسهیت بها
عملکرد تحصیلی دانشگاهی طی يک مطالعه ی همبستگی که دو سال به طول انجامید نشا داد کهه
دانشجويا دختر به طور معنی داری عملکرد بهتری از همتايا پسرشا در ههر يهک از مهالک ههای
ارزشیابی تحصیلی دارند ،میانگین پیشرفت تحصیلی نیز بر حسﺐ تعهد و جنسهیت تفهاوت معنهیداری
1 . Richardson
2 . Byrne, Hattie & Barry
3. Tran & Page
4 . Rozendal, Minnaert & Boekaerts
5 . Sheard
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داشته است .تحقیقات گودنو و گريدی  )9119(9نشا میدهد که دخترا حس تعل بیشتری گهزارش
میکنند و رابطه ی انتظار موفقیت و حهس تعله در مهدارس راهنمهايی و دبیرسهتا هها در دختهرا
قوی تر از پسرا است .جانسن )2444( 2رابطه ی چشم انداز زما  9با جنسیت و پیشرفت تحصهیلی را
بین جوانا با استعداد بررسی کردند و به اين نتیجه رسیدند که تفکر منفهی دربهاره ی آينهده در بهین
دخترا کمتر از پسرا است ،پیشرفت تحصیلی نیز همبستگی منفهی بها نگهرش ههای تقديرگرايانهه
نسبت به زما حال داشت ،در حالی که رابطه ی مثبتی را با نگرش ههای مطلهوب نسهبت بهه آينهده
نشا داد (ملو و ورل.) 2444 ،6
طب ديدگاه رين ،پلوکرو استاکینگ )2494( 8دانشآمهوزا تیزههوش و پراسهتعداد از ويژگهیههای
همچو  ،حس کنجکاوی شديد ،کمال گرايی ،دقهت و صهراحت ،يهادگیری بهه صهورت جههشههای
شهودی بزرگ ،نیاز شديد به تحريک ذهنی ،مشکل در تايیهد تفکهر ديگهرا  ،عالقهه زود هنگهام بهه
مسائل اخالقی و فلسفی ،گرايش به درو گرايی و عالقه به دانستن ايهده هها و نظهرات متفهاوت بهر
خوردار هستند .رنزولی ،)2448( 4انگیزش قوی برای يادگیری را از عناصر تیزهوش میداند و آ را در
قالﺐ تعهد به تکلیف بیا میدارد به عقیده دوئک ()2494باورهای هوشی عوامل جانبی رفتار هسهتند
و مستقیماً بر عملکرد تأثیر نمیگذارند ،به نظر وی ويژگی اينگونه باورهها ايهن اسهت کهه بهه صهورت
ناآشکار شکل میگیرند و فرد نسبت به باور خود و داليل يا شواهدی که آ را رد يا تأيید کنهد آگهاهی
روشنی ندارد .با اين روی عملکرد تحصیلی آنها  ،حال عدم آگاهی افراد باعث نمیشود که نظرات نها
آنها درباره هوش بدو اثر باشد بر همین اساس وی اين نوع باورها را نظريه ضمنی هوش نامید.
پژوهشهای اخیر مطرح کرده اند که شکاف جنسیتی 9در زمینهای تحصهیلی از بهین رفتهه و حتهی
زنا در برخی زمینه ها از مردا پیشی گرفته و اگر اين شکاف در برخی منطقهههای دنیها هنهوز ههم
ديده میشود ،به تفاوت در دسترسی به آموزش و عوامل اجتماعی مربوط میشهود (جهاکوبس2448 ،؛
الخادراوی .) 2498 ،5همچنین برخی عنوا کرده اند ،در حالی که دخترا و پسرا در پیشهرفت شهبیه
بهم هستند ،دخترا نمرات کالسی باالتری در اين درسها کسﺐ میکنندو پسرها امتیازهای بهتری در
1. Goodenow & Grady
2 . Johnson
3 . Time Perspective
4 . Mello, Worrell
5 . Rinn, Plucker, & Stocking,
6 . Renzulli
7 . gender gap
8 . Jacobs & Alkhadrawi
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آزمو های رسمی میگیرند (ويلینگهام و کول .)2499 ،9با توجه به تفاوتهای فوق هدف اين تحقی
بررسی تفاوت دانشآموزا تیزهوش دختر وپسر از نظر اهداف پیشرفت ،ادراک از جّو مدرسه وعملکرد
تحصیلی بوده است.
روش شناسی
پژوهش حاضرروش غیر آزمايشی از نوع علّی مقايسهای است .جامعه آماری در پهژوهش حاضهر در
برگیرنده دانشآموزا تیز هوش دختر و پسر دوره دوم متوسطه در شهر اهواز میباشد .بهرای انتخهاب
گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی نمونه آماری از مهدارس تیزههوش
متوسﻂ دوم نواحی چهارگانه اهواز که در سال تحصهیلی  9914-9919انتخهاب گرديدنهد ،تعهداد 944
دانش آموز تیزهوش دختر و پسرپايه دهم ،يازدهم ودوازدهم به نسبت فراوانی هرپايه بهه کهل نمونهه
آماری از ازرشتههای رياضی فیزيهک وعلهوم تجربهی مهدارس تیزههوش انتخهاب شهدند ،آمهار کلهی
دانشآموزا تیزهوش دوره دوم متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی  19-15عبارت بود از ،دخترپايهه
دهم  ،966پسرپايه دهم  ،988دختر پايه يازدهم  ،991پسر پايه يازدهم  ،949دختر پايه دوازدهم 994
وپسر پايه دوازدهم 221نفر که در مجموع کهل دانهشآمهوزا دختهر  ،494دانهش آمهوز پسهر  868و
مجموع هر دو جنس 9949نفر بوده است.
ابزار گرد آوری اطالعات عبارتند از:
 -9پرسشنامه اهداف پیشرفت :اين پرسشنامه توسﻂ مید گلی و همکارا ( )9115تهیه و تدوين شهده
است .اين پرسشنامه دارای 95سوال و سه خرده آزمهو جههت گیهری ههدفی تبحهری ،عملکهردی-
رويکردی وعملکردی اجتنابی است .پاسخدهی به سواالت بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای نمره
گذاری میگردند (خیلی کم ،9-کم، 2-متوسﻂ،9-زياد،6-خیلی زياد .)8 -گويهههای اههداف تبحهری
شامل  ،4-9گويههای اهداف عملکردی شامل  ،99-9گويههای اهداف اجتنابی شامل  95 -96مهی
باشد .اعتبار خرده آزمو ها در مرجع اصلی بین 4/94تا 4/84گزارش شده است .در پژوهش خهرازی و
همکارا ()9959اعتبارجهت گیری هدفی خرده آزمو های پرسشنامه بهین  /494تها  4/456گهزارش
شده است .همچنین در اجرای نهايی ،اعتبار کلی به دست آمهده در پرسشهنامه 4/459و اعتبهار خهرده
آزمو های آ به ترتیﺐ  4/456، 4/459و  4/494بود .روايی محتوای و سازما اين پرسشنامه توسﻂ
1. Willingham, & Cole
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کارشکی در سال 9959سنجیده شد ،پايايی اين آزمو با روش آلفای کرونباخ در جامعه پژوهش برابهر
با 4/56به دست آمد .کارشکی برای بررسی رويکرد ابزارهای سنجش جهت گیهری ههدفی از تحلیهل
عاملی تايیدی استفاده کرد .در پژوهش حاضر پايايی پرسشنامه بر اساس روش ضريﺐ آلفای کرونبهاخ
در مولفه اهداف پیشرفت تبحری ( ،)4/51مولفه اهداف پیشرفت رويکهردی ( ،)4/14و مولفهه اههداف
پیشرفت اجتنابی ( )4/92میباشد.
 -2پرسشنامه ادراک از جّو مدرسه :اين پرسشنامه توسﻂ تريکت و موس ( )9199ساخته شده اسهت
و دارای چهار خرده مقیاس حمايت معلم ،حمايت همساال  ،خودمختاری دانشآموزا و وضوح وثبات
قوانین میباشد .خرده مقیاس حمايت همساال دارای دومولفه تعامهل بها همسهاال و وابسهتگی بهه
مدرسه و خرده مقیاس وضوح و ثبات قوانین نیز دارای دو مولفه ساختارمدرسه و سختی قوانین اسهت.
نمره گذاری آ در يک مقیاس  8درجههای لیکهرت(-9هرگز،الهی  -8همیشهه)انجام مهیگیهرد .ايهن
پرسشنامه ادراک دانشآموزا از جّو مدرسه را ارزيابی میکند که روايی و پايايی خوبی در ايهن زمینهه
داشته است (وی ،ردی و رهودس .)2449 ،9در اين پژوهش ،به منظهورتعیین روايهی مقیهاس ادراک از
جّو مدرسه از روش تحلیل عاملی تايیدی استفاده شد .با توجه بهه اينکهه سهازه ادراک از جهو مدرسهه
شامل چهارعامل زيربنايی حمايت معلم ،حمايت همساال  ،خودمختاری ،وثبات قوانین اسهت ،تحلیهل
عاملی تايیدی چهارعامل برای متغیرهای اين مقیاس صورت گرفت .شهاخصههای بهه دسهت آمهاده
عبارتنداز9/85 ،( X /df(:؛ (4/14 ،)GFI( ،%91 ،( RMSEAو( .4/55 ،)AGIنتا يج بیهانگراين هسهتند
که ساختارعاملی اين مقیاس بهرازش مناسهبی دارد .بنهابراين ،همسهويی سهواالت بها سهازه ادراک از
جومدرسه مورد تايیدی قرار میگیرد .ضريﺐ پايايی ايهن آزمهو بها روش آلفهای کرونبهاخ در جامعهه
پژوهش برابر با4/96بدست آمد .در پژوهش حاضر پايايی پرسشنامه بهر اسهاس روش ضهريﺐ آلفهای
کرونباخ در مولفه جّو مدرسه حمايت معلم ( ،)4/54جّو مدرسه مولفهه حمايهت همسهاال ( ،)4/52جّهو
مدرسه مولفه خودمختاری ( ،)4/51جّو مدرسه مولفه ثبات قهوانین ( ،)4/54و نمهره کهل جّهو مدرسهه
( ،)4/51میباشد.
 -9پرسشنامه عملکرد تحصیلی :اين پرسشنامه توسﻂ فام و تیلور )9111( 2تهیه وتدوين شده است که
دارای  65سوال و 8حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی که شامل مولفههههای خودکارآرمهدی ،تهاثیرات
هیجانی ،فقدا کنترل پیامد ،برنامه ريزی و انگیزش را اندازه گیری میکند .نمره گذاری پرسشنامه بر
1. Way, Reddy & Rhodes
2 Fam & Taylor

916

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 46

اساس يک طیف  8درجهای لیکرت ( -9هیچ ،الی  -8خیلی زياد) انجام میگیرد .در پژوهش قلتاش و
همکارا () 9951روايی محتوايی پرسشنامه توسﻂ اساتید تايید و پايايی پرسشنامه بها آلفهای کرونبهاخ
4/56بدست آمده است .در پژوهش حاضر پايايی پرسشنامه بر اساس روش ضريﺐ آلفايی کرونبهاخ در
مولفه خودکارآمدی ( ،)4/56مولفه تاثیرات هیجانی( ،)4/59برنامه ريزی (،)4/48فقهدا کنتهرل پیامهد
( ،)4/89انگیزش ( ،)4/94و نمره کل عملکردتحصیلی4/59بوده است.
روش اجرا
روش اجرای تحقی بر اساس اين مراحل اجرا گرديد .ابتدا مهدارس تیزهوشها دختهر و پسرسهطح
شهر اهواز بعنوا نمونه جامعه آماری شناسايی شد ،برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی طبقهای نسبی نمونه آماری از مدارس تیزهوش نوبت دوم نواحی چهارگانه که در سال
تحصیلی  9919-9914مشغول به تحصیل بودند انتخاب گرديدند ،جههت آزمهايش مهدل پیشهنهادی
تعداد  944دانش آموز تیزهوش دختر و پسرپايه دهم ،يازدهم ودوازدهم به نسبت فراوانهی هرپايهه بهه
کل نمونه آماری ازرشتههای رياضی فیزيک وعلوم تجربی مهدارس تیزههوش متوسهطه دوم دختهر و
پسرشهر اهواز انتخاب شدند.
یافتهها
برای مقايسه اهداف پیشرفت ،ادراک از جّو مدرسه و عملکرد تحصیلی دانشآموزا تیزهوش دختر و
پسر ،برخی از شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار در متغیرههای مهورد مطالعهه در دو
گروه دانشآموزا تیزهوش دختر و پسردر جدول شماره  9نشا داد میشود.
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جدول  .9میانگین و انحراف معیار نمره ادراک از جو مدرسه ،عملکرد تحصیلی و اهداف پیشرفت در دو گروه
دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر
دانش آموزا تیزهوش پسر
دانش آموزا تیزهوش دختر
متغیر
ادراک از جو مدرسه
حمايت معلم
حمايت همساال
خودمختاری
ثبات قوانین
عملکرد تحصیلی
خودکارآمدی
تأثیرات هیجانی
برنامه ريزی
فقدا کنترل پیامد
انگیزش
اهداف تبحری
اهداف رويکردی
اهداف اجتنابی

انحراف معیار
96/99
6/95
8/19
6/99
8/58
99/49
99/21
9/8
4/98
2/92
8/6
8/11
8/19
6/56

میانگین
14/8
95/62
99/8
96/14
21/4
981/94
991/49
29/95
66/99
92
69/4
91/99
29/96
94/91

انحراف معیار
98/91
6/94
9/44
6/29
8/24
95/99
99/58
4/65
4/84
2/46
8/96
6/2
8/84
6/95

میانگین
16/89
99/54
92/5
96/99
21/92
982/94
996/49
24/59
62/44
99/86
62/44
99/48
91/89
99/29

نتايج يافته های همگنی واريانسها نشا دهنده عدم معناداری آزمو لوين بود که اجازه استفاده
از آزمو تحلیل وواريانس داده شد .بدين معنی که گروههای دانشآموزا تیزههوش دختهر و پسهر از
نظر واريانس ها همگن بودند .همچنین نتايج نشا داد که در گروههای دانشآموزا تیزهوش دختر و
پسر آزمو کولموگروف – اسمیرنف ،فرض بهنجاری توزيع نمرات متغیرها در جامعهه مهورد پهژوهش
مورد تأيید قرار گرفت.
جدول  .2نتايج تحلیل واريانس چند متغیری (مانووا) روی نمرههای متغیرهای ادراک از جو مدرسه ،عملکرد تحصیلی و
اهداف پیشرفت در دو گروه دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر
شاخص آماری
Pسطح معناداری
خطاdf
فرضیهdf
مقدار نسبت F
آزمو ها
اثر پیاليی
المبدای ويلکز
اثر هتلینگ
بزرگترين ريشه روی

9/99 4/48

8

219

4/441

9/99 4/18
9/99 4/482
9/99
4/482

8
8
8

219
219
219

4/441
4/441
4/441
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هما طور که در جدول  2مشاهده میشود ،میتهوا فرضهیه مسهاوی بهود میهانگین دو گهروه
(دانش آموزا تیزهوش دختر و پسر ) را بر اساس متغیرهای وابسته در سطح  p>4/48رد کرد .به اين
معنی که بین دو گروه دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر حداقل از لحاظ يکهی از متغیرههای وابسهته
تفاوت معنیدار وجود دارد .جدول  9نتايج تحلیل واريانس تک متغیری (آنووا) روی نمرههای ادراک از
جو مدرسه ،عملکرد تحصیلی و اهداف پیشرفت در دو گروه دانهشآمهوزا تیزههوش دختهر و پسهر را
نشا میدهد.
جدول  .9نتايج تحلیل واريانس تک متغیری (آنووا) روی روی نمرههای متغیرهای ادراک از جو مدرسه ،عملکرد
تحصیلی و اهداف پیشرفت در دو گروه دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر
درجه میههههههانگین
شاخص آماری مجمههههههوع
سطح معناداری
نسبتF
مجذورات
آزادی
مجذورات
متغیر
4/284
9/21
944/99
9
944/99
ادراک از جو مدرسه
4/449
99/14
9419/92
9
9419/92
عملکرد تحصیلی
4/448
5/41
226/26
9
226/26
اهداف تبحری
4/445
9/99
294/65
9
294/65
اهداف رويکردی
4/461
9/51
54/49
9
54/49
اهداف اجتنابی

هما طور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر از نظر ادراک از جو
مدرسه تفاوت معنیدار وجود ندارد ( .)F=9/21بنابراين ،فرضیه  9پژوهش مورد تأيید قرار نمیگیهرد و
میتوا گفت که میزا ادراک از جو مدرسه دانشآموزا تیزهوش پسر و دانشآموزا تیزهوش دختر
برابر است .اما ،بین دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر از نظر عملکرد تحصیلی تفاوت معنیدار وجهود
دارد ( .)F=99/14بنابراين ،فرضیه  2پژوهش تايید مهیشهود و مهیتهوا گفهت کهه میهزا عملکهرد
تحصیلی دانشآموزا تیزهوش پسر از دانهشآمهوزا تیزههوش دختهر کمتهر اسهت .همچنهین ،بهین
دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر از نظر م لفه اهداف تبحری تفاوت معنیدار وجهود دارد (.)F=5/41
بنابراين ،فرضیه  6پژوهش تأيید میشود و میتوا گفت که میزا م لفه اهداف تبحری دانشآموزا
تیزهوش پسر از دانشآموزا تیزهوش دختر کمتر است .همچنین ،بین دانشآموزا تیزهوش دختهر و
پسر از نظر م لفه اهداف رويکردی تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)F=9/99بنابراين ،فرضیه  8پهژوهش
نیز تأيید میشود و میتوا گفت که میزا م لفه اهداف رويکهردی دانهشآمهوزا تیزههوش پسهر از
دانشآموزا تیزهوش دختر کمتر است .همچنین ،بین دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر از نظر م لفه
اهداف اجتنابی تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)F=9/51بنابراين ،فرضیه  4پژوهش نیز تأيید مهیشهود و
میتوا گفت که میزا م لفه اهداف اجتنابی دانشآموزا تیزهوش دختر از دانهشآمهوزا تیزههوش
پسر کمتر است.
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر مقايسه ادراک از جّو مدرسهه ،اههداف پیشهرفت و عملکهرد تحصهیلی در
دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر بود .يافتههای اين پژوهش نشا دادنهد ،اههداف پیشهرفت میهزا
مولفههای اهداف تبحری و رويکردی نشا داددانش آموزا تیزهوش پسر از دانشآمهوزا تیزههوش
دختر نمرات کمتر و بر عکس در اهداف اجتنابی دانشآموزا تیزهوش دختر نسبت به پسرا میانگین
نمرات کمتری را بدست آوردند .همچنین میانگین نمرات دانشآموزا تیزهوش پسر نسبت به دخترا
تیزهوش کمتر میباشد ،در مولفههای عملکرد تحصیلی نیهز نتهايج نشها دادنهد دانهشآمهوزا پسهر
تیزهوش نسبت به دخترا تیزهوش میانگین نمرات کمتری را بدست آوردند.
در فرضیه اول نتايج نشا داد که بین دانشآموزا دختر و پسر از نظر ادراک از جّو مدرسه تفاوت
معنی دار وجود دارد ،میزا ادراک از جّو مدرسه دانشآموزا تیزهوش پسر از دانشآمهوزا تیزههوش
دختر کمتراست .اين يافته با نتايج پژوهش کت ،بروشو ولیف ()2445؛ انصهاری ()9996؛ ريچاردسهو
()9114؛ بیر و همکارا ( )9154و فلوزی ( )9119همخوانی دارند .به نظهر مهیرسهد دلیهل برتهری
دخترا نسبت به پسرا در ادراک از جّو مدرسه تحت تاثیر حمايهت بیشهتردخترا از سهوی معلمهین،
همساال  ،ثبات قوانین و همچنین احساس اسهتقالل بیشهتر در مهدارس دخترانهه اسهت .دختهرا در
مدارس تیزهوش از معلمانی برخوردار هستند که عواطف زنانه و نظمی که درمدرسه حهاکم مهیکننهد
نگرش مثبت ،عاطفی و ادراگی مناسﺐ از جّو مدرسه در دخترا دانش آموز ايجاد میکننهد ،همچنهین
ثبات قوانین مدرسه در مدارس دخترانه به واسطه نظم و مقررات حهاکم در مهدارس دخترانهه ،آگهاهی
کننده و پیش بینی کننده واکنش معلما در قبال دانشآموزا دختهر مهیگهردد کهه خهود را بیشهتربا
شرايﻂ متفاوت معلما سازگار کنند ،در صورتیکه مديريت جنس مردانه به نظر میرسدآ ثبات قوانین
مدرسه را رعايت نمی کنند و اين مسئله منجر به عدم پیش بینی رفتار و عدم ثبات در قوانین و ادراک
درست از جّو مدرسه پسرا میگردد ،همچنین در مدارس پسرانه احساس مستقل بهود کهه يکهی از
عوامل مهم در درک مناسﺐ از جو و محیﻂ آموزشی است از سوی اولیای مدرسه به پسرا داده نمهی
شود ،چو اين اعتقاد بین معلما وجود دارد اگر مسائل آموزشی دانش آموز محور باشهد ايهن مسهئله
منجر به عدم فرمانبرداری دانشآموزا و ايجاد جّو آموزشی توام با هرج و مرج میشود اين امر منجهر
به درک نامناسﺐ دانشآموزا پسر از جّو مدرسه که استقالل در مسائل آموزشی نداشته و خود دخل و
تصرفی در مسائل آموزشی ندارند ايجاد میکند و خود را در مسائل آموزشهی منفعهل دانسهته و آزادی
عمل آموزشی به آنها داده نمی شود که خالقیتهای خود را نشا دهنهد .همچنهین مهديرا مهدارس
دخترانه معموال بدلیل عاطفی تر بود آنها و مادرانه اداره کرد نوع آموزش و پرورش و برنامه ريهزی
آنها با همدلی مادرانه بوده و با آگاهی از محهدوديتههای اجتمهاعی نسهبت بهه دختهرا چهو خهود
روزگاری اين مرحله را سپری کردند سعی مینمايند که توام با همدلی آموزش را به پیش ببرند که اين
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امر منجر به ادراک مناسﺐ دخترا از جّو مدرسه و احساس همدلی مشارکت و احساس مناسﺐ در جّو
مدرسه می گردد .همچنین نوع سبک تفکر متداول در بین جنس دختر و پسر متفاوت بوده و اين عامل
میتواند منجر به درک متفاوت دانشآموزا از جو مدرسه میگردد.
در فرضیه دوم نتايج نشا داد که بین دانشآموزا تیزهوش دختر و پسر از نظر عملکهرد تحصهیلی
تفاوت معنی دار وجود دارد ،میزا عملکرد تحصهیلی دانهشآمهوزا تیزههوش پسهر از دانهشآمهوزا
تیزهوش دختر کمتر است ،اين يافته با نتايج پژوهش نیمیورتها ()9119؛ روزنهدال ،مینهارت و يوکهاری
()2449؛ عقیقی بیدگلی ،تمنايی فر ()9916؛ شرد ()2441؛ آندرس وآداموتی ()2449؛ گودنو و گريهدی
( )9119و ملو و ورل ( )2444همخوانی دارند ،با توجه به اينکه يافتهههای پهژوهش نشها داد تفهاوت
معنی داری بین عملکرد دخترا و پسرا وجود دارد ،و دخترا تیزهوش از عملکر تحصیلی بیشهتری
برخوردار هستند ،برای تبیین اين فرضیه ها با توجه به نتايج بدست آمده میتوا اشاره کرد که دلیهل
باال بود عملکرد تحصیلی دخترا نسبت به پسرا احتمال دارد بخاطر روحیهه رقابهت طلبهی بیشهتر
آنا در تکالیف درسی و میل به کسﺐ رتبههای باالتر کالسی نسبت به پسرا باشد ،همچنین ممکن
است يکی از داليل باال بود عملکرد تحصیلی دخترا نسبت به پسرا بر اين مسئله استوار باشد که
دخترا اين نگرش را دنبال میکنندکه تحصیالت میتواند راه اسهتقالل مهالی و شهغلی آينهده آنههارا
هموار سازد اما تصّور امروزه پسرا بر اين است که ارتباط چندانی بین تحصهیل و شهغل يافهت نمهی
شود ،آنا با سرمش قرار داد ديگرانی که مدرک دانشگاهی در دست داشته اند اما با بیکاری مواجه
هستند ،به اين نتیجه رسیدند که تحصیل ،شغل آينده فرد را تضمین نمی کنهد و بها توجهه بهه اينکهه
جامعه ايرانی مرد را متکفل کسﺐ درآمد در خانواده میداند ،و شهاغل بهود ز در مرحلهه دوم مهورد
توجه قرار میگیرد پسرا در مرحله اول به شغل و کسﺐ درآمد بیشتر توجه میکنند تا کسﺐ مهدرک
تحصیلی ،اين امر منجر به پايین آمد انگیزه تحصهیل پسهرا و تفهاوت در عملکهرد تحصهیلی بهین
جنسیت رافراهم نموده است .همچنین باال رفتن احساس خودکارآمدی دخترا بواسطه موفقیهتههای
امروزه دخترا در موقعیتهای متفاوت و حمايتهای خانواده ها و باال رفتن سهطح تحصهیالت جامعهه
اين باور را در دخترا قوی نموده که توانمندی و قابلیتهای دخترا در زمینههای متفاوت تحصهیلی
موجﺐ موفقیت تحصیلی دخترا شده است .همچنین با توجهه بهه محهدويتههای اجتمهاعی ،بیشهتر
دخترا نسبت به پسرا  ،از علم آموزی در زمینه تحصیلی به عنوا يک مکانیسم دفاعی جبرا توجه
میکنند ،تا با انجام تکالیف درسی و وقت بیشتری که در ايهن زمینهه اختصها مهیدهنهد ،عملکهرد
بهتری نسبت به پسرا کسﺐ میکنند.
در فرضیههای سوم ،چهارم و پنجم بین دانشآموزا تیزهوش دختر وپسر از نظهر اههداف پیشهرفت
تحصیلی تبحری ،رويکردی -عملکردی و عملکردی – اجتنابی تفاوت وجود دارد .با توجه به جدول 8
اين فرضیه ها مورد تايید قرار گرفتند .نتايج اين تحقی با يافتههای غالمعلی لواسهانی ،خضهری آذر و
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امانی ساری بگلهو ( ،)9914آنهدرمن و آنهدرمن ( ،)9111آنهدرمن و میگلهی ( ،)9119روزر ،میهدگلی و
اوردا ( )9114و درويشی ( )9914همخوانی دارند ،با توجه به اينکهه يافتههههای پهژوهش نشها داد
تفاوت معنی داری بین اهداف پیشرفت دخترا و پسرا وجود دارد ،و پسرا تیزهوش بیشهتر اههداف
اجتنابی و دخترا از اهداف رويکرد -عملکرد و تبحری بیشتری برخوردار هسهتند ،بهرای تبیهین ايهن
فرضیه ها با توجه به نتايج بدست آمده میتوا اشاره کرد که ممکن است دلیل استفاده بیشتر دخترا
از اهداف تبحری و رويکهردی  -عملکهردی میهل زيهاد دختهرا تیزههوش بهه کسهﺐ شايسهتگی و
عالقمندی به افزايش دانش ،منجر به استفاده بیشترآنها از اهداف تبحهری گرديهده و داشهتن اههداف
تبحری تکالیف مشکل را بعنوا فرصتی برای تبحر و يادگیری و رسید به اههداف خهود مهیداننهد.
توجه دخترا به مقايسههای اجتماعی و قضاوت ديگرا باعث جهت گیری هدف دخترا تیزهوش به
سمت اهداف رويکردی -عملکردی شده است ،همچنین عوامل فرهنگی و محیطی حهاکم بهر جامعهه
سنتی که محدوديتهای در زمینه علمی و پیشرفت دخنرا ايجاد نموده بود ،امروزه بها از بهین رفهتن
اين شکاف جنسیتی و تغییرنقشهای جنسیتی ،دخترا را بیشتر به سمت اههداف تبحهری کهه نشها
داد شايستگی و رشد در يک تکلیف و اهداف رويکردی عملکردی که مورد قضاوت واقع شد است
سوق میدهد .در ضمن با توجه به ويژگیهای شخصیتی و عملکرد ،دخترا که زما زيادی را جههت
مطالعه و انجام تکالیف به کار میبندند موجﺐ سوق آنها به سمت جهت گیهری اههداف تبحهری کهه
تسلﻂ بر تکالیف و هدف رويکردی -عملکردی که اثبات شايستگی در مقايسهه بها ديگهرا را نشها
میدهد شده است .از طرف ديگر با توجه به خصوصیات پسرا که تمايل درونی دارند نشا دهند کهه
از شايستگی و کفايت الزم برخوردارند ،اما ترس از شکسهت و عهدم تائیهد باعهث مهیگرددتها تهالش
کمتری از خود نشا دهند تا عدم شايستگی آنا آشکار نگردد ،اين امر باعهث تعامهل کمتهر آنها در
عملکردهای درسی و رقابت با دخترا میگردد .اين موضوع موجهﺐ شهده عملکهرد آنها در اههداف
اجتنابی نسبت به دخترا بیشتر باشد .در مجموع در تبیین بهتر بود دخترا در اکثرفرضیه ها نسبت
به پسرا همچنین اين احتمال وجود دارد که به دلیل حساسیت بیشتر دخترا نسهبت بهه پسهرا در
بهتر نشا داد خود ،از سوگیری بیشتری در پاسخ به سواالت آزمو که يک ابزار خود گزارشی دهی
میباشد عمل نموده باشند .از محدويتهای اين پژوهش میتوا به اين نکته اشاره کهرد از آنجها کهه
پژوهش حاضر در میا نمونه شهر اهواز انجام شده ،لذا تعمیم آ به ساير افراد بايد رعايت احتیاط بهه
عمل آيد ،ابزارهای سنجش يعنی پرسشنامه ها ،جنبه خودگزارشی داشته و احتمال سوگیری آزمهودنی
ها وجود دارد ،همچنین پیشنهاد میگردد جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی  ،ادراک از جّو مدرسه و اهداف
تبحری در دانشآموزا تیزهوش مدارس مربوطه به جای تمرکز بر نمره و ايجاد رقابتی ناسهالم بهرای
دانشآموزا که منجر به مقايسه و حس بی کفايتی میشهود ،بهر يهادگیری در حهد تسهلﻂ برمطالهﺐ
درسی ،انگیزش درونی و فهم عمی مطالﺐ تاکید شود.
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