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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش در دانشآموزان
تیزهوش و عادی دوره دوم متوسطه انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر تیزهوش و عادی دوره
دوم متوسطه شهرستان بروجرد بود ،که از طریق روش نمونهگیری در دسترس تعداد  07نفر برای هر گروه انتخاب شد.
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و مقیاس نظریه ضمنی هوش بود.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا) نشان داد که بین دو گروه تیزهوش و عادی در ترکیب خطی نمرات
متغیرهای وابسته ،تفاوت معناداری وجود داشت .تحلیلهای تکمتغیری نشان داد که دانشآموزان تیزهوش نسبت به
دانشآموزان عادی دارای میزان باالتری از راهبردهای شناختی بودند ،اما در راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری بین
آنها نبود .آنها همچنین باور ذاتی هوش پایینتر و باور افزایشی هوش باالتری داشتند.
نتیجهگیری :بهطورکلی ،عالوه بر لزوم توجه بیشتر به راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (بهویژه راهبردهای
فراشناختی) و باورهای ضمنی هوش در دانشآموزان تیزهوش ،تأکید بر بهبود این ویژگیها در دانشآموزان عادی نیز
مفید به نظر میرسد.
کلید واژهها :دانشآموزان ،تیزهوش و عادی ،یادگیری خودتنظیمی ،باورهای ضمنی هوش.
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 .1مقدمه
دانشآموزان تیزهوش 1و بااستعداد 2دانشآموزانی با توانایی استثنایی یا برتر هستند که برای
نقشهای بی نظیر و ارزشمند در یک حوزه خاص ،دارای پتانسیل کافی هستند .تیزهوشی 3برحسب
شایستگی هوشی یا تحصیلی ،خالقیت ،و یا توانایی در زمینههایی مانند هنر و ورزش تعریف میشود
(مارتینسون1703 ،4؛ به نقل از افکلیدز .)2712 ،5بااینحال ،دانشآموزان تیزهوش اغلب فشار
شخصی زیادی را برای موفقیت احساس میکنند (برلین )2777 ،1و ممکن است با مشکالت
یادگیری و اجتماعی-هیجانی مختلفی مواجه شوند (افکلیدز .)2712 ،به همین دلیل ،امروزه گذر از
مفهومپردازیهای تکبعدی در مورد تیزهوشی به مفهومپردازیهای چندبعدی ،اثرات معناداری بر
زمینه آموزشوپرورش تیزهوشی 0داشته است .با این انتقال ،آموزشوپرورش تیزهوشی ،تأکید خود
را از شناسایی افراد دارای توانایی هوشی باال ،به کشف انواع گستردهای از استعدادهای خاص این
افراد ،تغییر داده است .در نتیجه ،مطالعات زیادی به بررسی و مقایسه ویژگیهای شناختی و
انگیزشی دانشآموزان تیزهوش و غیر تیزهوش پرداختهاند (هونگ و آکویی.)2774 ،2
بهعلت اهمیت تیزهوشی برای پیشرفت اجتماعی و بهعلت اینکه دانشآموزان تیزهوش ممکن
است پتانسیل کامل خودشان را در بافت جریان اصلی آموزش 7توسعه ندهند ،عالقه به نیازهای
یادگیری آنها در گذر زمان زیاد شده است (دای ،اسوانسون و چنگ .)2711 ،17بهویژه اینکه ،در
سالیان اخیر ،چگونگی یادگیری افراد ،چگونگی سازماندهی یادگیریشان ،و لزوم ارزیابی
فعالیتهای مربوط به یادگیری در خودشان ،مفهوم یادگیری خودتنظیمی 11را پیش کشیده است
(زیمرمن و شانک .)2774 ،12با اینکه یادگیری عمدتاً یک فرایند شناختی است ،اما یادگیری
خودتنظیمی شامل فراشناخت ،13انگیزش ،عاطفه ،و مدیریت محیط شخصی نیز میباشد (افکلید،
 .)2711یادگیری خودتنظیمی ،یعنی فرایندها و راهبردهایی که دانشآموزان برای آغاز کردن ،جهت
دادن ،و نظارت بر یادگیریشان مورداستفاده قرار میدهند (ریزمبرگ 14و زیمرمن  .)1772این نوع
یادگیری یک فرایند پیچیده و پویاست و شامل مهارتهایی است که اطمینان میدهد اهداف
1. gifted
2. talented
3. giftedness
4. Martinson
5. Efklides
6. Berlin
7. gifted education
8. Hong & Aqui
9. mainstream educational context
10. Dai, Swanson & Cheng
)11. self-regulated learning (SRL
12. Zimmerman & Schunk
13. metacognition
14. Risemberg
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یادگیری دانشآموزان حاصل خواهد شد (افکلید .)2711 ،مهارتهای خودتنظیمگری 1شامل
مهارتهایی همچون استفاده مؤثر دانشآموزان از زمان خود در فرایندهای یادگیری ،ایجاد ارتباط
بین واحدهای اطالعات  ،توانایی تنظیم اهداف یادگیری خودشان ،و توانایی برای ایجاد انگیزه در
خودشان است (زیمرمن2771 ،؛ چنگ .)2711 ،در فرایندهای یادگیری دانشآموزان ،تواناییهایی
همچون تمرکز توجه آنها بر یادگیری ،مدیریت زمان ،اعتماد به خود ،ایجاد ارتباط بین واحدهای
اطالعات ،تنظیم اهداف و راهبردهای یادگیری توسط خود آنها ،توانایی بهدست آوردن مهارتهایی
مانند سازماندهی یادگیری خود و رسیدن به اهداف یادگیریشان ،با خودتنظیمگری مرتبط است
(چنگ)2711 ،؛ بنابراین ،خودتنظیمگری در یادگیری ،شامل فرایندهای مشارکت فعال یادگیرنده از
نظر رفتاری ،انگیزشی ،شناختی 2و فراشناختی 3جهت افزایش یادگیری میباشد (زیمرمن1721 ،؛ به
نقل از عابدی ،سعیدیپور ،فرجاللهی و صیف.)1374 ،
اعتقاد بر این است که مهارتهای تفکر 4که بهعنوان یادگیری خودتنظیمی مفهومپردازی
میشوند ،کیفیتهای کلیدی برای دانشآموزان تیزهوش امروزی هستند (ابرگریزر ،استینباچ و
استوگر .)2713 ،5بهطورکلی ،خودتنظیمی با میزان یادگیری واقعی دانشآموزان مرتبط است
(یوسفزاده ،)1372 ،و یادگیری خودتنظیمی برای رشد پتانسیل شناختی 1دانشآموزان تیزهوش و
نیز بهزیستی 0آنها الزم است (افکلیدز)2712 ،؛ بنابراین ،یادگیری خودتنظیمی توجه زیادی را در
حوزه آموزشوپرورش تیزهوشی 2دریافت کرده است (ریزمبرگ و زیمرمن  )1772و بدینترتیب،
نقاط تقاطع 7و ارتباطاتی بین مهارتهای خودتنظیمگری با مفهوم تیزهوشی و آموزشوپرورش
دانشآموزان تیزهوش میتواند وجود داشته باشد (تورتاب .)2715 ،17بهعنوانمثال ،احتماالً
دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان غیر تیزهوش بهطور خودکار راهبردهای یادگیری
خود-تنظیم کننده 11را با فراوانی بیشتری استفاده میکنند (ریزمبرگ و زیمرمن  ،)1772و
مهارتهای خودتنظیمگری برای یادگیری علم 12در آنها نسبت به دانشآموزان غیر تیزهوش باالتر
است (نبر و شومر-اتکینز2772 ،13؛ تورتاب .)2715 ،در پژوهش نوری ثمرین ،برومندنسب ،فالطونی
و سراج خرمی ( )1322نیز مشخص شد که دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با دانشآموزان عادی
1. self-regulation skills
2. cognitive
3. metacognitive
4. thinking skills
5. Obergriesser, Steinbach & Stoeger
6. cognitive potential
7. well-being
8. area of gifted education
9. intersection points
10. Tortop
11. self-regulatory learning strategy
12. science learning
13. Neber & Schommer-Aikins
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به میزان باالتری از راهبردهای شناختی و فراشناختی 1استفاده میکنند .بااینحال ،در بعضی از
پژوهشها مانند آرامی ،منشئی ،عابدی و شریفی ( )1375دانشآموزان عادی از لحاظ باورهای
انگیزشی ،مهارتهای فراشناختی و یادگیری خودتنظیمی ،میانگین بیشتری نسبت به دانشآموزان
تیزهوش بهدست آوردند .در پژوهش تورتاب ( )2715نیز اگرچه تفاوتی در نمره کلی مهارتهای
خودتنظیمگری دانشآموزان تیزهوش نسبت به دانشآموزان غیر تیزهوش در یادگیری علمی دیده
شد ،اما تفاوتهای معناداری در مهارتهای فراشناختی دیده نشد.
در سالهای اخیر ،عالقه به ویژگیهای انگیزشی و عاطفی دانشآموزان تیزهوش ،که داللتهای
ضمنی مهمی برای یادگیری و بهزیستی آنها دارد ،نیز در حال افزایش است (ال-دهمیت و
کریشان2711 ،2؛ هونگ و آکویی2774 ،؛ ابرگریزر و استوگر .)2715 ،باورهای ضمنی درباره هوش3
(دوئک2777 ،4؛ دوئک و لیگت1722 ،5؛ ییگر 1و دوئک )2712 ،یک سازه انگیزشی مهم است که
ممکن است تناسب خاصی با دانش آموزان تیزهوش یا دارای توانایی باال داشته باشد .یک باور یا
نظریه ضمنی 0به مدل کاری ذهنی افراد ،2یا طرحوارههای 7آنها درباره پدیدههای مشخص اطالق
میشود .این باورهای ضمنی انتظاراتی را هدایت میکنند ،تعبیر و تفسیرهایی را درباره اطالعات
جدید فراهم میکنند ،و رفتار را جهت میدهند (جانسون ،17دوئک و چن .)2770 ،11دیدگاه
اجتماعی-شناختی دوئک و لگیت ( )1722درباره انگیزش ،در واقع گسترش این باورهاست که
تفاوتهای موجود در اهداف و رفتار افراد را بر مبنای تفاوتهای بین نظریههای ضمنی آنها درباره
ماهیت هوش 12تبیین میکند .بر مبنای نظریههای ضمنی افراد درباره ماهیت هوش ،افراد میتوانند
بهعنوان نظریهپردازان ذاتی( 13این باور که هوش یک توانایی ثابت و غیرقابل تغییر است) یا بهعنوان
نظریهپردازان افزایشی( 14این باور که هوش یک توانایی انعطافپذیر است و میتواند با تالش کردن
افزایش یابد) طبقهبندی شوند.
باورهای دانشآموزان درباره هوش و سیستم معنایی آنها یک نقش علی در اهداف ،اسنادها،
باورهای مربوط به تالش ،عاطفه ،انگیزش درونی ،خودتنظیمگری و عملکرد آنها بهویژه هنگام
1. Cognitive and Metacognitive Strstegies
2. Al-Dhamit, & Kreishan
3. Implicit beliefs about intelligence
4. Dweck
5. Leggett
6. Yeager
7. Implicit belief or theory
8. Individual’s mental working model
9. Schema
10. Johnson
11. Chen
12. Implicit theories about the nature of intelligence
13. Entity theorists
14. Incremental theorists
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رویارویی با مشکالت بازی میکنند (دوئک ،)2772 ،و با پیامدهای تحصیلی مهمی ازجمله
هدفگزینی ،واکنش به شکست ،و انگیزش (دوئک و لیگت1722 ،؛ گرنت 1و دوئک )2773 ،و
بهطورکلی بهزیستی مدرسه 2آنها مرتبط هستند (قنبریطلب ،شیخاالسالمی ،فوالدچنگ ،و
حسینچاری .)1370 ،به نظر میرسد ،دانشآموزانی که یک باور افزایشی درباره هوش دارند ارزش
بیشتری به انگیزش و یادگیری میدهند (تان ،یوق ،دسمیت و پریرا .)2717 ،3دانشآموزان تیزهوش
نیز باور افزایشی هوشی و انگیزش پیشرفت تحصیلی باالتری نسبت به دانشآموزان عادی دارند
(رسولیآزاد .) 1375 ،با وجود این ،ستایش کودکان به خاطر هوش ،در مقایسه با ستایش آنها به
خاطر تالش ،منجر به تائید باورهای ذاتی درباره هوش میشود (مولر 4و دوئک)1772 ،؛ بنابراین،
شناخته شدن یا برچسب خوردن بهعنوان تیزهوش ممکن است باورهای انگیزشی 5دانشآموزان را
شکل دهد ،که میتواند داللتهای ضمنی مهمی برای پیامدهای انگیزشی مانند تداوم 1یادگیری و
پیشرفت داشته باشد (دوئک و لیگت1722 ،؛ ییگر و دوئک .)2712 ،بر مبنای این یافتهها ،بعضی از
محققان نگرانیهایی را بیان کردهاند که دانشآموزان از نظر تحصیلی باهوش ممکن است باورهای
انگیزشی غیرانطباقی را بسته به زبان مورداستفاده توسط والدین و معلمان اتخاذ کنند (ماکل،
اسنایدر ،توماس ،مالونه و پوتاالز ،)2715 ،0هرچند ،در یک پژوهش (اسنایدر ،بارگر ،2ورمینگتون،7
شوارتز-بلوم 17و لیننبرینک-گارسیا )2713 ،11باورهای ضمنی درباره هوش ،بین آنهایی که
بهعنوان باهوش شناخته میشدند و آنهایی که چنین نبودند تفاوت چندانی نداشت.
به نظر میرسد باورهای ضمنی هوش با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مانند راهبردهای
شناختی و فراشناختی نیز رابطۀ مثبتی دارند (زغیبی قناد ،عالیپور و مرادی .)1371 ،بااینحال،
تاکنون پژوهش واحدی در موردبررسی و مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای
ضمنی هوش در دانشآموزان تیزهوش و عادی انجام نشده است .پژوهشهای قبلی این متغیرها را
بهصورت جداگانه در آنها بررسی کردهاند ،بهویژه اینکه بررسیهای مربوط به باورهای ضمنی هوش
این دو گروه از دانشآموزان در داخل کشور چندان انجام نشده است .با توجه به اینکه دانشآموزان
تیزهوش بهعنوان یکی از بزرگترین سرمایههای نظام آموزشی بهشمار میروند ،انتظار میرود با
بررسی و تقویت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش به تعالی هر چه بیشتر
1. Grant
2. school well- being
3. Tan, Yough, Desmet, & Preira
4. Mueller
5. motivational beliefs
6. persistence
7. Makel, Snyder, Thomas, Malone, & Putallaz
8. Barger
9. Wormington
10. Schwartz-Bloom
11. Linnenbrink-Garcia
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انگیزه و پیشرفت آنها و در نتیجه بهرهوری نظام آموزشی مبادرت شود .ازاینرو ،هدف پژوهش
حاضر مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش در دانشآموزان تیزهوش و
عادی بود.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسهای بود که در آن دو گروه از دانشآموزان تیزهوش و عادی
با هم مقایسه شدند.
 .1-2جامعهآماری
جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشآموزان دختر تیزهوش و عادی دوره دوم متوسطه
شهر بروجرد که در سال تحصیلی  1373-1374مشغول به تحصیل بودند .دانشآموزان تیزهوش در
مدارس ویژه مشغول تحصیل بودند که تیزهوش بودن آنها براساس معیارهای آموزشوپرورش از
قبل مشخص شده بود .با توجه به جامعه دانش آموزان تیزهوش این شهرستان که حجم باالیی نبود،
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  07دانشآموز تیزهوش انتخاب شد و متناسب با آن 07
دانشآموز عادی نیز جهت مقایسه با آنها انتخاب شد .هرچند ،این تعداد نمونهها ممکن است
ناکافی به نظر برسد ،اما در تحقیقات علی-مقایسهای که اصول نمونهگیری بهخوبی انجام شده باشد،
نمونههای با اندازه حداقل  37نفر در هر گروه نیز میتواند نتایج قابلاعتمادی بهدست دهد .در هر
دو گروه ،آزمودنی ها بدون سوابق بیماری جسمی یا روانی جدی شناخته شده (براساس گزارشات
شخصی و سوابق آزمودنیها) بودند که با رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت نمودند.
 .2-2روش اجرای پژوهش

پس از مشخص نمودن گروههای نمونه ،با هماهنگی بهعملآمده با مسئولین مدارس مربوطه و ارائه
توضیحات الزم ،آزمودنیهای هر دو گروه پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و مقیاس
نظریه ضمنی هوش را تکمیل نمودند و بدینترتیب دادههای مربوط به آنها گردآوری شد .در
نهایت ،دادههای حاصل با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) 1مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.
 .3-2ابزارهای گردآوری دادهها
الف -پرسـشنامۀ راهـبردهای انگیزشی برای یادگـیری :2پرسـشنامۀ راهـبردهای انگیزشی
برای یادگیری توسـط پینتریچ و دیگــروت )1777( 3تــدوین شده است .این پرسشنامه شامل 51

)1. Maltivariate Analysis of Variance (MANOVA
)2. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ
3. Pintrich, & De Groot
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ماده درباره انگیزش ،1استفاده از راهبردهای شناختی ،2استفاده از راهبردهای فراشناختی 3و مدیریت
تالش 4در دانشآموزان است ،که با تحلیل عاملی و خروج بعضی از آیتمهای آن به علت فقدان
همبستگی یا ساختار عاملی ثابت ،تعداد  44ماده آن باقی ماند .این پرسشنامه شامل دو بخش
باورهای انگیزشی 5و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 1میباشد .در این مطالعه ،از مقیاس
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده شده است .راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل دو
خرده مقیاس استفاده از راهبردهای شناختی ( 13سؤال،44 ،42 ،37 ،32 ،31 ،35 ،33 ،31 ،37 :
 )51 ،54 ،53 ،40و راهبردهای فراشناختی و مدیریت تالش که خودتنظیمگری نیز نامیده میشود
( 7سؤال )55 ،52 ،41 ،45 ،43 ،41 ،47 ،34 ،32 :است .در نسخه اصلی این پرسشنامه سؤاالت
بهصورت لیکرتی  0درجهای از  1تا  0به ترتیب برای "اصالً در مورد من درست نیست" تا "خیلی
در مورد من درست است" نمرهگذاری شده است (پینتریچ و دیگروت .)1777 ،بااینحال ،نسخههای
متفاوتی از این پرسشنامه ازجمله نسخه  21سؤالی آن (جکسون2712 ،0؛ درتاج و افشاریان)1375 ،
گزارش و هنجاریابی شده است .نسخه  40سؤالی آن هم در پژوهشهای دیگری (زغیبی قناد و
همکاران ) 1371 ،استفاده شده است که آن نیز شامل دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی با  13عبارت و راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع
با  7عبارت) است .نمرهگذاری این نسخه براساس مقیاس  5درجهای لیکرت از  1برای "کامالً
مخالفم" تا  5برای "کامالً موافقم" انجام شده است .پینتریچ و دیگروت ( )1777بر مبنای تحلیل
عاملی دو ساختار شناختی آن را مشخص کردند :استفاده از راهبردهای شناختی 2و

خودتنظیمگری7

که از راهبردهای فراشناختی و مدیریت تالش ساخته شده است .مقیاس استفاده از راهبردهای
شناختی دارای ضریب آلفای کرونباخ  7/23و مقیاس خودتنظیمگری هم دارای ضریب آلفای
کرونباخ  7/04بود .درتاج و افشاریان ( )1375ساختار عاملی نسخه  21سؤالی آن را با استفاده از
روش تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند که حاکی از روایی درونی آن بود .آنها همچنین ضرایب
آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای آن را بین  7/02تا  7/71گزارش کردند .در پژوهش زغیبی قناد و
همکاران ( )1371نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی این پرسشنامه استفاده شد

1. Motivation
2. Cognitive strategy use
3. Metacognitive strategy use
4. Management of effort
5. Motivational Beliefs
6. Self-Regulated Learning Strategies
7. Jackson
8. Cognitive strategy use
9. Self-regulation
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که ساختار عاملی آن تأیید شد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن برای راهبردهای شناختی و
راهبردهای فراشناختی بهترتیب  7/24و  7/07بهدست آمد.
ب -مقیاس نظریه ضمنی هوش :1مقیاس نظریه ضمنی هوش توسط عبدالفتاح و ییتس ()2771
براساس باورهای ذاتی و افزایشی هوش طراحی شد .این مقیاس دارای  14آیتم است .تحلیل عاملی
اکتشافی دو عامل ذاتی و افزایشی را برای آن بهدست آورد .عامل ذاتی به این ادراک فرد برمیگردد
که هوش او یک صفت ثابت و غیرقابلکنترل است که نمیتواند از طریق تالش تغییر کند .عامل
افزایشی نیز به این ادراک فرد برمیگردد که هوش او یک کیفیت قابلانعطاف و کنترلپذیر است که
میتواند از طریق تالش و سرمایهگذاری افزایش و بهبود یابد 0 .ماده آن (سؤاالت ،2 ،0 ،4 ،2 ،1
 )14 ،12نظریه ذاتی هوش و  0ماده دیگر آن (سؤاالت  )13 ،11 ،17 ،7 ،1 ،5 ،3نظریه افزایشی
هوش را منعکس میکند .پاسخدهندگان توافق یا عدم توافق با هر ماده را بر مبنای یک مقیاس
لیکرتی  4درجهای از  1تا  4بهترتیب برای "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم" درجهبندی میکنند.
نمره کل هر خرده مقیاس از طریق جمعکردن نمره مادههای آن بهدست میآید که بین 22-0
میباشد .ضریب همبستگی بین دو عامل ذاتی و افزایشی حدود  -7/33بود .پایایی عوامل ذاتی و
افزایشی از طریق آلفای کرونباخ در نمونههای مصری به ترتیب  7/23و  7/05و در نمونههای
استرالیایی نیز بهترتیب  7/02و  7/01بهدست آمد (عبدالفتاح و ییتس .)2771 ،در ایران نیز ضرایب
آلفای کرونباخ برای عوامل ذاتی و افزایشی بهترتیب  7/04و  7/22بهدست آمد .تحلیل عامل
اکتشافی نیز منجر به استخراج دو خرده مقیاس نظریۀ ذاتی و نظریۀ افزایشی هوش گردید که بیانگر
روایی سازه آن بود (محبی نورالدینوند ،شهنی ییالق و شریفی.)1372 ،
 .3یافتههای پژوهش
در این پژوهش دو گروه دانشآموزان تیزهوش (با معدل تحصیلی  ،12/71انحراف استاندارد  )1/10و
عادی (با معدل تحصیلی  ،11/01انحراف استاندارد  )1/23مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند .بر این
اساس ،ابتدا یافتههای توصیفی مربوط به راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش
این دو گروه ،در جدول ( )1ارائه شده است.

)1. Implicit Theory of Intelligence Scale (ITIS
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جدول  :1شاخصهای آمار توصیفی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش در
دانشآموزان تیزهوش و عادی
شاخصهای آماری
مقیاس

زیر مقیاس

خودتنظیمی
هوش

راهبردهای یادگیری باورهای ضمنی

راهبردهای شناختی
راهبردهای
فراشناختی
باور ذاتی هوش
باور افزایشی هوش

گروه

انحراف

کمترین

بیشترین

معیار

نمره

نمره

تیزهوش
عادی
تیزهوش

51/77
42/01
32/20

4/77
1/74
3/71

32
33
21

13
14
37

عادی

31/53

4/71

14

42

تیزهوش

14/11

2/41

7

21

عادی

11/21

2/71

11

23

تیزهوش

22/71

2/42

10

22

عادی

17/77

3/21

11

21

میانگین

بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) استفاده شد .در این
تحلیل ،متغیر گروه (تیزهوش و عادی) بهعنوان متغیر مستقل یا عامل بین آزمودنی و نمرات
آزمودنیها در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی) و
باورهای ضمنی هوش (باور ذاتی و باور افزایشی) بهعنوان متغیرهای وابسته وارد مدل شدند .نتایج
این تحلیل در جدول ( )2آمده است .قبل از اجرای تحلیل مانووا ،بررسی مفروضههای آن نشان داد
که بین ماتریسهای کوواریانس دو گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت ( Box's M= 21/011و
)p<7/71؛ بنابراین ،مفروضه برابری ماتریسهای کوواریانس دو گروه برقرار بود .آزمون کرویت
بارتلت نیز نشان داد که همبستگی معناداری بین متغیرهای وابسته وجود داشت (157/124
= Approx. Chi-Squareو )p<7/71؛ بنابراین ،مفروضه همبستگی بین متغیرهای وابسته نیز برقرار
بود .با توجه به وجود این پیشفرضها ،تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت گروههای
مورد بررسی اجرا گردید.
جدول  :2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش در دو
گروه تیزهوش و عادی
منبع

نام

تغییر

آزمون

گروه

المبدای
ویلکز

مقدار
7/123

df

df

فرضیه
4

مقدار

مقدار

اندازه

خطا

F

معناداری

اثر

135

15/11

7/771

7/310

نتایج جدول ( )2نشان می دهد که بین دو گروه تیزهوش و عادی در ترکیب خطی نمرات
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی هوش بهعنوان متغیرهای وابسته ،تفاوت
معناداری وجود داشت (= 7/123المبدای ویلکز .)F135،4 =31/73 , p= 7/777 ،با توجه به معنادار
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بودن  Fمربوط به ترکیب خطی متغیرها ،در ادامه نتایج آزمونهای تحلیل واریانس تکمتغیره
مربوط به آنها در جدول ( )3ارائه شده است .قبل از اجرای این آزمونها ،نتایج آزمون لوین هم
نشان داد که تفاوت معناداری بین واریانسهای دوگروه در متغیرهای موردبررسی وجود ندارد
( )p<7/71و بنابراین ،شرط برابری واریانسها برقرار بود.
جدول  :3نتایج آزمونهای تکمتغیره تحلیل واریانس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای ضمنی
هوش در دو گروه تیزهوش و عادی
شاخص آماری
متغیر
راهبردهای شناختی
راهبردهای فراشناختی
باور ذاتی هوش
باور افزایشی هوش

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

127/02
17/31
255/15
377/73

1
1
1
1

127/02
17/31
255/15
377/73

F

معناداری

5/17
1/52
34/30
30/12

7/724
7/227
7/771
7/771

اندازه
اثر
7/731
7/711
7/277
7/211

جدول ( )3نشان میدهد که بین آزمودنی های دو گروه در راهبردهای شناختی ،باور ذاتی هوش
و باور افزایشی هوش تفاوت معناداری وجود داشت ،اما در راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری
بین آنها نبود .بر این اساس ،مطابق با میانگینهای ارائه شده در جدول ( )1دانشآموزان تیزهوش
نسبت به دانش آموزان عادی راهبردهای شناختی باالتر ،باور ذاتی هوش پایینتر و باور افزایشی
هوش باالتر داشتند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی)
و باورهای ضمنی هوش (باور ذاتی و افزایشی) در دانشآموزان تیزهوش و عادی بود .نتایج حاصل
نشان داد که دانشآموزان تیزهوش نسبت به دانشآموزان عادی به میزان باالتری از راهبردهای
شناختی برخوردار بودند ،اما در راهبردهای فراشناختی تفاوت معناداری بین آنها وجود نداشت.
همچنین ،دانشآموزان تیزهوش به میزان کمتری دارای باور ذاتی هوش و به میزان بیشتری دارای
باور افزایشی هوش بودند.
در ارتباط با یادگیری خودتنظیمی ،محققان بهطورکلی معتقدند که بین مهارتهای
خودتنظیمگری و تیزهوشی ارتباط متقابلی وجود دارد (تورتاب)2715 ،؛ بهگونهای که این مهارتها،
کیفیتهای مهمی برای دانشآموزان تیزهوش بوده (ابرگریزر و همکاران )2713 ،و برای رشد
پتانسیل شناختی آنها الزم هستند (افکلیدز .)2712 ،این دیدگاهها تا حدی همخوان با نتایج
پژوهش حاضر هستند .برخی پژوهشها نیز نتایجی مشابه با نتایج پژوهش حاضر گزارش کردهاند.
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بهعنوانمثال در پژوهش تورتاب ( )2715با وجود تفاوت کلی در مهارتهای خودتنظیمگری
دانشآموزان تیزهوش و غیرتیزهوش ،تفاوت معناداری در مهارتهای فراشناختی آنها دیده نشد.
این محقق بیان نموده است که احتماالً این عدمتفاوت بهویژه در مهارتهای فراشناختی میتواند
بدین دلیل باشد که تحول مهارتهای خودتنظیمگری در دانشآموزان تیزهوش مراکز علمی و
هنری تأسیس شده برای آموزش آنها ناکافی است (تورتاب )2715 ،و به همین دلیل دانشآموزان
تیزهوش در میزان راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ازجمله راهبردهای فراشناختی تفاوت چندانی
با دانشآموزان عادی نداشتند .این تبیین میتواند برای نتایج پژوهش حاضر و مدارس ایرانی مربوط
به دانشآموزان تیزهوش نیز تبیین مناسبی باشد .نتایج پژوهشهای دیگری که نشان دادند
دانشآموزان تیزهوش راهبردهای یادگیری خودتنظیمکننده (ریزمبرگ و زیمرمن  )1772و
مهارتهای خودتنظیمگری برای یادگیری علمی (نبر و شومر-اتکینز2772 ،؛ تورتاب )2715 ،را
بیشتر استفاده میکنند ،نیز تاحدی با نتایج پژوهش حاضر همخوان هستند .بااینحال ،در بعضی از
این پژوهشها مانند پژوهش نوری ثمرین و همکاران ( )1322مشخص شده است که دانشآموزان
تیزهوش به میزان باالتری از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده میکنند و بدین ترتیب ،در
مورد راهبردهای شناختی با پژوهش حاضر همخوان اما در مورد راهبرهای فراشناختی با آن
ناهمخوان هستند .در نهایت ،نتایج پژوهش حاضر با پژوهش آرامی و همکاران ( )1375که در آن
دانشآموزان عادی در یادگیری خودتنظیمی میانگین بیشتری نسبت به دانشآموزان تیزهوش به
دست آوردند ،بیشتر از همه ناهمخوان به نظر میرسد.
بهطورکلی ،اکثر پژوهشها نشان داده است که دانشآموزان تیزهوش در مجموع از راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی بیشتری استفاده میکنند .در تبیین این نتایج میتوان گفت ازآنجاکه
یادگیری خودتنظیمی شامل تواناییهای سطح باال ازجمله فراشناخت ،انگیزش و مدیریت محیط
شخصی (افکلید ) 2711 ،و نیز فرایندها و راهبردهایی برای آغاز کردن ،جهت دادن ،و نظارت بر
یادگیری (ریزمبرگ و زیمرمن  )1772است ،به میزان بیشتری نیازمند هوش است و به همین دلیل
دانشآموزان تیزهوش بیشتر از آنها استفاده کرده و به اهداف یادگیری خود مطمئن میشوند
(افکلید .)2711 ،همچنین ،اگر مهارتهای خودتنظیمگری شامل مهارتهایی همچون استفاده مؤثر
از زمان ،ایجاد ارتباط بین واحدهای اطالعات ،توانایی تنظیم اهداف یادگیری ،و توانایی برای ایجاد
انگیزه در خود است (زیمرمن2771 ،؛ چنگ ،)2711 ،پس بهطور منطقی انتظار میرود که افراد
تیزهوش به میزان بیشتری از این فعالیتهای دقیق و پیچیده استفاده کنند .آنها با تمرکز توجه بر
یادگیری ،مدیریت زمان ،اعتماد به خود ،ایجاد ارتباط بین واحدهای اطالعات ،تنظیم اهداف و
راهبردهای یادگیری ،سازماندهی یادگیری و اهداف آن (چنگ )2711 ،برتری قابلتوجهی نسبت به
دانشآموزان عادی نشان میدهند.
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در ارتباط با باورهای هوشی نیز نتایج پژوهش حاضر همخوان با دیدگاههایی است که ادعا
میکنند باورهای ضمنی درباره هوش (دوئک2777 ،؛ دوئک و لیگت1722 ،؛ ییگر و دوئک)2712 ،
با دانشآموزان تیزهوش و پیامدهای تحصیلی (دوئک و لیگت1722 ،؛ گرنت و دوئک )2773 ،آنها
مرتبط هستند .نتایج پژوهش تان و همکاران ( )2717که براساس آن دانشآموزان دارای باور
افزایشی هوش ،ارزش بیشتری به انگیزش و یادگیری میدادند ،و نتایج پژوهش رسولی آزاد ()1375
که براساس آن دانشآموزان تیزهوش باور افزایشی هوش باالتری نسبت به دانشآموزان عادی دارند
نیز با پژوهش حاضر همخوان هستند .بعضی از محققین معتقدند که برچسب تیزهوشی ممکن است
باورهای انگیزشی دانشآموزان را شکل دهد (دوئک و لیگت1722 ،؛ ییگر و دوئک ،)2712 ،اما در
پژوهشهای دیگر (اسنایدر و همکاران )2713 ،شناخته شدن بهعنوان تیزهوش با باورهای ضمنی
درباره هوش مرتبط نبوده است .بااینحال ،مهم این است که باورهای ضمنی درباره هوش با تأثیر بر
انتظارات فرد ،تعبیر و تفسیرهای مرتبط با اطالعات جدید و جهت دادن رفتار (جانسون و همکاران،
 ،)2770می توانند نقش علی مهمی در اهداف ،باورهای مربوط به تالش ،انگیزش درونی،
خودتنظیمگری و عملکرد افراد در شرایط دشوار بازی کنند (دوئک .)2772 ،ظاهراً افراد تیزهوش
نیز برای موفقیت خود باید به میزان بیشتری از باور افزایشی هوش برخوردار باشند تا این ویژگیها و
پیامدهای مربوط به آنها را بیشتر نشان دهند .عالوه بر این ،از آنجا که باورهای ضمنی هوش با
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مانند راهبردهای شناختی و فراشناختی نیز رابطۀ مثبتی دارند
(زغیبی قناد ،عالیپور و مرادی ،)1371 ،و در اکثر پژوهشها راهبردهای یادگیری خودتنظیمی نیز
در دانش آموزان تیزهوش به میزان بیشتری مشاهده شده است ،پس میزان پایینتر باور ذاتی و
میزان باالتر باور افزایشی هوش در دانشآموزان تیزهوش نیز معقول به نظر میرسد .ظاهراً باور ذاتی
به این ادراک فرد برمیگردد که هوش یک صفت ثابت و خارج از کنترل است که نمیتواند از طریق
تالش تغییر کند .برعکس ،باور افزایشی به این ادراک فرد برمیگردد که هوش یک کیفیت
قابلانعطاف و کنترلپذیر است که میتواند از طریق تالش و سرمایهگذاری افزایش و بهبود یابد
(عبدالفتاح و ییتس)2771 ،؛ بنابراین ،دانشآموزان تیزهوش که دارای میزان باور هوشی افزایشی
باالتری هستند بر بهبود شایستگیها تأکید دارند و برای غلبه بر ناکامیها و شکستهای احتمالی
تالش میکنند .درحالیکه دانشآموزان عادی که دارای میزان باور هوشی ذاتی باالتری هستند
بیشتر انتظار دارند که بهواسطه میزان هوش خود به موفقیت دست یابند و برای غلبه بر مشکالت
حداقل تالش را به خرج میدهند .محدودیت عمده پژوهش حاضر دشواری در کنترل همه
متغیرهای مزاحم و اثرگذار با توجه به ماهیت علی-مقایسهای طرح پژوهش و دشواری دستیابی به
تبیینهای علی دقیق مربوط به متغیرهای پژوهش بود .بااینحال با توجه به نتایج حاصل از این
پژوهش ،پیشنهاد میشود عالوه بر لزوم توجه بیشتر به راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (بهویژه
راهبردهای فراشناختی) و باورهای ضمنی هوش در دانشآموزان تیزهوش ،بر بهبود این ویژگیها در
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دانشآموزان عادی نیز تأکید شود .همچنین انتظار میرود آموزشوپرورش بر افزایش استفاده از
راهبردهای فراشناختی در دانشآموزان بهویژه در دانشآموزان تیزهوش که انتظار میرود به میزان
بیشتری از آن بهرهمند باشند ،تأکید بیشتری نماید.
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