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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه حس انسجام و عادتهای مطالعه در دانشآموزان دختر تیزهوش و عادی انجام
گرفت.
روش :روش این پژوهش علی مقایسهای بود .جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشآموزان دختر تیزهوش و
عادی مشغول به تحصیل در نیمة دوم سال  79در شهرستان پارسآباد بود 06 .دانشآموز دختر تیزهوش به روش
نمونهگیری در دسترس و  06دانشآموز عادی نیز با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی سن و جنسیت با گروه
تیزهوش همتا شده و بهعنوان گروه مقایسه در این پژوهش شرکت کردند .دو گروه بهصورت انفرادی و با حضور
پژوهشگر به پرسشنامههای حس انسجام آنتونووسکی و عادتهای مطالعه پالسانی شارما پاسخ دادند .دادههای
جمعآوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
(مانوا) تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشآموزان تیزهوش در متغیرهای حس انسجام باالتر و عادتهای مطالعه
(مدیریت زمان ،شرایط فیزیکی ،توانایی خواندن ،یاداشت برداری ،انگیزش یادگیری ،برگزاری امتحان و تندرستی)
متفاوتتر از دانشآموزان عادی است (.)P>6/661
نتیجهگیری :با توجه به این نتایج میتوان گفت حس انسجام و عادت های مطالعه مناسب ،با فراهم کردن راهکارهای
مقابلهای مؤثر هنگام روبرو شدن با مسائل در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و ایجاد انگیزه در آنها تأثیر میگذارند.
کلید واژهها :حس انسجام ،عادتهای مطالعه ،تیزهوش ،دانشآموز.
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 .1مقدمه
دانشآموزان تیزهوش 1کسانی هستند که در مقایسه با همساالن خود از محیط مشابه و از
تجربههای مشابه بهتر استفاده میکنند و در انجام کارها ،هوش و استعداد بیشتری نشان میدهند،
آنها در انجام دادن فعالیتهای هوشی ،خالقانه و هنری توانایی باالیی دارند ،از قدرت رهبری باالیی
برخوردارند و در حوزههای تحصیلی و علمی مختلف درخشش عالی نشان میدهند (گنجی.)1370 ،
دانشآموزان تیزهوش ،از توان بالقوهای برای دستیابی به موفقیت برخوردارند .این دانشآموزان ،در
مقایسه با دیگر همدورهایهای خود ،تفاوتهای چشمگیری در حوزهی پیشرفت و موفقیت دارند
(گاالگر .)2666 ،2در پژوهشها نشان داده شده است که کودکان تیزهوش در همهی زمینههای
هوشی ،وضعیت جسمانی ،محبوبیت اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،ثبات عاطفی و امور اخالقی
سرآمدتر هستند .این دانشآموزان اغلب اعتمادبهنفس باالیی دارند ،از فعالیتهای خالقانه لذت
زیادی میبرند ،بهراحتی ابراز عقیده میکنند ،توانایی رهبری باالیی دارند ،مستقالنه عمل میکنند و
قدرت برنامهریزی در آنها باالست و از مهارتهای ارتباطی و اجتماعی باالیی برخوردار هستند
(هاالهان و کافمن .)2667 ،3تیزهوشان و افراد با استعداد ،افرادی هستند که نشانههایی از قابلیت
باالی عملکرد در برخی از حوزهها ازجمله هوش ،خالقیت ،رهبری و زمینههای تحصیلی ویژه را
نسبت به همساالن خود نشان میدهند (کتینکایا .)2613 ،4دانشآموزان تیزهوش معموالً زمان
زیادی را صرف تمرین و تکرار مهارتهای اولیه میکنند؛ در عوض ،آنها بهشدت از فرصتها برای
کار در برنامه درسی بهره میبرند (یون ،چان ،فونگ و چنگ.)2610 ،5
بدیهی است بین دانشآموزان تیزهوش نیز تفاوتهای فردی زیادی وجود دارد؛ بدین معنی که
برخی از دانشآموزان تیزهوش ،برخی از مشخصههای شناختی و شخصیتی را نسبت به دیگر
مشخصهها ،بهصورت نیرومندتری دارند (گلپرور ،آتشپور و هادیپور)1371 ،؛ یکی از عاملهای
تفاوت حس انسجام 0است .حس انسجام توسط آرون آنتونووسکی )1799( 9مطرح شد .وی حس
انسجام را بهصورت یک جهتگیری شخصی به زندگی تعریف میکند (بنگتسون و الرس.)2669 ،9
او بر این باور تأکید دارد که از طریق حس انسجام میتوان توجیه کرد که چرا فردی میتواند حد
باالیی از استرس را از سر بگذراند و سالم باقی بماند؛ بنابراین به اعتقاد او آزمون حس انسجام،
کنترل بر استرس را ارزیابی میکند و این کنترل از طریق سه مفهوم اساسی ،قابلدرک بودن ،7قابل
1. Gifted students
2. Gallagher
3. Hallahan & Kauffman
4. Cetinkaya
5. Yuen, Chan, Fung & Cheung
6. Sense of Coherence
7. Antonovksy
8. Bengtsson & Lars
9. Comprehensibility
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مدیریت بودن 1و معنیدار بودن 2وقایع از نظر فرد که جنبه روانی-اجتماعی دارند ممکن میشود.
مودین ،استبرگ ،توین و ساندر )2611(3نشان دادند که سطح باالیی از کنترل و حس انسجام قوی
در مدرسه میتواند دانشآموز را در برابر اثرات مضرتر بر سالمتی که باعث ایجاد استرس در مدرسه
میشود ،محافظت کند .حس انسجام بهعنوان یک منبع ارتقادهنده سالمت محسوب میشود (چو،
خان ،جین و کریمر .)2610 ،4ناتویج ،هانستاد و سامدل )2660(5در مطالعات خود گزارش دادند
بین حس انسجام و استرس مربوط به مدرسه در دانشآموزان ارتباط وجود دارد .نظریهپردازان در
مطالعات خود نشان دادند رابطه مستقیمی بین حس انسجام و توانایی فرد برای استفاده از
استراتژیهای شناختی ،عاطفی (براون-لیوینسون ،سگی و روت )2611 ،0و بهزیستی هیجانی وجود
دارد (فیلدت ،لیسکنین ،کسکینیو ،سیومینین و واحترا .)2611 ،9محققان نشان دادند که
دانشآموزانی که دارای حس انسجام باال هستند بیشتر از راهحلهای مسألهمدار استفاده میکنند تا
مقابله و اجتناب (امریکین و گریویس .)2663 ،9بررسی محققان نشان میدهد حس انسجام
پیشبینی کننده سالمت جسمانی ،سالمت روانی و رفتارهای ترویج سالمت و موفقیت تحصیلی
(گارسیا-مویه ،ریورا و مورنو )2613 ،7و سازگاری در مدرسه در دوران نوجوانی (براون-لوونسون،
ایدان ،لینسترم و مارگالیت )2619 ،16و پیشبینیکننده پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان محسوب
میشود (فلدمن ،آینو و مارگالیت .)2619 ،11حس انسجام محصول معناداری در زندگی ،سطح
مطلوب موفقیت ،شادکامی ،بهزیستی ،توان مقابله با تنش و غلبه بر بحران روانشناختی ،موفقیت
شغلی و روابط اجتماعی خوشایند است (بنگستون و الرس.)2669 ،12
عادتهای مطالعه 13سازه دیگری است که به توانایی دانشآموز در برنامهریزی و سازماندهی
یادگیری اشاره دارد (فونت و کاردل-االوار .)2667 ،14عادتهای مطالعه به استفاده آگاهانه و
هدفمند از مهارت های شناختی ،احساسات و اعمال برای به حداکثر رساندن یادگیری دانش و
مهارتها تعریف میشود (کاردل االوار و نوین .)2663 ،15عملکرد تحصیلی افراد اساس موفقیت و
1. Manageability
2. Manageability
3. Modin, stberg,Toivanen & Sundell
4. Chu, Khan, Jahn & Kraemer
5. Natvig, Hanestad& Samdal
6. Braun-Lewensohn, Sagy, & Roth,
7. Feldt, Leskinen, Koskenvuo, Suominen,&Vahtera
8. Amirkhan & Greaves
9. Garcı´a‐Moya, Rivera & Moreno
10. Braun-Lewensohn,Idan,Lindström& Margalit
11. Feldman, Einav & Margalit
12. Bengtsson & Lars
13. Study habits
14. Fuente & Cardelle-Elawar
15. Cardelle-Elawar & Nevin
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پیشرفت در هر مقطعی محسوب میگردد .عملکرد تحصیلی افراد متأثر از عوامل مختلفی است که
یکی از عوامل عادتهای مطالعه ،افراد است (سیروهی)2664 ،1؛ بهعبارتدیگر عادتهای مطالعه
عامل مهمی در موفقیت تحصیلی (جاتو ،اوگانگی و پیتر ،)2614 ،2بهبود درک موفقیت و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان است (الزهرانی ،پارک و تکیان .)2619 ،3بسیاری از مسائل مربوط به موفقیت
در مدرسه ناشی از عادتهای خوب مطالعه است (بیوسایو .)2611 ،4رویکردهای مطالعه و یادگیری
روشی است که دانشجو در یادگیری مطالب درسی از آن بهره میگیرد و آن را به روشهای دیگر
ترجیح میدهد .بسیاری از افراد هر کالس با وجود شباهت سنی ،ملیت ،نژاد ،فرهنگ و مذهب ،سبک
یادگیری و مطالعه متفاوتی دارند (شکورنیا ،الهامپور ،غفوریان و سعیدیان .)1376 ،نتایج تحقیقات
انجام شده در رابطه با عادات مطالعه دانشآموزان نشان میدهد که دانشآموزان کم پیشرفت در
مقایسه با دانشآموزانی که از لحاظ پیشرفت تحصیلی در سطح باالتری قرار دارند ،دارای عادات
تحصیلی نامناسبتر و مهارتهای تحصیلی و همچنین مطالعه ضعیفتری هستند و با تالش کمتری
به یادگیری میپردازند ،اهداف تحصیلی و شغل پایینتری دارند و بازده تحصیلی آنان کمتر است
(نریمانی ،غالمزاده و دهقان .)1373 ،در همین رابطه همتی علمدارلو ،خانزاده ،طاهر و ارجمندی
( )1374نشان دادند که نمره کلی عادتهای مطالعه دانشجویان با استعداد درخشان باالتر از
دانشجویان عادی است .معتمدی ،ابراهیمی قوام ،اعظمی و چوپان ( )1373گزارش دادند بین
سبکهای یادگیری و مطالعه دانشجویان ممتاز و غیرممتاز تفاوت معناداری وجود دارد .کریدی و
کونزل )2614( 5گزارش دادند عادتهای مطالعه و مهارت مطالعه خوب ،عملکرد تحصیلی را بیش از
هر عامل دیگر بهبود میبخشند.
با توجه به سوابق پژوهشی باال و با توجه به اهمیت حس انسجام و عادتهای مطالعه در پیشرفت
و ارتقای تحصیلی دانشآموزان و از سوی دیگر کمتر پژوهشی به مقایسه این دو متغیر در این گروه
نمونه پرداختهاند ،پژوهش حاضر با هدف مقایسه حس انسجام و عادتهای مطالعه در دانشآموزان
تیزهوش و عادی انجام گرفت.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر علّی -مقایسهای است .کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه اول تیزهوش
ثبت نام شده در مدرسه تیزهوشان شهرستان پارسآباد (در این شهرستان فقط یک مدرسه دخترانه
برای دانشآموزان تیزهوش وجود دارد) مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  79جامعه آماری گروه
تیزهوشان را تشکیل دادند ( .)N=1از جامعه آماری فوق  06دانشآموز دختر تیزهوش مقطع
1. Sirohi
2. Jato, Ogunniyi & Peter
3. Alzahrani, Park & Tekian
4. Busayo
5. Crede & Kuncel
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متوسطه اول به روش نمونهگیری در دسترس و  06دانشآموز عادی از نظر ویژگیهای جمعیت
شناختی سن ،جنسیت با گروه تیزهوش همتا با همین روش انتخاب شدند .با توجه به اینکه در
تحقیقات علی-مقایسهای حداقل نمونه  15نفر توصیه شده است (دالور ،)1390 ،جهت افزایش
اعتبار بیرونی پژوهش برای هر گروه نمونه  06نفر انتخاب شد .روند اجرای پژوهش حاضر
بدینصورت بوده است که بعد از اخذ مجوز اجرای پژوهش از اداره آموزشوپرورش شهرستان
پارسآباد ،در مدرسه تیزهوشان  06دانشآموز تیزهوش و از بین افراد عادی که جامعه آن را
دانشآموزان تشکیل میدهند  06دانشآموز به روش همتاسازی بهعنوان گروه مقایسه انتخاب شدند
و در این پژوهش شرکت کردند .در مرحلة بعد آزمودنیهای دو گروه به پرسشنامههای حس انسجام
و عادتهای مطالعه که از نوع پرسشنامههای خودگزارشی بودند ،در محل کالسها و بهصورت
انفرادی و با حضور پژوهشگر پاسخ دادند .در این پژوهش ،تمام آزمودنیها برای شرکت در پژوهش
آزادی کامل داشته و قبل از تکمیل پرسشنامه رعایت مالحظات اخالقی اهداف پژوهش به آنها از
طریق معلم مدرسه و مشاور مدرسه توضیح داده شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات
جمعآوری شده بهصورت گروهی تحلیل خواهد شد .دادههای جمعآوری شده نیز با استفاده از
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAبا استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد.
 .3ابزارهای اندازهگیری
جهت اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه حس انسجام و عادتهای مطالعه استفاده
گردید.
پرسشنامه حس انسجام :نسخه کوتاه پرسشنامه حس انسجام توسط آنتونووسکی در سال ()1799
طراحی شده است .این پرسشنامه  13سؤال دارد و در یک طیف لیکرت  9درجهای به ارزیابی نظر
پاسخگویان میپردازد و شامل سه خردهمقیاس ادراکپذیری ،مهارپذیری و معناداری است .گویههای
شماره  5 ،3 ،2 ،1و  9بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .نمرهگذاری از  13تا  71است که نمره
باالتر بیانگر حس انسجام قویتر است .در این ابزار نمره  13تا  03بیانگر حس انسجام پایین ،نمره
 04تا  97نشانه حس انسجام متوسط و نمره  96تا  71حس انسجام باال را نشان میدهد
(آنتونووسکی .)1773 ،در  129مطالعه انجام شده آلفای کرونباخ حس انسجام از  6/96تا  6/72به
تأیید رسیده است (روحانی ،خنجری ،عابدی و اسکویی .)2616 ،اعتبار درونی این پرسشنامه در
مطالعات متعدد از  6/92تا  6/90بیان شده است (روحانی و همکاری 2616،و لوستیگ ،روزنتال،
استراسیر و هاینس .)266 ،وفلدت و همکاران ( )2610اعتبار خرده مقیاسها را با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای ادراکپذیری  ،6/97مهارپذیری 6/97 ،و معنیداری  6/92گزارش کردند .در
ایران محمدزاده ،پورشریفی و علیپور ( )2616پرسشنامه مذکور را هنجاریابی کردند که آلفای
کرونباخ پرسشنامه در دانشجویان پسر و دختر بهترتیب  6/95و  6/99و روایی همزمان این
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پرسشنامه با پرسشنامه  45سؤالی سرسختی روانشناختی  6/54بهدست آمد .همچنین این
پژوهشگران بهمنظور بررسی اعتبار پرسشنامه ،ارتباط خرده مقیاسهای ادراکپذیری ،مهارپذیری و
معنیداری را با کل پرسشنامه بررسی کردند که بهترتیب ضرایب  6/91، 6/90و  6/90بهدست آمد
که نشاندهنده اعتبار مطلوب مقیاس است.
پرسشنامه عادتهای مطالعه :این پرسشنامه توسط پالسانی شارما 1در سال  1797ساخته و توسط
کرمی ( ) 1399در ایران هنجاریابی شد .پرسشنامه دارای  45سؤال و  9خرده مقیاس شامل
تقسیمبندی زمان ،2شرایط فیزیکی مطالعه ،3توانایی خواندن ،4یادداشتبرداری ،5انگیرش یادگیری،0
حافظه ،9امتحان 9و سالمتی 7است .ارزیابی هر ماده پرسشنامه توسط پاسخدهنده در یک طیف
لیکرت  3درجهای (همیشه= ،2بعضی اوقات= ،1هرگز= )6نمرهگذاری میشود .گویههای شماره ،7 ،0
 41 ،39 ،30 ،34 ،20 ،24 ،15 ،13و  42بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .بیشترین نمره قابل
کسب  76است و حداکثر نمره در زیر مقیاس تقسیمبندی زمان  ،16شرایط فیزیکی مطالعه ،12
توانایی خواندن  ،10یاداشت برداری  ،0انگیزش یادگیری  ،12حافظه  ،9امتحان  19و سالمتی 0
است .نمره باال بیانگر عادات خوب مطالعه است .اعتبار این پرسشنامه  6/94 ،6/09 ،6/07و 6/94
بوده است که نشان میدهد این پرسشنامه در مقایسه با سایر پرسشنامههای مشابه از اعتبار باالیی
برخوردار است (کوشان و حیدری .)1395 ،کریمی ( )1392پایایی بازآزمون  ،6/99ثبات درونی به
روش دو نیم کردن  6/05و نیز روایی وابسته به معیار  6/94را گزارش کرده است (به نقل از فریدونی
مقدم و چراغیان ،)1399 ،همچنین همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه عادت مطالعه پاتل 6/94
و با پرسشنامه درگیری مطالعه بهاتناگار  6/93گزارش شده است (همتی علمدارلو ،حسین خانزاده،
طاهر و ارجمندی.)1374 ،
 .4یافتههای پژوهش
تعداد  06نفر دانشآموز دختر تیزهوش با میانگین سنی  14/25و انحراف استاندارد  6/029و  06نفر
دانشآموز عادی با میانگین سنی  14/26و انحراف استاندارد  6/979در این پژوهش شرکت داشتند.

1. Palsane & Sharma
2. division of time
3. physical status
4. ability to read
5. noting
6. learning motivation
7. memory
8. exams
9. wellness
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جدول  :1یافتههای توصیفی عملکرد در متغیرهای حس انسجام و عادتهای مطالعه و مؤلفههای آنها به
تفکیك گروههای پژوهشی
متغیر اندازهگیری شده
ادراکپذیری

مهارپذیری
حس انسجام
معنیداری

حس انسجام (نمرهکل)

مدیریت زمان

شرایط فیزیکی مطالعه

توانایی خواندن

یادداشتبرداری
عادتهای
مطالعه
انگیرش یادگیری

حافظه

برگزاری امتحان

تندرستی
عادتهای مطالعه نمره
کل

گروهها
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی

N
06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06

M
22/96
19/33
26/69
22/99
14/46
19/53
26/73
13/26
19/69
00/46
44/73
55/09
9/79
5/56
0/93
7/56
5/96
9/06
13/26
9/53
16/99
4/96
3/56
4/16
16/56
5/26

SD
9/90
9/95
9/26
4/96
9/13
9/34
0/49
5/71
9/21
13/50
9/56
15/01
2/44
3/01
3/39
2/76
4/40
4/25
3/90
0/29
5/01
/45
1/90
1/91
2/06
3/04

کل

126

9/96

4/66

تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل
تیزهوشان
عادی
کل

06
06
126
06
06
126
06
06
126
06
06
126

0/99
0/29
0/59
10/09
16/56
13/53
5/26
3/66
4/16
95/29
45/99
06/49

1/91
1/79
1/72
4/93
0/47
0/41
1/35
2/12
2/67
7/51
19/65
26/02
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جدول ( )1یافتههای توصیفی عملکرد در متغیرهای حس انسجام و عادتهای مطالعه و
مؤلفههای آنها به تفکیک گروههای پژوهشی را نشان میدهد.
برای بررسی تفاوت در دو گروه از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد .قبل از
استفاده از این آزمون پیشفرضهای آن موردبررسی قرار گرفت .یکی از پیششرطها برابری ماتریس
واریانس/کوواریانس است .براساس آزمون باکس ،شرط همگنی ماتریس واریانس /کوواریانس
بهدرستی رعایت شده است ( .)P<6/65پیششرط دیگر همگنی واریانسهای خطا است .آزمون لون
نشان داد که این پیشفرض در متغیرها برقرار است ( .)P<6/65مفروضه نرمال بودن توزیع متغیرها
در دو گروه با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف تک نمونهای مورد تأیید قرار گرفت
( .)P<6/65جهت تعیین اثر کلی متغیر گروه بر متغیرهای پژوهشی از آزمون المبدای ویلکز استفاده
شد که نتایج حاصل از آن نشان میدهد که اثر کلی گروه معنیدار است چرا که  Fمربوط به آزمون
المبدای ویلکز با  49/33با درجه آزادی ( )11در سطح  P<6/661معنیدار است؛ بنابراین تحلیل
واریانس چندمتغیری انجام شد .برای بررسی الگوهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به شرح
جدول  2استفاده شد.
جدول  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) بر روی مؤلفههای حس انسجام و عادتهای
مطالعه در دانشآموزان تیزهوش و عادی
منبع

متغیر وابسته

حس انسجام

گروه
عادتهای
مطالعه

SS
مجموع

Df
درجه

مجذورات

آزادی

MS
میانگین

F

pvalue

ادراکپذیری

996/269

1

996/269

14/39

6/661

6/11

مهارپذیری

2695/669

1

2695/669

50/26

6/661

6/33

معنیداری
مدیریت زمان
شرایط فیزیکی
مطالعه
توانایی خواندن
یاداشت برداری
انگیزش
یادگیری
حافظه
برگزاری امتحان

1974/133
195/269

1
1

1974/133
195/269

40/96
19/74

6/661
6/661

6/29
6/13

433/266

1

433/266

27/75

6/661

6/26

053/333
43/266

1
1

053/333
43/266

24/33
10/152

6/661
6/661

6/19
6/12

920/995

1

920/995

90/234

6/661

6/41

16/966
1146/933

1
1

16/966
1146/933

2/757
35/20

6/699
6/661

6/624
6/23

تندرستی

145/266

1

145/266

45/02

6/661

6/29

مؤلفه

مجذوراتا

نتایج تحلیل واریانس در جدول ( )2نشان میدهد که میانگین نمرات مؤلفههای ادراکپذیری
( ،)F=14/39مهارپذیری ( )F=50/26و معناداری ( )F=40/96و مؤلفههای مدیریت زمان
( ،)F=19/74شرایط فیزیکی مطالعه ( ،)F=27/75توانایی خواندن ( ،)F=24/33یادداشتبرداری
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( ،)F=10/152انگیزیش یادگیری ( ،)F=90/234برگزاری امتحان ( )F=35/20و تندرستی
( )F=45/02در دانشآموزان تیزهوش بیشتر از دانشآموزان عادی است (.)P>6/661
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی این سؤال انجام شد که آیا دانشآموزان تیزهوش از نظر حس انسجام
(ادراکپذیری ،مهارپذیری و معنیپذیری) و عادتهای مطالعه (مدیریت زمان ،شرایط فیزیکی،
توانایی خواندن ،یاداشت برداری ،انگیزش یادگیری ،حافظه ،برگزاری امتحان و تندرستی) با
دانشآموزان عادی تفاوت دارند؟
نتایج آزمون مانوا نشان داد که دانشآموزان تیزهوش حس انسجام باالتری را نشان میدهند و این
یکی از عوامل موفقیت آنها در تحصیل است .این نتایج با یافتههای امریکین و همکاران (،)2663
ناتویج و همکاران ( ،)2660مودین و همکاران ( ،)2611فیلدت و همکاران ( ،)2611براون-لیوینسون
و همکاران ( ،)2611گارسیا-مویه و همکاران ( ،)2613چو و همکاران ( ،)2610براون-لوونسون و
همکاران ( )2619و فلدمن و همکاران ( )2619مبنی بر اینکه حس انسجام محصول معناداری در
زندگی ،سطح مطلوب موفقیت ،شادکامی ،بهزیستی ،توان مقابله با تنش و غلبه بر بحران
روانشناختی ،موفقیت شغلی و روابط اجتماعی خوشایند است (بنگستون و همکاران)2669 ،
همخوان است.
در تبیین این یافته میتوان گفت پژوهشها نشان دادهاند دانشآموزانی که حس انسجام بیشتری
دارند انگیزه بیشتری برای یادگیری و مشارکت در فعالیتهای کالسی دارند (گرایسون.)2669 ،1
آنتونووسکی ( )1773معتقد است قابلیت درک حس انسجام در بردارنده مؤلفههایی است که حس
شناخت را به وجود میآورند .در افرادی که حس انسجام باال دارند ،اطالعات مربوط به مؤلفههای
شناختی مرتب ،جامع ،ساختارمند و روشن بوده و مغشوش ،آسیبدیده ،تصادفی و انعطافناپذیر
نیست .مردان یا زنان دارای حس قوی در فهم رویدادها ،انتظار دارند محرکهای مورد مواجهه آنها
در آینده قابل پیش بینی باشد و یا حداقل در زمان مواجهه ناگهانی با یک رویداد ،رفتاری واضح و
مرتبط از خود نشان دهند .همچنین آنتونووسکی مؤلفه مدیریتپذیری حس انسجام را بهصورت
گستره ،ادراک فرد از منابعی که در اختیار دارد توصیف میکند که برای رویارویی با نیازهای ناشی از
محرکهای بمباران کننده فرد به کار گرفته میشوند .این منابع در افراد دارای حس انسجام ،بسنده
و مؤثرند؛ و نیز معنیداری حس انسجام ،یک مؤلفه کامالً شناختی بوده و مؤید تأکید او بر اهمیت
شناخت و نقش آن در حس انسجام است ،زیرا همین مؤلفه ،فرد را به سمت ارتقای فهم از دنیای
شخصی و منابع تحت اختیارش سوق میدهد (محمدزاده .)2616 ،از سوی دیگر حس انسجام بستر
باورهای مثبت واقعبینانهای را در فرد فراهم میکند که با تعدیل تنیدگی ،بهکارگیری تواناییها و
1. Grayson
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استفاده از فرصتهای موجود برای ارتقا و شکوفایی خود ،نقش بسزایی در بهبود عملکرد افراد
میتواند داشته باشد (هلمبرگ ،تلین و استیرنستوم .)2664 ،1در مجموع با توجه به نتایج مطالعه
حاضر میتوان گفت حس انسجام در دانشآموزان تیزهوش چارچوب مناسبی برای پیشرفت
تحصیلی این دانشآموزان فراهم میکند و داشتن حس انسجام یکی از ویژگیهای آنان بهحساب
میآید .ازاینرو دانشآموزان با حس انسجام باال ،به دلیل معنادار بودن و قابلدرک بودن
تالشهایشان از سالمت روانی باالیی برخوردار خواهند شد که زمینهای برای پیشرفت و موفقیت
تحصیلی آنها خواهد شد و مانع از این میشود که دچار فرسودگی تحصیلی شوند (نریمانی ،عینی و
تقوی.)1379 ،
همچنین نتایج آزمون مانوا نشان داد که دانشآموزان تیزهوش از لحاظ عادتهای مطالعه
(مدیریت زمان ،شرایط فیزیکی ،توانایی خواندن ،یاداشت برداری ،انگیزش یادگیری ،برگزاری امتحان
و تندرستی) تفاوت معناداری با افراد عادی دارد .این نتایج با یافتههای بیوسایو ( ،)2611جاتو و
همکاران ( ،)2614کریدی و همکاران ( ،)2614شکورنیا و همکاران ( ،)1376نریمانی و همکاران
( ،)1373معتمدی و همکاران ( )1373و علمدار لو و همکاران ( )1374و الزهرانی و همکاران
( )2619مبنی بر اینکه دانشآموزان تیزهوش نسبت به دانشآموزان عادی از راهبردهای اساسی
مطالعه که میتواند روی یادگیری و انتخاب روشهای درست مطالعه تأثیر داشته باشد ،تأکید
میکنند ،همسو است .در تبیین این فرض میتوان گفت عادت کردن به مطالعه صحیح یک امر
اکتسابی است ،یعنی انسان میتواند راه صحیح مطالعه را هم یاد بگیرد .میزان مطالعه و گرایش به
مطالعه یکی از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه است .بدون شک رشد و توسعه یک کشور در
همه زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مرهون گسترش خواندن ،مطالعه ،نشر کتاب
و برنامهریزی آموزشی است .جامعهای که در آن مطالعه حائز اهمیت است ،جامعهای توسعهیافته
است .تمام کشورهای توسعهیافته به مطالعه اهمیت فراوان میدهند و در پی یافتن روشهایی برای
عالقهمند کردن افراد جامعه خود هستند .توجه به شیوههای صحیح مطالعه عواملی است که این
کشورها در پژوهشهای خود موردتوجه قرار میدهند و در پی دست یافتن به آنها هستند .بر این
اساس دانشآموز ان تیزهوش با استفاده از مدیریت زمان و تنظیم درست دورههای مطالعه ،شرایط
فیزیکی مطالعه یعنی مکان مطالعه باید تمام چیزهای ضروری نظیر سکوت و نور کافی ،تعداد کاغذ،
قلم و ...داشته باشد ،توانایی خواندن به این معنا که داشتن مهارت اساسی در هر نوع مطالعه،
یاداشت برداشتن در کالس ،انگیزش یادگیری یعنی داشتن تمایل به امر یادگیری ،برگزاری
امتحانات ،بدین معنا داشتن رئوس مطالب خوب هنگام ارائه دادن در امتحان و داشتن آمادگی.
براساس نتایج پژوهش حاضر ،حس انسجام و عادتهای مطالعه در دانشآموزان تیزهوش باالتر از
دانشآموزان عادی است .نکته مهم در این مطالعه این است که حس انسجام و عادتهای مطالعه
1. Holmberg, Thelin & Stiernstrom
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مناسب ،با فراهم کردن راهکارهای مقابلهای مؤثر هنگام روبرو شدن با مسائل در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان و ایجاد انگیزه در آنها تأثیر میگذارند.
انجام پژوهش تنها بر روی دانشآموزان دختر و استفاده از نمونهگیری در دسترس دو محدودیت
عمده پژوهش حاضر بود؛ که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی هر دو جنس مورد ارزیابی قرار
گرفته و از نمونهگیری تصادفی استفاده شود.
از لحاظ کاربردی لزوم ارائه کارگاههای آموزشی و اجرای برنامههای نوین ،مبتنی بر پژوهش با
هدف تقویت تفکر استنتاجی ،پرسشگر و مسئلهمدار ،با تأکید بر یادگیری فعال و تعلیم اصول و نحوه
مطالعه در مدارس عادی و تیزهوشان پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مسئولین محترم اداره آموزشوپرورش شهرستان پارسآباد ،مدیران مدارس و تمامی
دانشآموزانی که در این پژوهش شرکت کردند ،کمال تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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