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 چکیده

 مدارس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی رضایت با نگری مثبت و تحصیلی معنای بین این پژوهش با هدف بررسی رابطه

آموزان دختر شامل کلیه دانش پژوهش آماری بود. جامعه ینوع همبستگش پژوهش توصیفی از رو. تیزهوشان صورت گرفت

بودند که از این  1733-1731های درخشان( در سال تحصیلی دوره دوم متوسطه مدارس تیز هوش شهر اردبیل )استعداده

پرسشنامه  ردآوری اطلاعات شاملابزار گگیری دردسترس انتخاب شد. به روش نمونه نفر 12ای به تعداد نمونه بین 

( بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب MOEهای رضایت تحصیلی، مثبت نگری و معنای تحصیلی)پرسشنامه

 (r= 157/2و  >p 21/2تحصیلی) شد. نتایج نشان داد که بین معنایستفاده همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه ا

داری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان رابطه معنی آموزان دانش تحصیلی رضایت ( باr= 174/2و  >p 21/2و مثبت نگری )

تیزهوشان  مدارس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی بینی رضایتدرصد توانایی پیش 5/73نگری  مثبت تحصیلی و  داد معنای

لی و مثبت نگری در پیش بینی رضایت تحصیلی را دارند. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت متغیرهای معنای تحصی

 آموزان تیزهوشان می باشد.دانش

 تیزهوشان تحصیلی، مدارس رضایت نگری، مثبت تحصیلی، معنای گاه کلیدی:واژه

 

 



 مقدمه

ری امروزه هر جامعه ای به بقا و پیشرفت خود می اندیشد، استعدادهای درخشان خود را در کانون توجه قرار می دهد. به طو

و  1هاست یک حرکت جهانی شروه شده و به سمت توجه ویژه، به نخبگان و تیزهوشان جهت گیری کرده است)ریوکه سال

(. هوش یک صفت فرضی و یک مفهوم انتزاعی است. پس آنچه مورد مطالعه قرار می گیرد آثار هوش است نه 2224همکاران، 

عدادهاست. حافظه، دقت، یادگیری، ادراک و... در آن تاثیر دارد و این خود هوش. هوش استعداد نیست بلکه مجموعه ای از است

(. دانش آموزان تیز هوش، دانش آموزانی هستند که 1732وضعیت از فردی به فرد دیگر فرق می کند)ریم، ترجمه آزاد منش، 

(. 1333، 2ر می باشند)پیرتوهای شناختی بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی برخورداهای بی نظیر و توانمندیاز ویژگی

 دارای روانسنجی و روانشناسی متخصصان تشخیص به که بیان کرده است کودکانی چنین در تعریف تیزهوشی 7مارلند

 برای یاستثنای کودکان سایر مانند نیز افراد این. باشندمی عالی سطحی در امور انجام به قادر و هستند ای برجسته هایتوانایی

 قفو توانایی افراد این که است معتقد مارلند. دارند ایویژه هایآموزش به نیاز خود یبالقوه استعدادهای رساندن فعلیت به

 توانایی و هنری استعداد و ذوق رهبری، خلاقیت، ویژه، درسی استعداد کلی، هوش توانایی هایحوزه از یکی حداقل در العاده

(. زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی دانش آموزان تیزهوش هست. 2221، 1هاوارداز نقل) دارند حرکتی–روانی

 معنای به 5تحصیلی یکی از مهم ترین بخش زندگی تحصیلی، رضایتی است که دانش آموزان از تحصیل دارند. در واقع رضایت

 که دانش آموزانی است داده نشان زمینه این در پژوهشی نتایج. است عنوان دانش آموز به خویش تجارب یا نقش از لذت

(. همچنین رضایت تحصیلی شامل 2212دارند )سیموئس و همکاران،  تحصیلی پیشرفت و بالا نمرات دوست دارند، را مدرسه

، 4های آموزشی، شرایط لازم برای مطالعه و همچنین رفتار و راهنمایی معلم است )فلوریسادراک دانش آموزان از برنامه

2223.) 

از تحصیل دانش آموزان یکی از عوامل درونی است که منجر به پیشرفت و شکست تحصیلی دانش آموزان و تحت تاثیر رضایت 

در  3این موفقیت و شکست نیز قرار دارد، بنابراین می توان گفت که این متغیر با کارکردهای تحصیلی مانند معنای تحصیلی

هد دی یادگیرندگان اشاره دارد و نوع تفسیر و انتظارات آنها را نشان میارتباط باشد. معنای تحصیلی به اهمیت تحصیلات برا

که ممکن است با دیدگاه معلمان، والدین و یا همسالانشان مطابقت داشته یا نداشته باشد. معناها ممکن است در ارتباط با 

ت به معنای دستیابی به اهداف آموزان، تحصیل ممکن اساهداف تحصیلی و نه محدود به آنها باشد. برای برخی از دانش

(. 2224، 1کینگ و اسمیت-خاصشان باشد و برای برخی دیگر ممکن است ارتباط اندکی با اهدافشان داشته باشد)هندرسون

شود؛ به طوری که تحصیل ( معنایی که یادگیرندگان از تحصیل دارند از دوران مدرسه آغاز می1337)3براساس نظر آستین

                                                             
1 -Reeve 

2 -Piirto 

3- maland 

4 - Heward 

5 - academic satisfaction 

6- Floers 

7 - Meaning of Education 

8 - Henderson– King & Smith 

9 - Astin 



کند. معنای ها فراهم میتجربه یک حس نظم، هدف در زندگی و احساس امید را در رویارویی با نگرانیبرای برخی از آنان 

های فرهنگی و تواند تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. مانند انتظارات والدین، ارزشمرتبط با تحصیل می

های تحصیلی در میان همچنین معنای تحصیل و اولویت (.1711تغییرات عمده فرهنگی )عیسی زادگان، حسنی و احمدیان، 

( نشان 1732(. نتایج مطالعه ادراکی و همکاران)2224کینگ و اسمیت، -کند)هندرسونآموزان با گذشت زمان تغییر میدانش

تایج ( در ن1737زادگان و همکاران) داد که همبستگی معناداری بین رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. عیسی

 تبیین را آموزاندانش تحصیلی عملکرد واریانس از درصد 4/25 تحصیل معنای و بینیمطالعه خود نشان دادند که خوش

 اشتیاق و تحصیلی ( در نتایج بررسی خود همبستگی مثبت و معناداری بین رضایت1733همچنین عبدی و مرادی) .کردند

( نیز به دست 2215)12( و درایر1733در مطالعه فردمتقی و همکاران ) گزارش کردند. نتیجه مشابهی دانشجویان در تحصیلی

 آمد.

های دانش آموزان نیز تاثیر پذیر باشد. چرا که وجود نگرش علاوه براین، وجود رضایت تحصیلی می تواند از میزان نگرش

ر واقع مثبت نگری یعنی تفکر خوشبینانه و مثبت می تواند در سوق دادن دانش آموزان به سوی مدرسه یاری کننده باشد. د

مثبت، یعنی تاکید بر نقاط مثبت به جای نقاط منفی در تمامی شرایط زندگی، داشتن فکر و احساس خوب نسبت به خود به 

جای تحقیر دائمی، خوب فکر کردن درباره دیگران و برقراری روابط حسنه با آنها، انتظارات بهترین را از دنیا داشتن و اعتماد 

 و مثبت نگری مبنای پژوهشگران نظر (. از1715های دنیا نصیب فرد خواهد شد)کوکئیلیام، ترجمه حسینی، که بهترینبه این 

 ریشه "هاعلت افراد دربارة تفکر" نحوة در بلکه ندارد، جای موفقیت یا تجسم کننده امیدوار ییهاعبارت در بینی، خوش

در نتایج مطالعه خود همبستگی منفی بین مثبت نگری با مشکلات  (1734(. قیطرانی و همکاران)2212، 11سلیگمن)دارد

 باعث می تواند تحصیلی ( نشان داد که داشتن رضایت2223)12تحصیلی نظیر اضطراب تحصیلی گزارش کرده اند. بیث

دادند که ( در نتایج مطالعه خود نشان 1734نگری دانشجویان شود. سلیمانی و عبدوس) نتیجه مثبت در و انگیزش افزایش

 حصیلیت مثبت نگری یهمچنین رابطه .دارد وجود رابطه معنادار مستقیم آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و نگری بین مثبت

 (.2224، ؛ هوی و همکاران2223، 17)هوی و اسمیت است شده تایید تحصیلی عملکرد با مطالعه چندین در

یلی دانش آموزان بررسی و شناسایی عوامل موثر در این خصوص با توجه به اهمیت رضایت تحصیلی و نقش آن در ادامه تحص

می تواند گامی مهم در افزایش آن و به تبع، افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد. بعلاوه با توجه به اینکه مطالعات 

ژوهش نمایان بسیار محدودی در خصوص نقش متغیرهای مطرح شده در این پژوهش صورت گرفته است، اهمیت انجام این پ

می گردد. براین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنای تحصیلی و مثبت نگری با رضایت تحصیلی دانش 

 آموزان دوره دوم مدارس تیزهوشان انجام شد.

 

 روش 

                                                             
10- Dryer 

11 -Seligman 

12 -Beth 

13- Hoy & Smith 



دوم  شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره پژوهش این آماری جامعهاست. ی از نوع همبستگ یفیتوصروش پژوهش حاضر 

 12یه تعداد نمونه بودند که  1733-1731های درخشان( در سال تحصیلی متوسطه مدارس تیز هوش شهر اردبیل )استعداده

های لازم با اداره آموزش و پرورش گیری دردسترس انتخاب شد. منظور گردآوری اطلاعات بعد از هماهنگیبه روش نمونه نفر

 هایاز انتخاب نمونه اهداف پژوهش برای این دانش آموزان توضیح داده شد و پرسشنامهاقدام به انتخاب نمونه آماری شد. بعد 

ت ها حضور داشها در کلاسپژوهشی در اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل نمایند. همچنین پژوهشگر در زمان تکمیل پرسشنامه

با آزمون ضریب اطلاعات آوری و از تکمیل شدن جمعها بعد آموزان پاسخ داد. در نهایت پرسشنامهو به سوالات احتمالی دانش

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز SPSS افزار آماری گیری از نرمهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره

 باشد:مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات به شرح ذیل می

تحصیلی  رضایت سؤالی 3 از مقیاس دانش آموزان، یلیتحص رضایت اندازه گیری : برای11الف( پرسشنامه رضایت تحصیلی

دانش  رضایت احساس درجه ای، 5 لیکرت مقیاس از با استفاده پرسشنامه این. شد ( استفاده2225همکاران،  و 15)لنت

 مقیاس این پایایی میزان (2225همکاران) و لنت. می سنجد تحصیلی تجارب از هاییدر جنبه هم و به طورکلی هم را آموزان

 تحصیلی، همبستگی با مقاومت طریق از نیز را آن روایی و کرده اند با گزارش 14/2و  13/2درونی  همسانی از استفاده را

هاشمی و همچنین در ایران در مطالعه .داده اند قرار تأیید مورد دیگر، اجتماعی-شناختی متغیرهای و زندگی از رضایت

 به دست آمد. 33/2و دونیمه کردن  12/2شنامه براساس ضریب الفای کرونباخ ( همسانی درونی این پرس1731همکاران)

( استفاده شد. این 1311) وینیسکی و اینگرام مثبت اندیشی : برای این منظور از پرسشنامه14ب( پرسشنامه مثبت نگری

طراحی شده است. نمره گذاری این  1311در سال  وینیسکی و سوال می باشد که توسط اینگرام 72 شامل پرسششنامه

( صورت می گیرد. روایی انی پرسشنامه توسط متخصصات 1تا هرگز =  5گزینه ای )همیشه =  5پرسشنامه در طیف لیکرت 

 گزارش شده است. 35/2و به روش دو نیمه کردن برابر  31/2تایید شده است. همچنین پایایی آن به روش الفای کرونباخ برابر 

( روایی صوری آن را مورد تایید اساتید گزارش کرده و الفای کرونباخ آن را برابر 1731در ایران نیز در مطالعه ای کریمی)

 گزارش کرده است. 13/2

کینگ و اسمیت به منظور سنجش معنای -(: این پرسشنامه توسط هندرسونMOE13ج( پرسشنامه معنای تحصیلی)

گویه است. کسب نمره بیشتر نشان دهنده اهمیت بیشتر معنا برای فرد است  14اند که شامل تحصیل، طراحی کرده

تا  1های شود و نمرهها در طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد انجام می(. پاسخ به گویه2224کینگ و اسمیت، -)هندرسون

 33/2( براساس آلفای کرونباخ از 2224کینگ و اسمیت )-گیرد. پایایی این پرسشنامه در مطالعه هندرسونبه آنها تعلق می 5

های معنای تحصیل به ( آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس1735گزارش شده است. در پژوهش کدخدایی و کرمی) 31/2تا 

(، 31/2(، گام بعدی)31/2(، خود)34/2(، یادگیری)11/2(، آینده)31/2(، استقلال)11/2های حرفه)تربیت برای مولفه

( در 1735( به دست آمد. حاجی علیزاده و همکاران)31/2( و رهایی)34/2(، فشار روانی)12/2نیای پیرامون)(، د11/2اجتماعی)

( برابر با RMSEAنتایج بررسی تحلیل عامل تاییدی نشان داد که ضریب شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب)

                                                             
14 -Academic Satisfaction Questionnaire 

15- Lent 

16- positive thinking questionnaire 

17- Meaning of Education 



( AGFIو شاخص نیکویی برازش ) 32/2( برابر GFI)، نیکویی برازش11/2( برابر با CFIو شاخص برازندگی تطبیقی) 235/2

 باشد.گزارش شده که حاکی از روایی تایید این پرسشنامه می 14/2برابر 

 نتایج

با  47/13و میانگین معدل پاسخگویان  312/2معیار با انحراف 14/13های پژوهش میانگین سن پاسخگویان براساس یافته

 43/75درصد پایه دوم و  57/72آموزان مورد مطالعه پایه اول ، درصد دانش 1/77باشد. همچنین می 22/1انحراف معیار 

 باشند.درصد پایه سوم می

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 21/7 15/23 رضایت تحصیلی

 74/3 15/13 مثبت نگری

معنای 

 تحصیلی

 12/1 12/11 حرفه

 32/2 12/21 استقلال

 52/1 74/15 آینده

 27/5 73/13 اجتماعی

 12/1 54/71 دنیای پیرامون

 72/5 34/13 فشار روانی

 13/5 11/13 رهایی

 27/4 22/13 یادگیری

 33/5 73/13 خود

 25/17 23/114 معنای تحصیلی

و معنای  15/13، مثبت نگری 15/23رضایت تحصیلی  شود میانگین و انحراف معیارمشاهده می 1همانطور که در جدول 

 می باشد. 23/114تحصیلی



 آموزان دانش تحصیلی رضایت با نگری مثبت و تحصیلی . ضریب همبستگی پیرسون بین معنای2جدول 

 تحصیلی رضایت آماره متغیر مستقل

 تحصیلی معنای
 157/2** ضریب همبستگی

 221/2 سطح معنی داری

 نگری مثبت
 174/2** همبستگی ضریب

 221/2 سطح معنی داری

 ( باR= 174/2و  >p 21/2و مثبت نگری ) (R= 157/2و  >p 21/2تحصیلی) دهد بین معناینشان می 2همانطور که جدول 

 داری وجود دارد.تیزهوشان رابطه معنی مدارس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی رضایت

های آن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور چندگانه مدل ورود پیش فرض به منظور استفاده از روش تحلیل رگرسیون

( به ترتیب برای معنای Tolerance( و شاخص تحمل )VIFشاخص دوگانه هم خطی چندگانه یعنی شاخص توزیع واریانس)

 باشد.مذکور میهای باشد که حاکی از تایید پیش فرض( می321/2و  335/2نگری ) ( و مثبت12/1و  74/1تحصیلی)

 

 حصیلیت رضایت در پیش بینی نگری مثبت و تحصیلی . نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت بررسی سهم معنای7جدول 

 تیزهوشان مدارس دوم دوره آموزان دانش

 ss df ms F P مدل

 2221/2 121/75 372/425 2 145/1251 رگرسیون

   431/13 33 725/1742 باقیمانده

    33 132/2411 کل

 R R2 متغیرهای پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 224/2 132/7 - 244/7 232/1 - - مقدار ثابت

 تحصیلی معنای
423/2 735/2 

711/2 211/2 121/2 521/5 221/2 

 221/2 123/5 127/2 231/2 723/2 نگری مثبت

 

 دوم دوره آموزان دانش تحصیلی بینی رضایتدرصد توانایی پیش 5/73نگری  مثبت تحصیلی و  معنای 7براساس نتایج جدول 

توانند تغییرات می( β= 117/2نگری ) مثبت  و( β= 123/2تحصیلی  ) تیزهوشان را دارند. با توجه به مقادیر بتا معنای مدارس

 بینی کنند.داری پیشبه صورت معنیتیزهوشان را  مدارس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی مربوط به رضایت



 گیریبحث و نتیجه

 مدارس دوم دوره آموزاندانش تحصیلی رضایت با نگریمثبت و معنای تحصیلی بین بررسی رابطهپژوهش حاضر با هدف 

 مدارس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی رضایت تحصیلی با نتایج به دست آمده نشان بین معنای .تیزهوشان انجام شد

درصد توانایی  12 تحصیلی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد معنایتیزهوشان رابطه مثبت و معنی

 های پژوهش ادراکی وتیزهوشان را دارد. نتایج به دست آمده با یافته مدارس دوم دوره آموزاندانش تحصیلی بینی رضایتپیش

( 1733( و فردمتقی و همکاران)1733(، عبدی و مرادی)2215(، درایر )1737ن)زادگان و همکارا (، عیسی1732همکاران)

( نشان داد که همبستگی معناداری بین رضایت تحصیلی 1732همسویی داشت. در این راستا نتایج مطالعه ادراکی و همکاران)

 معنای و بینیدادند که خوش( در نتایج مطالعه خود نشان 1737زادگان و همکاران)و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. عیسی

( در نتایج 1733همچنین عبدی و مرادی) .کردند تبیین را آموزاندانش تحصیلی عملکرد واریانس از درصد 4/25 تحصیل

 گزارش کردند. نتیجه دانشجویان در تحصیلی اشتیاق و تحصیلی بررسی خود همبستگی مثبت و معناداری بین رضایت

 ( نیز به دست آمد.2215( و درایر )1733همکاران)مشابهی در مطالعه فردمتقی و 

توان بیان کرد که معنای تحصیلی به اهمیت تحصیلات برای یادگیرندگان اشاره دارد. بنابر در تبیین نتیجه به دست آمده می

که برای  همیتیابن زمانی که دانش آموزان به اهمیت تحصیل وافق باشند، لذا برای بیشتر درگیر تحصیل شده و نیز به میزان ا

تحصیل خود قائلند، رضایت بیشتری از تحصیل خواهند داشت. چرا که رضایت تحصیلی شامل ادراک دانش آموزان از 

(. علاوه براین قایل بیان 2223های آموزشی، شرایط لازم برای مطالعه و همچنین رفتار و راهنمایی معلم است)فلوریس، برنامه

ر دانش آموزان تیز هوش می باشند که این دانش آموزان به سبب تیزهوش بدنشان تلاشی است که جامعه آماری مطالعه حاض

مضاعف در خصوص تحصیل داشته و همچنین اهمیت تحصیل برای آنان بیشتر است، لذا این عامل موجب رضایت تحصیلی 

 هرچه بیشتر در آن نیز می شود.

ت تیزهوشان رابطه مثب مدارس دوم دوره آموزان دانش تحصیلی ترضای همچنین نتایج به دست آمده نشان بین مثبت نگری با

 تحصیلی بینی رضایتدرصد توانایی پیش 11داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مثبت نگری و معنی

هوی و (، 2224ان)های پژوهش هوی و همکارتیزهوشان را دارد. نتایج به دست آمده با یافته مدارس دوم دوره آموزاندانش

( همسویی داشت. در این خصوص 1734( و قیطرانی و همکاران)1734(، سلیمانی و عبدوس)2223(، بیث )2223ت)اسمی

( در نتایج مطالعه خود همبستگی منفی بین مثبت نگری با مشکلات تحصیلی نظیر اضطراب 1734قیطرانی و همکاران)

نتیجه  در و انگیزش افزایش باعث می تواند تحصیلی که داشتن رضایت( نشان داد 2223تحصیلی گزارش کرده اند. بیث)

 پیشرفت و نگری ( در نتایج مطالعه خود نشان دادند که بین مثبت1734نگری دانشجویان شود. سلیمانی و عبدوس) مثبت

 ملکردع با مطالعه چندین در تحصیلی مثبت نگری یهمچنین رابطه .دارد وجود رابطه معنادار مستقیم آموزان دانش تحصیلی

 (.2224، ؛ هوی و همکاران2223)هوی و اسمیت،  است شده تایید تحصیلی

دگی های مثبت زندر تبیین این یافته قابل بیان است زمانی که دانش آموزان نگرش مثبت داشته باشند بیشتر بر جنبه

 ای نقاط منفی در تمامی شرایط زندگیتحصیلی خود تاکید می کند در واقع نگرش مثبت یعنی تاکید بر نقاط مثبت به ج

تحصیلی دانش آموزان، یعنی داشتن فکر و احساس خوب نسبت، خوب فکر کردن درباره دیگران و برقراری روابط حسنه با 

(، براین اساس زمانی که دانش آموزان نگرش مثبتی را اتخاذ کنند، این نگرش بی 1715دیگران)کوکئیلیام، ترجمه حسینی، 

 ی تحصیلی آنان تاثیر گذاشته و منجر به افزایش رضایت تحصیلی آنان می گردد.شک بر زندگ



های این پژوهش می توان بر استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و محدودیت جامعه آماری )جنسیت و از محدودیت

می شود در مطالعات آتی از مدارس تیزهوشان( اشاره داشت که تعمیم پذیری نتایج را محدود می سازد براین اساس پیشنهاد 

 های نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود. بعلاوه چنین پژوهشی بر روی جامعه آماری متفاوتی نیز صورت گیرد. روش
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between the meaning of education 

and positivism with the academic satisfaction of second year students Gifted Schools. The 

research method was descriptive correlational. The statistical population of the study 

included all female students of the second year of high school of high intelligence schools in 

Ardabil (brilliant talents) in the academic year 2213-2222, among which a sample of 12 

people was selected by available sampling method. Data collection tools included a 

questionnaire for academic satisfaction, positivism, and academic significance. Pearson 

correlation coefficient test and multiple regression analysis were used for data analysis. The 

results showed that there was a significant relationship between academic meaning (p<2,21, 

r=2,157) and positivity (p<2,21, r=2,174) with students’ academic satisfaction. The results of 

regression showed that the academic significance and positivity of 73,53 have the ability to 

predict the academic satisfaction of second grade students in gifted schools. The obtained 

results indicate the importance of the variables of academic meaning and positivity in 

predicting the academic satisfaction of gifted students. 

Keywords: meaning of education, positivism, academic satisfaction, Gifted Schools 

 

 

 

 


