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 ینب ی درپژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق تحصیلی، خالقیت هیجانی و خودکارآمدي تحصیل

ري امعه آماجاي است. قایسهم -آموزان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. این پژوهش یک مطالعه مقطعیدانش

صیلی سال تح یل دردبتیزهوش پایه اول، دوم و سوم دبیرستان شهر ار آموزاناین پژوهش شامل کلیه دانش

 ،رآموز تیزهوش پسنفر دانش  60هوش دختر و آموز تیزنفر دانش  60 که از میان این افراد تعداد بود 94-93

هاي هز پرسشناماآوري اطالعات انتخاب شدند. براي جمعاي به روش تصادفی چندمرحله نفر، 120در کل

پرسشنامه   و) 1999)، سیاهه خالقیت هیجانی آوریل (2002اق تحصیلی اسکاوفیلی و همکاران (اشتی

ساتید و ه تأیید أها بشد. روایی پرسشنامه) استفاده 2002خودکارآمدي تحصیلی مک ایلروي و بانتینگ (

ي ضر، برااوهش حنظران رسید، همچنین میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در پژصاحب

ه خودکارآمدي ) و پرسشنام86/0)، براي پرسشنامه خالقیت هیجانی (92/0پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (

 ، درصد،ی (فراوانیهاي آمار توصیفها از روش)، به دست آمد. براي تجزیه و تحلیل داده77/0تحصیلی (

تک  t آزمون نوا)، وي (مانس چندمتغیرهاي آمار استنباطی ( تحلیل واریامیانگین و انحراف استاندارد) و روش

ذب و هاي جهلی و مولفدر اشتیاق تحصیتیزهوش دختر را آموزان دانش اي) استفاده شد. نتایج برتريهنمون

ی و ، آمادگنوآوري هايخالقیت هیجانی و مولفهآموزان تیزهوش پسر را در برتري دانش وقف کردن خود، و

چنین نشد. هم فاوت معناداري مشاهدهودکارآمدي تحصیلی بین دوگروه تد. در خاصالت، نشان دا -اثربخشی

- به د متوسطش از حآموزان تیزهونتایج نشان داد که میزان خالقیت هیجانی و خودکارآمدي تحصیلی دانش

  دار باالتر است.اي معنیگونه
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  مقدمه - 1-1

ه جامع هاي بسیار و در عین حال ضرورتی اجتناب ناپذیر برايگیفنی ظریف با پیچیدهتعلیم و تربیت      

هاي پژوهشی فراوانی به منظور شناخت مسائل این رشته و یافتن روش است. در سرتاسر جهان کوشش

هاي سودمندتر آموزشی و تربیتی صورت گرفته که نشان دهنده ي مهم بودن امر تعلیم و تربیت است. 

به یادگیري  زه براي رسیدنهاي آموزشی و تربیتی ایجاد یادگیري است. امرومهم در همه فعالیت مسئله

گیرد. از سوي دیگر با پیشرفته تر شدن جوامع و در محوریت قرار هاي وسیعی صورت میگذاريسرمایه

ي نیازهاي گرفتن اطالعات، سطوح باالتر یادگیري مدنظر است و دیگر حفظ و به یادسپاري، همه

  کند.فراگیران را رفع نمی

جسته اي برخوردارند، زانی که از استعداد و هوش برآموهاي شناختی و شخصیتی دانشویژگی بررسی    

هاي مورد عالقه روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت است. تیزهوشی یک پدیده یکی از حوزه

هاي منحصربفرد رد عالقه و ویژگیچندوجهی شامل واکنش استعدادهاي خاص، حوادث محیطی مو

  ).0920؛ نقل از بیلی، 2006، 1شخصیتی است (پیچووسکی

است که  2یکی از الگوهایی که در زمینه تیزهوشی ارائه شده است، الگوي تمایز تیزهوشی از سرآمدي   

) مطرح شده است. سه جزء اساسی این الگو شامل تیزهوشی (توانایی هاي 1985،1993توسط گانیه (

ت. سه مؤلفه طبیعی)، سرآمدي (مهارت هاي رشدیافته) و فرایند رشد سرآمدي (آموزش و تمرین) اس

- ساختار این الگو را کامل می 5و شانس4ثیرگذارهاي محیطی ، تأ3اساسی، تآثیرگذارهاي درون شخصی

ثیرگذارهاي ، شخصیت، مدیریت خود و اراده و تأثیرگذارهاي درون شخصی مشتمل بر انگیزشکنند. تأ

                                                
1 .Piechowski. M. 
2 .Differentiated Model of Giftedness and Talent 
3 .Interpersonal catalysts 
4 .Environmental catalysts 
5 .Chance 
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). براساس 2004، فرهنگی و اشخاص هستند (گانیه - اجتماعی 7، محیط6محیطی شامل حوادث، تدارکات

  ).2006اي از شرایط محیطی و شخصیتی الزم است تا سرآمدي تحقق پذیرد (تامسون، این الگو مجموعه

اجتماعی کودکان تیزهوش را خالصه کرده اند.  - ) خصوصیات شناختی2004( 8دیویس و ریم     

ه، منطقی بودن، چیدخصوصیات شناختی و عاطفی شامل تفکر سریع، کنجکاوي، درك و فهم روابط پی

هاي خود بودن، داراي استعداد چندگانه، پایدار و مقاوم، فکور و اندیشمند، مستقل بودن، برتر از هم سن

هاي فعال، شوخ ی، یادگیرندهسازگار بودن( سازگاري خوب)، داراي اعتماد به نفس، انرژي باال، کنترل درون

مهم تر  دید مثبت به مسائل، مرموز و از همهطبعی، همدلی، ریسک پذیري، ماجراجویی، تحمل ابهام، 

  ).2007(لویس،  ها ممکن است رشد اخالقی را تسهیل کننداخالقی هستند. این ویژگی

اشتیاق تحصیلی از جمله سازه هایی است که مورد توجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است. سازه     

-شرفت تحصیلی مربوط است، اطالق میگیري و پیدر مدرسه به رفتارهایی که به یاد 9اشتیاق تحصیلی

هاي آموزان صرف فعالیتکیفیت تالشی اشاره دارد که دانش ). این مفهوم به2003، 10شود (پینتریچ

کنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند هدفمند آموزشی می

ي، رستگار، غالمعلی لواسانی و قربان به نقل از حجاز 11،2003(ریچاردسون، النگ و وودلی

آموزان به لحاظ جنسیتی در سازه دهد که دانشاز مطالعات نشان می ). نتایج برخی1388جهرمی،

)، در پژوهش 1393اشتیاق تحصیلی با همدیگر تفاوت دارند. صیامی، اکبري بورنگ، آیتی، رستمی نژاد (

شجویان بر پیش بینی درگیري تحصیلی آنان خود با عنوان نقش سبک تدریس ترجیهی و جنسیت دان

دریافتند که دانشجویان دختر، از درگیري تحصیلی در سطح باالتري در مقایسه با دانشجویان پسر 

  برخوردار بودند.

است. از آنجا که از  12هاي دیگر مرتبط با فرایند یادگیري و تعلیم و تربیت، سازه خالقیتاز جمله سازه   

مختلف خالقیت بر  پرورش، پرورش استعدادهاي خالق است و نیز براساس تحقیقات اهداف مهم آموزش و

ثیر آن آموز و تأتوجه به این توانایی دانش ) 1388ثرگذار است (رهنما و عبدالملکی، پیشرفت تحصیلی أ

رسد. از دیدگاه برخی از محققان از جمله تغیرهاي میانجی آن ضروري بنظر میبر فرایند یادگیري و م

                                                
6 .Provisions 
7 .Milieu 
8 .Davis&reim 
9 .Academic engagement 
10 .Pintrich 
11 .Richardson,long & woodly 
12 .Creativity 
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)، خالقیت سازه اي است که با مولفه هاي هیجانی و 1981( 14)؛ بارون و هرینتون1993( 13جمیسون

خالقیت در حیطه هیجانات از سال  ) .2010شناختی در هم آمیخته است (سروي واستا و همکاران، 

 یی تجربه و بیان ترکیبی ازرا بصورت توانا 16شروع شد و خالقیت هیجانی 15با فعالیت آوریل 1980

  ) .1388ثیرگذار تعریف می کند (هاشمی، ها بصورتی بدیع و تأهیجان

اند. براساس این صر این نوع خالقیت را تعیین کرده) در تعریفی ابعاد و عنا1992( 17آوریل و نانلی    

) که براساس آن 19) به روش جدید (نوآوري18تعریف، خالقیت هیجانی عبارت است از ابراز خود (اصالت

) . مطابق این تعریف  20فرد بسط یافته و روابط میان فردي او افزایش یابد (اثربخشیخطوط فکري 

پژوهش هاي اندکی در  اصالت، نوآوري و اثربخشی سه عنصر اصلی خالقیت هیجانی محسوب می شود.

هاي جنسیتی در سازه خالقیت هیجانی پرداخته اند. اما نوفرستی و معین الغربائی خصوص تفاوت

پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و خالقیت در دانشجویان دریافتند که خالقیت کلی در  )، در1389(

  گروه پسران به گونه معناداري بیشتر از گروه دختران بود.

است.  21یکی دیگر از متغیرهایی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، خودکارآمدي تحصیلی    

اشد که به باورهاي فرد در رابطه با توانایی هایش جهت انجام خودکارآمدي جزئی از خودپنداره فرد می ب

) . یکی از جنبه هاي 1977، 22شود، مربوط است (بندورافی که در آینده با آنها روبرو میتکالی

خودکارآمدي، خودکارآمدي تحصیلی است. که شامل باور داشتن به توانایی ها براي رسیدن به اهداف در 

آموزان اطمینان به درحوزه تحصیلی، دانش ) .2001، 23ی باشد (دورمانیک زمینه تحصیلی مشخص م

ي دارند، هایشان اطمینان بیشتردهند و آنهایی که به مهارتخود را به شیوه هاي مختلفی پرورش می 

ارآمدي ) . در حیطه خودک2002کنند (مک کوچ، صیلی درگیر میهاي تحبیشتر خود را در فعالیت

ها نشان می دهد که دخترها وپسرها در متغیر خودکارآمدي تحصیلی با یافتهتحصیلی نیز برخی از 

  یکدیگر تفاوت معناداري دارند.

                                                
13 .Jamison 
14 .Baron & Harynton 
15 .Averill 
16 .Creativity emotional 
17 .Nunley 
18 .Authenticity 
19 .Novelty 
20 .Effectiveness 
21 .Academic self-efficacy 
22 .Bandura 
23 .Dorman 
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خودناتوان صیلی و )، در پژوهشی با عنوان خودکارآمدي تح1391ذبیح الهی، یزدانی ورزنه و لواسانی (    

ه طور بختران رآمدي تحصیلی دآموزان دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که میزان خودکاسازي در دانش

ناقض با یافته )، در پژوهشی مشابه اما در ت1389معناداري باالتر از پسران است. همچنین ظهره وند (

ي ین ترفوق نشان داد که دختران گروه نمونه، در مقایسه با پسران از خودکارآمدي تحصیلی پای

  برخوردارند.

ی را به خوب هاي پژوهش هاي فوق، ضرورت پژوهش حاضرتهن وجود چنین تناقض هایی در یافبنابرای    

قیت ی، خالتوجیه می کند. بطورکلی هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه اشتیاق تحصیل

  .ی باشدآموزان تیزهوش دختر و پسر مدارس شهر اردبیل مانی و خودکارآمدي تحصیلی در دانشهیج

  

  بیان مسئله -1-2

ند، یابیم که جهان به دست افراد معدودي که تفکر خالقانه داشته اتاریخ گذشته درمی بانگاهی به     

کثر پیشرفت هاي یک جامعه مدیون نوآوري و ابتکار این افراد است.با تغییراتی بنیادي کرده است و أ

، آموزش توجه به این واقعیت بسیاري از متخصصان تربیتی بر این عقیده اند که در دنیاي پرتغییر کنونی

آفرینندگی و ایجاد خالقیت در یادگیرندگان، سنگین ترین و مهم ترین هدف هر نظام آموزشی است 

) . تیزهوشی امري است که در سرتاسر تاریخ موارد شناخته شده اي از آن مضبوط است و 1387(باباعلی، 

از اکثر همساالن متمایز  به برتري شناختی، خالقیت و انگیزه هاي زیادي در کودك اشاره دارد که وي را

) . تیزهوشان و 1380می کند و او را قادر می سازد که چیزي باارزش به جامعه عرضه کند (جوادیان، 

افراد بااستعداد کسانی هستند که نشانه هایی از قابلیت باالي عملکرد در برخی حوزه ها از جمله هوش، 

) . در تعریف 1999، 24ا نشان می هند (پیرتوخالقیت، هنرمندي، رهبري و زمینه هاي تحصیلی ویژه ر

دیگر، فرد بااستعداد و تیزهوش به کسی گفته می شود که قدرت رسش یا بالیدگی او بیشتر از توانایی 

، 26؛نقل از پفیفر 2004، 25هاي رشدي همساالن اوست و از خالقیت ویژه اي برخوردار است (مک دونالد

2008  . (  

                                                
24 .Piirto 
25 .Macdonald 
26 .Pefiffer 
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آموزان تیزهوش ود دارد که می تواند در بین دانششناسی، متغیرهایی وجدر علوم تربیتی و روان     

آموزان تیزهوش کمتر مورد توجه قرار گرفته د. از جمله متغیرهایی که در دانشدختر و پسر متفاوت باش

است، اشتیاق تحصیلی است. اشتیاق تحصیلی به میزان انرژي که یک فراگیر براي انجام کارهاي تحصیلی 

آموزانی که اشتیاق کارایی حاصل اطالق می شود. دانش می کند و نیز میزان اثربخشی و خود صرف

تحصیلی داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتري بر مسائل و موضوعات مورد هدف یادگیري دارند، به قوانین 

ناب می مطلوب اجتو مقررات مدرسه تعهد بیشتري نشان می دهند، از انجام رفتارهاي ناسازگارانه و نا

) . اشتیاق تحصیلی شامل 27،2001ها عملکرد بهتري دارند (مسلش، اسکاوفیلی و لیترکنند و در آزمون

است. ویژگی برجسته جذب که به تمرکز و غرق شدن در  30و وقف خود 29، نیرومندي28سه بعد جذب

است که وقت  ین)، ا31،2002روما و بکر- فعالیت هاي تحصیلی اشاره دارد (اسکاوفیلی، ساالنوا، گانزالز

تواند از کار دهد و به سختی میري که فرد گذر زمان را تشخیص نمیگذرد، به طوبراي فراگیر سریع می

ر هنگام انجام ذهن فراگی 32خود جدا شود. بعد نیرومندي، به سطوح باالي انرژي و خاصیت ارتجاعی بودن

دهد، اشاره دارد م تکالیف خود نشان میاي در انجا آموز طی آن، تالش قابل مالحظهامور درسی که دانش

) . سومین مولفۀ اشتیاق تحصیلی، وقف خود در فعالیت تحصیلی است که با 2004(اسکاوفیلی و بکر، 

) . این بعد 1996، 33درگیري شدید روانی شخص نسبت به وظایف تحصیلی مشخص می شود (براون

ز لحاظ روانی خود را وابسته و متعهد به امور نوعی دلبستگی تحصیلی است و به عنوان درجه اي که فرد ا

  تحصیلی خود می داند، تعریف شده است. 

)، معتقدند که درگیري حیطه اي گسترده دارد و سطوح هرکدام بسته به 2004( 34فردریک و همکاران   

شان یادگیرنده و محتواي یادگیري فرق می کند و به طورکلی به تعامل بین فرد و محیط بستگی دارد و ن

شود. درگیري شناختی شناختی، عاطفی و رفتاري تعریف میدادند که درگیري تحصیلی براساس سه نوع، 

به تالش داوطلبانه فرد براي درك و تسلط بر وظایف چالش انگیز؛ درگیري عاطفی به احساسات مثبت یا 

 کند.ی اشاره میرکت فرد در محیط آموزشمنفی فرد در مورد محیط آموزشی و درگیري رفتاري به مشا

                                                
27 .Maslach,Schaufeli & Leiter 
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نظر به اینکه یکی از متغیرهایی که پژوهش حاضر به بررسی تفاوت آن در جنس پرداخته، اشتیاق 

)، طی پژوهشی نشان داد که، ضرایب مسیر در مدل دانشجویان دختر 1391تحصیلی است، داودي (

لحاظ آماري  (خودکارآمدي تحصیلی، درگیري شناختی، انگیزشی و رفتاري با پیشرفت تحصیلی)؛ از

  معنادارتر از ضرایب مسیر مدل دانشجویان پسر است.

آموزان تیزهوش کمتر مورد بحث قرار گرفته ز دیگر متغیرهایی است که در دانشخالقیت هیجانی، ا    

است. خالقیت هیجانی در رویکردي جدید که موازي با هوش هیجانی مطرح شده است، به عنوان عاملی 

ها مورد توجه قرار گرفته است. نظر بر این است که خالقیت هیجانی با غناي  موثر در تنظیم هیجان

) . ایده خالقیت هیجانی توسط 2007، 35زندگی هیجانی شخص در ارتباط است (آیسونک، پراکت و مایر

) طرح شده است. او خالقیت هیجانی را شامل سه معیار نوآوري، کارایی(اثربخشی) و اصالت 1996آوریل(

)، معتقد است افراد با خالقیت هیجانی قادرند به طور 2007کند. در این خصوص آوریل( توصیف می

) دریافتند که 2007و همکاران ( 36صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را بیان کنند. ایوچویک

 خالقیت هیجانی مستلزم تفکر واگرا و خلق پاسخ هاي مناسب و در عین حال اصیل است. پیرامون رابطۀ

)، معتقد است، هوش هیجانی مولفه اي همگراست که بر 2007هوش هیجانی و خالقیت هیجانی، آوریل (

مبناي آن، فرد عالوه بر درك و فهم باورها، قواعد و معنا دادن به هیجان ها، قادر است ارزیابی صحیح از 

براز شده اگر مطابق با موقعیت داشته و احساسات خود را به خوبی ابراز کند. پاسخ هیجانی و احساسی ا

سنت ها و قواعد پذیرفته شده فرهنگی نباشد، نوعی واگرایی است که اگر پیامدهاي مثبت و سازنده 

ته باشد نوعی داشته باشد، خالقیت هیجانی محسوب می شود و اگر پیامدهاي منفی و آزاردهنده داش

  ).1388شود (هاشمی،روان نژندي تلقی می

خالقیت  )، در پژوهش خود با عنوان مقایسه سبک هاي دلبستگی و1390ن (حسینی خواه و واحدیا   

ژوهش د. اما پدار شدر دانشجویان دختر و پسر، نشان دادند که میان میزان خالقیت دو گروه، تفاوت ، معنا

یجانی تفاوت ه)، حاکی از آن بود که میان دختران و پسران در خالقیت 1392صبري، البرزي و بهرامی (

  اري وجود ندارد.معناد

                                                
35 .Irecevic, Brackett & mayer 
36 .Ivcevic 
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دي به قضاوت فرد خودکارآمدي، یکی از مفاهیم مورد تآکید در نظریه هاي یادگیري است. خودکارآم   

؛ به 2004، 37شود (وولفلکیا کار گفته می هاي خود براي انجام موفقیت آمیز یک تکلیفدر مورد توانایی

  ) .2008، 39؛ شانک2006، 38؛ زیمرمن1387نقل از سیف، 

هایش در ن و عزت نفس فرد نسبت به تواناییي خودکارآمدي بندورا، به نقش اعتماد و اطمیناتئور    

). افرادي که خودکارآمدي باالیی 2002، 40انجام رفتار  خواسته شده از وي تآکید دارد (بندورا و آدامز

خودکارآمدي دارند شکست شان را به تالش پایین نسبت می دهند تا توانایی کم، در مقابل افرادي که 

) . بنابراین، خودکارآمدي 2008، 41دهند (آکینشان را به توانایی پایین نسبت میپایینی دارند شکست 

اطمینانی است که شخص، رفتار خاص را با موفقیت به اجرا می گذارد و انتظار نتایج به دست آمده را 

) ، نشان داد، 1382حقیقی () . پژوهش، شهنی ییالق، رجبی، شکرکن و 2005دارد (بندورا و شانک، 

آموزان پسر متفاوت است. به عبارت دیگر، دانشباورهاي خودکارآمدي ریاضی دانش آموزان پسر و دختر 

نسبت به دانش آموزان دختر، از باورهاي خودکارآمدي باالتري برخوردارند. خودکارآمدي ارتباط مثبت و 

؛ زارع، 2011ایی، یزدانی، عبدالرحیم و سوري، معنی داري با پیشرفت تحصیلی دارد (الهی مطلق، امر

  ) .2011رستگار و داوود حسینی، 

) ، نشان دادند که بین ابعاد 1393همچنین در پژوهشی دیگر، کشاورز بهرغانی، سیف و بشاش (

آموزان تیزهوش، همبستگی دهاي شناختی پردازش اطالعات دانشخودکارآمدي در علوم تجربی و فرآین

دارد.  لزوم توجه برابر به فرآیندهاي شناختی و انگیزشی در جریان پیشرفت تحصیلی و  معنی دار وجود

یادگیري سبب شده است که دیدگاه هاي مختلف در تعریف تیزهوشی عالوه بر عوامل شناختی از جمله 

 توانایی هوشی ممتاز، عوامل انگیزشی را نیز مهم به شمار آورند. شناخت متخصصان تعلیم و تربیت از

تواند سهم مهمی را در موفقیت دانش و تقویت آن می ثر بر فرایندهاي شناختی تیزهوشانعوامل مو

آموزان تیزهوش در جامعه و پژوهش وجه به اهمیت تعلیم و تربیت دانشآموزان تیزهوش ایفا کند. لذا با ت

یا بین دانش هاي گذشته، این مطالعه به منظور پاسخگویی به این سوال طرح ریزي شده است که آ

                                                
37. Woolfelk 
38 .Zimmerman 
39 .Shunk 
40 .Adams 
41 .Akin 
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آموزان تیزهوش دختر و پسر در متغیرهاي اشتیاق تحصیلی، خالقیت هیجانی و خودکارآمدي تحصیلی 

   تفاوت معنادار وجود دارد؟

  

  

  

  پژوهشاهداف  -1-3

  اهداف کلی -1-3-1

 دختر و آموزان تیزهوشانی و خودکارآمدي تحصیلی در دانشمقایسه اشتیاق تحصیلی، خالقیت هیج-

  پسر.

  ش. آموزان تیزهوسی وضعیت اشتیاق تحصیلی، خالقیت هیجانی و خودکارآمدي تحصیلی دانشبرر-

  اهداف جزئی -1-3-2

 مقایسه اشتیاق تحصیلی دختر و پسر تیزهوش. -

 مقایسه خالقیت هیجانی دختر و پسر تیزهوش. -

 مقایسه خودکارآمدي تحصیلی دختر و پسر تیزهوش. -

 وش.ي، وقف کردن خود، جذب)، دختر و پسر تیزهمقایسه ابعاد اشتیاق تحصیلی (نیرومند -

 .و پسر تیزهوش اصالت)، دختر- مقایسه ابعاد خالقیت هیجانی (نوآوري، آمادگی، اثربخشی -

 آموزان تیزهوشبررسی وضعیت اشتیاق تحصیلی دانش -

 آموزان تیزهوشیررسی وضعیت خالقیت هیجانی دانش -

  آموزان تیزهوشبررسی وضعیت خودکارآمدي دانش -

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق -1-4

شناخت و تعلیم و تربیت افراد سرآمد و خالق بدین دلیل است که این افراد بتوانند بار مهمی از     

  وظایف و مسئولیت هاي علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را بر دوش بکشند، زیرا در دنیاي پیچیده 
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Abstract: 

The present study was conducted to compare the academic engagment, emotional 
creativity and academic self-efficacy in gifted male and female students. This study is a 
comparative cross-sectional study. The population of this research is the foundation of  all 
gifted students of first, second and third high school in Ardabil in 94-93 school year. That 
among these 60 gifted students were girls and 60 gifted student boys,finaly 120 cace were 
selected randomly. For information collected was used from questionnaires Eskavfili 
(2002), list of creativity Emotional Averill (1999) and academic self-efficacy questionnaire 
Mac Elroy & Banting (2002). Professors and experts were to verify the validity of the 
questionnaires, as well as the reliability using Cronbach's alpha coefficient in this study for 
academic engagment questionnaire(0.92), for emotional creativity questionnaire (0.86) and 
academic self-efficacy questionnaire (0.77), respectively. For the analysis of data were 
used descriptive statistical methods (Frequency, percentage, mean and standard deviation) 
and inferential statistical methods (Multivariate analysis of variance (MANOVA), and 
sample t-tests) were used. The results show that the gifted female students excel in 
academic engagement and components of absorbing and devotion themselves, whereas the 
gifted male student excel in emotional creativity and components of innovation, readiness 
and effectiveness - originality, Between the two groups there was no significant difference 
in the academic self-efficacy. The results showed that the average emotional creativity and 
academic self-efficacy students as significantly higher. 

 

 

Keywords: academic engagment, creativity, emotional, academic self-efficacy, gifted 

students  

 

 

 

 

  

 



 
11 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Educational Sciences  and Psychology 

Department of Educational sciences 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the 

degree of   M.A. in major Counceling (specialty Academic)  

 

Title: 

The Comparison of academic engagment, emotional creativity and 

academic self-efficacy in gifted male and female students  

 

Supervisor: 

Adel zahed babolan (ph. D) 

 

Advisor: 

Ali Rezaii Sharif (ph. D) 

 

 

By: 

Mehdi shokri 
 

 

 

 

June - 2015 

 


