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 Purpose: The purpose of this research was to "investigate the 

academic quality and creativity of gifted students and 

graduates who entered the university before the age of 15". 

Materials and Methods: The research method was 

descriptive, post-event and causal-comparative in terms of its 

practical purpose and in terms of collecting data. The 

statistical population in this research was gifted students and 

graduates who entered the university before the age of 15 and 

their equivalents in terms of year of entry, grade point average, 

and job type. The sampling method was non-random and 

accessible. The two groups responded to Abedi's creativity 

assessment questionnaire (1996) and the researcher-made 

questionnaire of educational quality. Frequency distribution 

tables, bar chart, mean and standard deviation, Cronbach's 

alpha coefficient, Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t test 

and multivariate analysis of variance were used for data 

analysis. The data of this research was analyzed using Spss 

software version 22. 

Findings: The results of the analysis showed that the average 

of academic quality and creativity and their subscales in both 

groups was significantly higher than the expected average. 

Conclusion: The average academic quality and creativity in 

the gifted group was significantly higher than the normal 

group. 
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 و دانشجویان خالقیت و تحصیلی کیفیت بررسی

 از قبل دانشگاه به ورود با تیزهوش آموختگان دانش

 سالگی 15

 1محمدی علیرضا
 استثنایی، کودکان آموزش و روانشناسی گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد
 

 *2افروز غالمعلی
 ،استثنایی کودکان آموزش و روانشناسی گروه ،علمی هیئت عضو

 .)نویسنده مسئول( ایران تهران، تهران، دانشگاه
 

 3نظری شاه مهدی
 آزاد دانشگاه کرج،واحد  روانشناسی، گروه علمی، هیئت عضو

 .ایران کرج،اسالمی، 
 

 4زاده قاسم سوگند
 ،استثنایی کودکان آموزش و شناسیروان گروه علمی، هیئت عضو

 .ایران تهران، تهران، دانشگاه
 

 5وحید کاشانی لیال
 لومع واحد استثنایی، کودکان آموزش و شناسی روان گروه ،استادیار

 .ایران تهران، ،اسالمی آزاد دانشگاه، تحقیقات و
 

 چکیده
 خالقیت و تحصیلی کیفیت بررسی» پژوهش این هدف: هدف

 وارد سالگی 15 از پیش که تیزهوشی آموختگان دانش و دانشجویان
 .بود «اند شده دانشگاه

 نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش روش: ها روش و مواد
 پژوهش نوع از و رویدادی پس توصیفی، اطالعات گردآوری نحوه
 دانشجویان پژوهش این در آماری جامعه. بود ای مقایسه – علی های

 دانشگاه وارد سالگی 15 از پیش که تیزهوشی آموختگان دانش و
 شغل نوع و معدل و ورود سال نظر از آنها همتراز افراد و اند شده
 هب دوگروه. بود دسترس در و غیرتصادفی گیرینمونه روش. بود

 محقق پرسشنامه و( 1996) عابدی خالقیت سنجش ی پرسشنامه
 ها ادهد تحلیل و تجزیه برای. دادند پاسخ تحصیلی کیفیت ساخته

 وانحراف میانگین ای، ،نمودارمیله فراوانی توزیع ازجداول
 وفاسمیرن -کولموگروف آزمون ، کرونباخ آلفای ضریب استاندارد،

. دش استفاده متغیری چند واریانس تحلیل و ای نمونه تك t آزمون ،
 تجزیه 22 نسخه Spss افزارنرم از استفاده با پژوهش این های داده

 .شد وتحلیل
 خالقیت و تحصیلی کیفیت میانگین داد، نشان تحلیل نتایج :ها یافته

 متوسط از معناداری صورت به دردوگروه آنها مقیاسهای خرده و
 .بود بیشتر انتظار مورد

 هگرو در خالقیت و تحصیلی کیفیت ا میانگین :گیری نتیجه
 .بود عادی ازگروه بیشتر معناداری صورت به تیزهوشان

 
 ، تحصیلی کیفیت تیزهوش، آموختگان دانش :کلیدی کلمات

 ،تیزهوشی،هوش خالقیت
 

 02/07/1400: افتیدر خیتار
 27/11/1400:  رشیپذ خیتار
 afrooz@ut.ac.ir  نویسنده مسئول:* 

 
 مقدمه

 لیتهایی از قاب و افراد با استعداد، افرادی هستند که نشانه تیزهوشان
خالقیت، رهبری هوش،  ازجمله ها باالی عملکرد در برخی از حوزه

نسبت به همساالن خود نشان  های تحصیلی ویژه را و زمینه
 (.1)میدهند

 و تکرار تمرین راصرف زیادی زمان معموال آموزان تیزهوش دانش
 برای ازفرصتها شدت درعوض،آنهابه میکنند؛ اولیه مهارتهای

 (.2برند )می بهره درسی کاردربرنامه
ناسایی استعداد با استفاده آغاز آموزش تیزهوشان حول تعریف و ش

متمرکز بود. هوش و در  IQ از معیارهای هوش، به ویژه نمرات
نتیجه استعداد، ثابت و غیرقابل تغییر چیزی ثابت و پایدار در طول 

پذیر است و تعاریف .  اکنون، هوش انعطافشد یم یتلق زمان
یی( در توانااستعداد بر عملکرد یا پتانسیل عملکرد )به عنوان مثال، 

 (.3یك زمینه خاص تمرکز دارد )
یك مطالعه اخیر نشان داد که اکثر معلمان معتقدند که هوش و 
استعداد ساختارهای جداگانه ای هستند به طور کلی، معلمان ، 
باورهای نهادی بیشتری در مورد استعداد داشتن داشتند، و استعداد را 

که معتقد بودند که  انگاشتند، در حالیبه عنوان چیزی ثابت می
تواند در طول زمان تغییر کند. باورهای هوش چیزی است که می

ضمنی در مورد اینکه آیا هوش ثابت و پایدار یا قابل انعطاف در 
طول زمان است، با ادراک معلمان از مسئولیت خود در قبال نتایج 

های کالس درس تأثیر تواند بر شیوهآموز مرتبط است، که میدانش
 (.5ارد)بگذ

و بااستعداد افرادی هستند که عملکرد شناختی  آموزان تیزهوشدانش
ها و خدمات آموزشی متمایزی فراتر خوبی دارند. این افراد به برنامه

شود، نیاز دارند و توانایی بالقوة از آنچه در مدارس عادی ارائه می
 اییاند از: توانای در یك یا چند زمینه دارند که عبارتشدهاثبات

توانایی  تفکر خالق و سازنده، استعداد فرهنگی خاص، هوش عمومی،
اند که رهبری و توانایی روانی و حرکتی. تحقیقات نشان داده

، (140-130آموزان تیزهوش عالوه بر داشتن بهرة هوشی زیاد )دانش
 عاطفی، اجتماعی، های شناختی،های دیگر مانند حوزهدر زمینه
های فراشناختی نسبت به های انگیزشی و مهارتباور یادگیری،

های همساالن خود عملکرد بهتری دارند. همچنین این افراد از شیوه
ا داشتن هکنند؛ یکی از این شیوهمختلفی در هنگام مطالعه استفاده می

 .آموزان استباورهای انگیزشی در این دسته از دانش
 ازین یا ژهیو یآموزشبه برنامه ها و خدمات  زهوشیانش آموزان تد

شوند.  یارائه نم یبرنامه ها و خدمات در مدارس عاد نیدارند که ا
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 همکاران  ومحمدی  علیرضا 682

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ،یعموم یلیاستعداد تحص نهیچند زم ایکیدانش آموزان در  نیا
 یدارید یهنرها ،یرهبر ییتفکر خالق، توانا ژه،یو یلیاستعداد تحص

بالقوه  ییبا توانا ریچشمگ شرفتیپ یحرکت -یروان ییو توانا یشینما
 یها تیاز قابل ییهستند که نشانه ها یکسان زهوشیافراد ت(.5دارند )

 ت،یاز حوزه ها مانند هوش، خالق یعملکرد در برخ یباال
 .در آنها مشهود است یلیتحص یها نهیو زم یرهبر ییتوانا ،یهنرمند

دارند، اغلب به  ییسطح باال یحس کنجکاو زهوشیدانش آموزان ت
 و تعقل لیدهند، قدرت تخ یم رمتداولیغ ییهاپاسخ جیرا یپرسشها

و حفظ اطالعات دارند، راه  یدر نگهدار ییباال ییدارند، توانا ییباال
ر د یفمضاع یکنند، توانمند یم دایمسائل پ یبرا یمناسب یحل ها

نند، ک یمسائل مختلف تمرکز م یبر رو یطرح مسائل دارند، به خوب
د، دارن یریادگیمطالب  یازماندهو س میدر درک مفاه ییباال ییتوانا

 یهستند و از مهارت ها یدرون یها زهیانگ یغالبا شوخ طبع و دارا
 (.6برخوردارند ) ییباال یو ارتباط یاجتماع

 بررسی مورد تیزهوش آموزان دانش در همواره که از جمله مسائلی
 مهم از (. یکی7) است تحصیلی و مدارس عملکرد بحث گرفته قرار
وضعیت تحصیلی دانش آموزان  آموزشی نظام هر های دغدغه ترین

 اساس بر را آموزشی های نظام ازآنجایی که اثربخشی و تیزهوش
 نظام زمانی و کنند می ارزیابی آن فراگیران تحصیلی عملکرد
 رانفراگی تحصیلی عملکرد که نامند می موفق و کارآمد را آموزشی

  (.8باشد) داشته قرار ای بهینه و مطلوب سطح در آن
کیفیت تحصیلی میزان دستیابی افراد به اهداف آموزشی از پیش 
تعیین شده که از آنان انتظار می رود و در فرآیند کوشش های 
یادگیری خود به آنها برسند. افراد با کیفیت تحصیلی باالتر در انجام 
تکالیف موفق تر عمل می کنند و در فرآیند کوشش های یادگیری 

با سایرین با کفایت تحصیلی پایین تر در انجام  خود در مقایسه
 (.9تکالیف استقامت بیشتری نشان می دهند )

آموزش و تحصیل ابزاری اساسی برای توسعه است و اهمیت آن در 
هر دو سطح فردی و جهانی درک می شود. در سطح فردی، به طور 
کلی نشان داده شده است که افراد با تحصیالت خوب کمتر در فقر 

دگی می کنند و استقالل بیشتری دارند و ظرفیت تصمیم گیری زن
کند که ( در سطح جهانی، تحقیقات تاکید می10خوبی دارند)

آموزش به طور مثبت با نوآوری، توسعه انسانی و فناوری و رشد 
اگر کشوری منابع بیشتری را به آموزش  اقتصادی باالتر مرتبط است.

سانی خود را افزایش دهد، این اختصاص دهد و در نتیجه سرمایه ان
امر باعث افزایش نرخ رشد اقتصاد می شود. اگر کشورهای توسعه 
یافته در رشد و توسعه اقتصادی جلوتر هستند، به این دلیل است که 
نسل های متوالی سرمایه گذاری های زیادی در سرمایه انسانی انجام 

 (.12داده اند)
درصد  78اولیه که حدود طبق گزارش یونسکو، نرخ خالص ثبت نام 
درصد در کشورهای  87در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و 

درصد( است. کشورهای  90عربی است، کمتر از میانگین جهانی )
درصد برآورد شده  94نرخ ثبت نام خالص آسیایی به طور متوسط 

_________________________________ 
1 Torrance 

است. در مورد نرخ انتقال از یك چرخه به چرخه دیگر، همچنان 
الی که نرخ ترک تحصیل و تکرار علیرغم پایین است، در ح

همچنان باال است. در حالی که  2000بهبودهای ثبت شده از سال 
جنبه کمی آموزش همچنان یك چالش است، به طور فزاینده ای 
تشخیص داده می شود که کودکان می توانند بدون کسب دانش کافی 

ترک به مدرسه و خارج از مدرسه بروند. نرخ باالی بی سوادی و 
تحصیل در کشورهای در حال توسعه موضوع کیفیت آموزش را 
مطرح می کند. مشاهدات حاکی از این است که حضور در مدرسه 

اری از کند، زیرا بسیگیری سرمایه انسانی بهتری را تضمین نمیشکل
های آموزان تحصیالت خود را بدون داشتن دانش و مهارتدانش

نند. مطالعه ای که توسط برنامه کمقرر در برنامه درسی تکمیل می
تجزیه و تحلیل سیستم های آموزشی کنفرانس وزرای آموزش و 

  پرورش کشورها با استفاده از زبان فرانسه به عنوان زبان مشترک

در مورد پیشرفت دانش آموزان  2014در ده کشور آفریقایی در سال 
ایان در زبان فرانسه و ریاضیات انجام شد، نشان می دهد که در پ

درصد از دانش آموزان به آستانه کافی  60دوره ابتدایی نزدیك به 
مهارت های مورد نیاز در این دو درس نرسیده اند. ضعیف ترین 
اجراها در چاد و نیجر ثبت شده است، در حالی که سنگال، 
بورکینافاسو، بوروندی، بنین، کامرون و ساحل عاج از نظر مهارت 

های اخیر، بسیاری از ی کنند. در دهههای مورد نیاز بهتر عمل م
کشورهای در حال توسعه مشکالت عظیمی را در رابطه با کیفیت 

اند که باعث توسعه اساسی آنها نشده مؤسسات خود تجربه کرده
 (.12است)

حس کردن مشکالت، شکاف در  خالقیت را فراینـد1ورنس ت
این اطالعات و عناصرگمشده، حدس زدن و فرضیه ساختن در مورد 

 ها،تجدیدنظرکردن این حدسها و فرضیه نواقص، ارزیابی و آزمـودن
 (.13)آنهاو باالخره انتقال نتایج مـیدانـد و دوباره آزمودن

برخی پژوهشگران براین باورند که خالقیت نتیجه همان 
فرآیندهای شناختی هوشی است و تنها براساس پیامدهای آن به 

یعنی زمانی که نتیجه  عنوان خالقیت در نظر گرفته می شد.
فرآیندهای شناختی اتفاق می اقتد به تولید جدیدی منجر می شود. 

 انسان ذهنی ویژگی برترین بهبه معنای خاص آن به مثاخالقیت 
و  شخصیت متعالی و متعادل رشد از نشانی خود متفکر، و مولد

پاسخی است به نیاز همیشگی انسان به شکافتن بن بست ها و راه 
(. مطالعه و پرورش خالقیت در میان افراد به 14) یافتن به فراترها

خصوص کودکان و نوجوانان بیش از هر چیز از آنجا ناشی می شود 
که تبحر در این فرآیند روانی می تواند منجر به حل مساله، ایده 

ی و تولیدات بدیع و یکتایی می شود که رشد سازی، نظریه پرداز
 فردی و اجتماعی را به دنبال دارد.

در تعریف خالقیت به افکار روان، منعطف و بدیع اشاره  2گیلفورد
می کند. در حالی که روانی به کمیت پاسخ های ایجاد شده اشاره 
دارد، انعطاف پذیری تنوع پاسخ های ایجاد شده است. از سوی دیگر، 

به منحصر به فرد بودن و هوشمندی این پاسخ های ایجاد شده  اصالت

2 Guilford 
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برخی از عوامل کلیدی  1مربوط می شود. در همین راستا، کافمن
تعیین کننده خالقیت را شناسایی می کند. اول، خالقیت چیزی 
متفاوت، جدید یا نوآورانه را نشان می دهد. ثانیاً، خالقیت متناسب 

چیزی خالقانه تلقی شود باید در  با کار است. یعنی برای اینکه
خدمت هدفی مفید و مرتبط باشد. نه تنها برای فرد، بلکه برای 
جامعه نیز باید ارزشمند باشد. سوم، عمل یا فکر خالق برنامه ریزی 

 نشده است، بنابراین، شگفت انگیز است.
خالقیت فرآیندی است که منجر به تولید یك ایده یا محصول بدیع 

د و از بازتولید یا عدم تولید متمایز است. به طور کلی و مفید می شو
می توان آن را به عنوان فرایندی متشکل از چهار مؤلفه در نظر 

( زمینه ای که در آن خالقیت 3( قصد و نیت )2( توانایی )1گرفت: )
 (.14( محصولی بدیع و مفید که تولید می شود )4رخ می دهد، و )

سی، آموزش و تجارت ، مفاهیم در زمینه هایی مانند روانشنا
خالقیت متفاوت است و محققان بر روی یك تعریف مشترک 

در حالی که این ممکن است یك چیز مثبت باشد،  توافق ندارند. 
زیرا توافقاتی وجود دارد که خالقیت زمینه ای است، که نیاز به 
تعاریف مختلف را توضیح می دهد، فقدان درک مشترک از 

برای تصورات خود معلمان از خالقیت مفید  خالقیت ممکن است
سردرگمی بیشتر برای مربیان می تواند ناشی از تفاوت های  .نباشد

ارزشی باشد که به نظر می رسد آموزش و جامعه برای خالقیت 
سازی و آماده 21های قرن قائل هستند. تمرکز بر مهارت

اما آموزان برای نیروی کار دائماً در حال تغییر است، دانش
های فدرال و ایالتی به جای تمرکز بر استانداردها و ارزیابی

آموزان، بر حداقل مهارت دانش و فرآیندهای خالقانه دانش
بررسی تحقیقات نشان داد که معلمان  (.16) ها تمرکز دارندمهارت

گزارش می دهند که برای خالقیت در دانش آموزان خود ارزش 
بر روی معلمان در سایر زمینه های  قائل هستند و مطابق با تحقیقات

آموزش با استعداد و استعداد، معلمان گزارش می دهند که برای 
شناسایی و پرورش خالقیت در دانش آموزان خود احساس آمادگی 

آموزان با استعداد و تیزهوش این موضوع برای دانش (.17) نمی کنند
محیط  کننده است، زیرا معلمان نقش مهمی در ایجاد یكنگران

آموزان ایفا یادگیری مساعد برای تقویت فرآیندهای خالق دانش
توانند خالقیت را پرورش دهند یا سرکوب کنند) کنند: آنها میمی
16.) 

یا توجه به آنچه گفته شد و اهمیت و لزوم پژوهش بیشتر در زمینه 
بررسی این سازه در میان افراد تیزهوش به خصوص افرادی که در 

تر و زودتر وارد دانشگاه شده اند و اینکه در آینده چه سنین پایین 
سرنوشتی داشته اند، موضوع مهمی است. چرا که ورود زودهنگام 
این افراد به دانشگاه از آن جهت که فرد از نظر علمی سریع تر 
پیشرفت داشته باشد، اما برخی موقعیت های اجتماعی، روابط و 

قرار گرفتن در موقعیتی که پیامدهای مطلوب یا نامطلوب ناشی از 
رفتاری وی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند  –از نظر عاطفی 

( 18بر جنبه های مختلف زندگی وی اثرات گوناگونی داشته باشد)

_________________________________ 
1 Kaufman, J.C 

لذا این مساله موضوعی بود که منجر به شکل گیری مساله پژوهش 
حاضر برای محقق شد:کیفیت تحصیلی و خالقیت دانشجویان و 

سالگی وارد دانشگاه شده  15آموختگان تیزهوشی که پیش از دانش 
 اند، چگونه است؟
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مواد و روش ها
ا روش پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش اجرا ب

)مقایسه نشاط معنوی بین دانشجویان و توجه به ماهیت موضوع
سالگی وارد دانشگاه شده  15دانش آموختگان تیزهوشی که پیش از 

ای بین مقایسه -افرادی که بدون جهش درس خوانده اند(علی اندبا
ای به مقایسه-علیدو گروه جامعه آماری می باشد. پژوهش 

ها پژوهشگر با توجه به متغیر شود که در آنی اطالق مییاهپژوهش
ه .با توجه به اینکپردازدع آن میووابسته به بررسی علل احتمالی وق

جمع آوری اطالعات در یك مقطع زمانی خاص صورت گرفته 
دی و کتابخانه روش اسنا زااست، تحقیق حاضر از نوع مقطعی است. 

اساس جمع سود برده شد و  پژوهش یظردنجهت بررسی ابعا ای
از این مبانی ه دواقع با استفابود. در  عات بر پرسشنامهالاط یآور

همچنین اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها علمی و مفهومی و 
به تبیین موضوع موردنظر پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش 
حاضر شامل دو گروه بود. گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان 

سالگی وارد دانشگاه شده اندوگروه دیگر  15تیزهوشی که پیش از 
اسایی تیزهوشان افرادی که بدون جهش درس خوانده اند.جهت شن

از بنیاد ملی نخبگان، سازمان استعداد تحصیلی واستعالم از طریق 
هماهنگی و شناسایی با کمك وزارت علوم استفاده خواهد شد. 
همچنین، در گروه عادی نیز جامعه شامل، کلیه افرادی است که در 
سن مرسوم وارد دانشگاه شده اند یا از نظر سنی وپیشرفت 

یك محدوده قرار دارندودرشرایط فعلی با تحصیلی)معدل( در 
تیزهوشان دریك محیط شغلی کارمی کنند.در این پژوهش از روش 

گیری غیرتصادفی و در دسترس برای انتخاب افراد گروه نمونه نمونه
نفرازدانشجویان و دانش آموختگان تیزهوشی  32استفاده شد. تعداد

رازدانشجویان و نف32سالگی وارد دانشگاه شده اندو 15که پیش از 
دانش آموختگانی که از نظر سال ورود ومعدل ونوع شغل تقریبأ با 

 نمونه اول همتا بودند، انتخاب شد.
مالک های ورود به پژوهش نیز به شرح زیر می باشند:هوش باالتر 
از میانگین )حداقل دو انحراف استاندارد(،ورود به دانشگاه در سن 

سراسری و موفقیت تحصیلی سال ،تحصیل در دانشگاه  15حدود 

دانشگاهی و نداشتن سابقه بیماری جسمانی یا روانی بویژه پس از 
ورود به دانشگاه که عملکرد فرد را تحت الشعاع قرار داده باشد یا 
به تاخیر انداخته باشد.پژوهشگر در پژوهش حاضر برای گردآوری 
داده های پژوهش عالوه بر فرم مشخصات فردی، از پرسشنامه 

و پرسشنامه محقق ساخته  یعابد تیسنجش خالق یسشنامه پر
ای جهت ی استفاده نمود. ابتدا از مطالعات کتابخانهلیتحص تیفیک

گیری ایم، بعد با استفاده از روش نمونهاشراف به موضوع بهره گرفته
نفرازدانشجویان و دانش  32غیر تصادفی و در دسترس تعداد
الگی وارد دانشگاه شده س 15آموختگان تیزهوشی که پیش از 

نفرازدانشجویان و دانش آموختگانی که از نظر سال ورود  32اندو
ومعدل ونوع شغل تقریبأ با نمونه اول همتا بودند، انتخاب شد. 

ها توزیع شد. بعد ویژگیهای عمومی بین آنپرسشنامه و پرسشنامه 
افزار آوری و بعد در نرمها جمعاز تکمیل پرسشنامه

Spssت کدبندی وارد و تجزیه و تحلیل شد.  داده های این صوربه
موردتجزیه 22نسخه  SPSSپژوهش با استفاده ازنرم افزار آماری 

 وتحلیل قرارگرفت.
 

 یافته ها
 تعیین میزان خالقیت وخرده آزمونهای آن در دوگروه

برای توصیف خالقیت وخرده آزمونهای آن دردوگروه از میانگین 
استفاده شد. وبرای تعیین میزان خالقیت وخرده استاندارد انحراف و

 گزینه آزمونهای آن در دوگروه با توجه با اینکه هر سوال سه

 و است زیاد به کم از میزان خالقیت دهنده نشان ها داردوگزینه
متوسط مورد انتظار گیرند.  می 3 تا 1 از ای نمره ترتیب به

، بنابراین جهت مقایسه می شود 2برابر با  درهرسوالامتیازات 
از ضرب و 2هرخرده آزمون ونمره کل، تعداد سوال آن درمیانگین 

شد. مثأل بر ای خرده آزمون سیالی ك نمونه ای استفاده ت t آزمون
(.نتایج درجدول زیر آمده 24=8×3می شود)24متوسط مورد انتظار 

  است.
 

 
 استاندارد خالقیت وخرده آزمونهای آن دردوگروهمیانگین و انحراف  : 1جدول 

خالقیت وخرده 
 آزمونهای آن

 گروه عادی گروه تیزهوشان

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

T sig میانگین 
انحراف 
 استاندارد

t sig 

 001. 4.770 5.18 38.37 001. 38.504 2.31 59.74 سیالی
 001. 8.235 2.34 25.41 001. 40.043 1.19 30.41 بسط
 001. 6.112 5.26 37.69 001. 17.558 3.76 43.66 ابتکار

 001. 6.810 2.31 24.78 001. 31.781 1.39 29.78 انعطاف پذیری
 001. 8.578 8.04 136.75 001. 58.776 4.21 163.73 خالقیت

: میانگین خالقیت وخرده آزمونهای  tجدول فوق ومقادیر باتوجه به
آن دردوگروه به صورت معناداری از متوسط مورد انتظار 

برای گروه تیزهوشان از گروه عادی بیشتربود.  tبیشتربود.ولی مقادیر
از بین خرده آزمونهای خالقیت، درگروه   tبا توجه به مقادیر

تیزهوشان خرده آزمون بسط بیشترو خرده آزمون ابتکار کمتربود. 
درگروه عادی خرده آزمون بسط بیشترو خرده آزمون سیالی 

 کمتربود.
 تعیین میزان کیفیت تحصیلی در دوگروه
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 افانحر برای توصیف کیفیت تحصیلی دردوگروه از میانگین و
فاده شد. وبرای تعیین میزان کیفیت تحصیلی در دوگروه استاستاندارد

 گزینه پنجشکل  به ی هر سوال درپرسشنامهپاسخهابا توجه با اینکه 
گذاری میشود متوسط مورد  نمره 5=خیلی زیادتا  1=خیلی کم ،ای 

، بنابراین جهت مقایسه می شود 3برابر با  درهرسوالانتظار امتیازات 

 t از آزمونضرب و 3عداد سوال آن درمتغیرهای فوق، تمیانگین 

می شود. برای کیفیت تحصیلی متوسط مورد ك نمونه ای استفاده ت
  (.نتایج درجدول زیر آمده است.78=26×3می شود )78انتظار 

 

 استاندارد کیفیت تحصیلی دردوگروهمیانگین و انحراف  :2جدول 

 متغیرها
 عادیگروه  گروه تیزهوشان

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

T sig میانگین 
انحراف 
 استاندارد

t sig 

 001. 14.718 5.18 75.68 001. 40.534 4.12 108.74 کیفیت تحصیلی

 

: میانگین کیفیت تحصیلی وموقعیت  tباتوجه به جدول فوق ومقادیر
حرفه ایی ومهارت های ارتباطی دردوگروه به صورت معناداری از 

برای گروه تیزهوشان  tمتوسط مورد انتظار بیشتربود. مقادیر
 درکیفیت تحصیلی از گروه عادی بیشتر بود. 

 
 بررسی توزیع متغیرهای پژوهش

 
 روف اسمیرنف برای بررسی توزیع متغیرهای پژوهش: آزمون کلموگ3جدول

 متغیرها
 گروه عادی گروه تیزهوشان

Kolmogorov-Smirnov Sig Kolmogorov-Smirnov Sig 

 078. 1.386 064. 1.240 خالقیت
 063. 1.314 071. 1.217 کیفیت تحصیلی

معناداری آزمون نشان می دهد، سطح  3همانطور که نتایج جدول 
کلموگروف اسمیرنف برای خالقیت و کیفیت تحصیلی درگروه 

بود. بنابراین توزیع متغیرهای فوق  05/0تیزهوشان وعادی بیشتر از 
با توزیع نرمال تفاوت معنادار نداردو برای پاسخ به فرضیه های 

  پژوهش ازآزمونهای پارامتریك استفاده می شود.
انشجویان و دانش آموختگان تیزهوشی فرضیه اول: کیفیت تحصیلی د

سالگی وارد دانشگاه شده اند، با افراد عادی تفاوت  15که پیش از 
 دارد.

برای بررسی اینکه آیا کیفیت تحصیلی دردوگروه تفاوت داردیانه. 
چون متغیرمستقل درای دو سطح)گروه تیزهوشان وعادی( 

رمال تفاوت نومتغیروابسته یعنی کیفیت تحصیلی دردوگروه با توزیع 
برای گروههای مستقل  tپارامتریك  ازآزمون معناداری نداشت .

.ابتدا برای بررسی یکسانی واریانس کیفیت تحصیلی استفاده شد
دردوگروه از آزمون لوین استفاده شد. نتایج در جدول زیر نشان داده 

 شده است.

 . نتایج آزمون لوین4جدول 

 متغیر
 آزمون لوین واریانس

 Levene p.value گروه عادی گروه تیزهوشان

 157. 1.18 26.82 22.8 کیفیت تحصیلی

با توجه به نتایج جدول فوق، چون احتمال معناداری آزمون لوین 
توان نتیجه گرفت بود. می 05/0برای کیفیت تحصیلی بیشتراز 

واریانس کیفیت تحصیلی در دوگروه تیزهوشان وعادی تفاوت 

برای مقایسه میانگین کیفیت تحصیلی  t آزمون معناداری ندارد. نتایج
 ده شده است.دردوگروه در جدول زیر نشان دا

 
 

 .نتایج آزمون تی مقایسه میانگین کیفیت تحصیلی دردوگروه5جدول 

 متغیر
 آزمون تی میانگین

 t df p.value گروه عادی گروه تیزهوشان
 001. 62 8.910 75.68 108.74 کیفیت تحصیلی
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 همکاران  ومحمدی  علیرضا 686

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبك زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

با توجه به این که،  احتمال معناداری آزمون تی برای مقایسه 
توان نتیجه بود. می 05/0میانگین کیفیت تحصیلی دردوگروه کمتراز 

گرفت میانگین کیفیت تحصیلی در گروه تیزهوشان به صورت 

معناداری بیشترازگروه عادی بود. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می 
 شود.

شجویان و دانش آموختگان تیزهوشی که فرضیه دوم: خالقیت دان
 سالگی وارد دانشگاه شده اند، با افراد عادی تفاوت دارد. 15پیش از 

 
 .  نتایج آزمون لوین6جدول 

 متغیر
 آزمون لوین واریانس

 Levene p.value گروه عادی گروه تیزهوشان

 052. 3.48 64.6 17.8 خالقیت

با توجه به نتایج جدول فوق، چون احتمال معناداری آزمون لوین 
توان نتیجه گرفت واریانس بود. می 05/0برای خالقیت بیشتراز 

 خالقیت در دوگروه تیزهوشان وعادی تفاوت معناداری ندارد. نتایج

برای مقایسه میانگین خالقیت دردوگروه در جدول زیر  t آزمون
 نشان داده شده است.

 
 .  نتایج آزمون تی مقایسه میانگین خالقیت دردوگروه7جدول 

 متغیر
 آزمون تی میانگین

 t df p.value گروه عادی گروه تیزهوشان
 001. 62 10.110 136.75 163.73 خالقیت

با توجه به این که،  احتمال معناداری آزمون تی برای مقایسه 
توان نتیجه گرفت بود. می 05/0میانگین خالقیت دردوگروه کمتراز 

میانگین خالقیت در گروه تیزهوشان به صورت معناداری 
 بیشترازگروه عادی بود. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود.

 ینتیجه گیر
کیفیت تحصیلی دانشجویان و دانش » در فرضیه اول  مبنی براینکه 

سالگی وارد دانشگاه شده اند،  15آموختگان تیزهوشی که پیش از 
چون متغیرمستقل درای دو سطح)گروه « با افراد عادی تفاوت دارد.

تیزهوشان وعادی( ومتغیروابسته یعنی کیفیت تحصیلی دردوگروه با 
برای  tازآزمون  پارامتریك  عناداری نداشت.توزیع نرمال تفاوت م

گروههای مستقل و برای مقایسه واریانس نشاط معنوی دردوگروه 
از آزمون لوین استفاده شد. نتایج آزمونها نشان داد و واریانس کیفیت 
تحصیلی در دوگروه تیزهوشان وعادی تفاوت معناداری 

بود(. نتایج آزمون تی بیانگر  05/0نداشت)سطح معناداری بیشتر از
گروه تیزهوشان به صورت  یت تحصیلی دراین بودکه، میانگین کیف

معناداری بیشتراز گروه عادی بود. لذانتایج بدست آمده دراین 
اینکه کیفیت تحصیلی دانشجویان و  بر مبنی پژوهش فرضیه تحقیق

سالگی وارد دانشگاه شده  15دانش آموختگان تیزهوشی که پیش از 
با  هش های پیشینپژو اند، با افراد عادی تفاوت دارد تأیید شد. نتایج

این پژوهش همخوانی داشت. سایلر، باوزمن، ناتسان و پریاسیروادی 
آموزان سرآمد و باهوش را بررسی  ینش عملکرد خواندن دانشو 

سال یا  2آموزان سرآمد در خواندن،  و دریافتند که دانش ندکرد
 بیشتر از همساالن خود جلوترند و بر همین اساس جهش تحصیلی به

 یلیتحص . کیفیتکند آموزان کمك می رفت این دانشو پیش رشد
های متعدد  شامل زیرمجموعهو ارتباط در تحصیلی پیشرفت با

 فراگیران انگیزش، نگرش . وقتیشناختی، هیجانی و انگیزشی است
 مطالعه نسبت به یاد گیری داشته باشندوراهبردهایو باور مثبت 

 قرار ستفادها سیستمیك مورد فرایند یادگیری  به صورت یك و

شده می شود.  خوانده مطالب از وسیع و عمیق درک باعث ، گیرد
 طول یادگیری در عملکردها و افکار و رفتارها از بعضی بکارگیری

 در جدید دانشهای سازی ذخیره و بیشتر اطالعات کسب هدف با

 و مطالعه راهبردهای به و توجه ها مهارت ارتقای و حافظه
 موردتحصیلی  کیفیت بهبود عملی راهکارهای از یادگیری

 دانشجویان گرفته است . نگرش وعالقه قرار تاکیدصاحبنظران

 خودتنظیمی پشتکار، سطح ، انگیزش، تحصیل و دانشکده به نسبت

 وقت و کنترل تحصیل، وظایف انجام کوشی در سخت به تمایل و

 وظایف تمام برای وقت از استفاده مناسب برای ریزی برنامه

 درک پایش، میزان بسط، از استفاده اطالعات، پردازشتحصیلی، 

 که مواردی یا کننده حمایت تکنیك های از استفاده استدالل،  و

کند  می کمك اطالعات خاطرآوردن به نیز و یادگیری به
می شوند.  تحصیلی کیفیت بهبود باعث راهکارهایی هستندکه،

شی که باورهای انگیز تأکید می کنندهای پژوهشی  بسیاری از یافته
 و راهبردهای یادگیری دو مؤلفۀ مهم در عملکرد تحصیلی دانش

گروهی از معیارهای شخصی و  ،باورها .آیند آموزان به شمار می
اجتماعی است که افراد برای انجام کار به آنها مراجعه میکنند. این  

 ایباورها شامل معیارهایی دربارة راهنمایی افراد برای انتخاب روشه
انجام تکلیف است و از راه پیامدهای ناشی از رفتار، همانندسازی با 

ند و در موقعیتهای دهتحت تأثیر قرار میرادیگران و سایر عوامل 
ای ه مختلف ممکن است تغییر کنند. فراشناخت یکی دیگر از شیوه

مهارتها ، فرایندهای درونی این آموزان موفق است.  کاربردی دانش
که در آن اطالعات پردازش میشوند؛ یعنی  هستندو ذهنی یا راههایی 

راههایی که فرد با آنها به اطالعات توجه میکند، آنها را تشخیص 
میدهد، رمزگذاری میکند، در حافظه ذخیره میکند و در وقت نیاز، 

، شناخت و آنها را از حافظه فراخوانده و به کار میگیرد. انگیزش
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 وباعثبخشی هستند فراشناخت، از اجزای اصلی یادگیری خودنظم
ارتقائ کیفیت تحصیلی می شوند.این ویژگیها درافراد تیزهوش 

  بیشترا افراد عادی می باشد.
 خالقیت دانشجویان و» یافته ها در زمینه فرضیه دوم مبنی براینکه 

دانشگاه شده سالگی وارد  15دانش آموختگان تیزهوشی که پیش از 
چون متغیرمستقل درای دو « اند، با افراد عادی تفاوت دارد.

سطح)گروه تیزهوشان وعادی( ومتغیروابسته یعنی خالقیت 
ازآزمون   دردوگروه با توزیع نرمال تفاوت معناداری نداشت.

برای گروههای مستقل و برای مقایسه واریانس  tپارامتریك 
ستفاده شد. نتایج آزمونها نشان خالقیت دردوگروه از آزمون لوین ا

داد و واریانس خالقیت در دوگروه تیزهوشان وعادی تفاوت 
بود(. نتایج آزمون تی  05/0معناداری نداشت)سطح معناداری بیشتر از

گروه تیزهوشان به صورت  بیانگر این بودکه، میانگین خالقیت در
ین معناداری بیشتراز گروه عادی بود. لذانتایج بدست آمده درا

اینکه خالقیت دانشجویان و دانش  بر مبنی پژوهش فرضیه تحقیق
سالگی وارد دانشگاه شده اند،  15آموختگان تیزهوشی که پیش از 

با  (19افروز و همکاران) با افراد عادی تفاوت دارد تأیید شد.نتایج
آموزان تیزهوش به دلیل ویژگیهای  -دانشاین پژوهش همسو بود. 
ای  های عاطفی، اجتماعی و آموزشی ویژهخاص خود، دارای نیاز

هستند که توجه به آنها، زمینه را برای رشد و شکوفایی هر چه 
تیزهوشی شامل تفاوتهای کمی  .آموزان مهیا میسازد بیشتراین دانش

و کیفی در تفکر است و مفهوم تیزهوشی با سطوح بالقوه 
ل وامزم است به نقش عالشناختی،هیجانی و اجتماعی مرتبط است و 

 دهنده تواناییهای غیرشناختی مثل هوش هیجانی که مکمل یا افزایش
جامعترین  گیلفورد .آموزان است توجه بیشتری شود شناختی دانش

ارائه داده و معتقد است،  1959قیت را در سال النظریه مربوط به خ
های اصلی تفکر است. از نظر وی تفکر از فرایند  قیت از جنبهالخ

عات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه الییر اطبازآرایی یا تغ
دار ذهن برای حل  درازمدت است. به عبارت دیگر، فعالیتهای جهت

ق تفکر واگرا دارند، افرادی الفراد خ. اقیت استالمسئله همان خ
که تفکر واگرا دارند در فکر و عمل خود با دیگران فرق دارند و 

ق و جدید را به کار الاز عرف و عادت دور میشوند و روشهای خ
میبرند. کسانی که از این خصوصیت برخودار نیستند تفکر همگرا 

کنند.  دارند و در فکر و عمل خود از عرف و عادت پیروی می
قی العنوان محل ت ق را بهالح تیزهوش خالامروزه میتوان اصط

 هر تعالی و بقاء . امروزهدر نظر گرفت یقیت و تیزهوشالخ

 و ظهور برای که است اهمیتی و توجه برمیزان وابسته ای جامعه
 عوامل مهمترین از نیز و می آورد عمل توانایی به این گسترش

 و خالق و مستعد نیروهای یافتن جامعه ای هر توسعه و رشد
 خالقیت بروز در مؤثر عوامل از آنهاست. یکی صحیح پرورش

 جهت انسانها بین در بسترسازی و زمینه سازی یك جامعه، در

دادن  رشد برای تالش در همگان آن در که است ایجادفرهنگی
 جامعه پیشرفت به یکدیگر روی بر تأثیر با و هستند دیگری

افرادی که از این ویژگی برخوردارند قادر به کمك می کنند. 
ق از المتفکران خ عات خواهند بودالسازماندهی دانش و اط

قیت باید شهامت مقابله با شکستها الهراسند و برای خ شکست نمی

واسطه پیچیدگی مجموعه نیروهای  قیت بهالرا دارا باشند؛ زیرا خ
مشارکت دارند، افراد را با  آنگیری  روانی و اجتماعی که در شکل

ه نسبت ب بایدکند؛ بنابراین اغلب افراد چالش و دشواری مواجه می
قیت الد چگونه خداننبو  مثبتی داشتهقیت خود باورهای القابلیت خ

خود را افزایش دهند تورنس در این زمینه میگوید تصوری جامع، 
بردن  الزم برای باالغنی و دقیق از آینده، در افراد جامعه انگیزه 

 .قیت را به وجود می آوردالسطح تفکر و خ
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