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 مقدمه
 یهساتند، الگوهاا   یات جمع یکه جزء سه در صاد بااال   ی، کودکانستمعتقد ا 1یلورمنس

 خاود  یسااالن عااد   باهمو متفاوت  یژهآموزش و یازمندن یلدل یندارند و به هم اییژهو یتحول

 2یزهاوش هستند را دانش آماوزان ت  یتجمع یباال که جزء سه درصد یهستند. درواقع کودکان

( هساتند و اغلاب از   133از  یشاتر )ب بااال  یاربسا  بهار هاوش  یدارا ماوزان دانش آ ین. انامندیم

 (.2334یلورمن،سبرخوردارند ) اییژهو یاستعدادها یا هاییتوانا

 یصکه طباق تشاخ   داندیم یرا کسان بااستعدادو  یزهوشدانش آموزان ت 3مارلند یدنیس 

 .دهندیماز خود نشان  یکه دارند عملکرد عال یابرجسته هایییتوانا یلبه دل ،یتباصالحافراد 

در مادارس   خادمات  ینکه ا.)ارندد یازن اییژهو یو خدمات آموزش هابرنامهدانش آموزان به  ینا

 یلی( اساتعداد تحصا  یناه چناد زم  یاا  یاک ) ٔ  ینهدرزمدانش آموزان  ینا (.شوندینمداده  ادیع

و  یشای و نما یاداری د یهنرهاا  ی،رهبار  ییتفکر خاالق، تواناا   یژه،و یلیستعداد تحصا ی،عموم

 (.2338 ،0بالقوه دارند )هوارد ییتوانا یا یرچشمگ یشرفتپ یحرکت-یروان ییتوانا

، اسااتعدادهای درخاااشان  اندیشدیمکااه بااه بقااا و پیااشرفت خااود  یاجامعه هاار

کااه یااک حرکاات جهااانی      هاسات ساال  یطورکلبه. دهدیمخااود را در کانون توجاه قارار 

 هکااارد  یاری گجهات و بااه ساامت توجااه ویااژه، بااه نخبگااان و تیزهوشاااان   شدهشروع

 (.2336 ،9یوبوناس اساات )ریااو، میاارو،

 یان و ورود فرزندانشان باه ا  یزهوشانتدر آزمون  آموزاندانش  یقبول یبرا ینوالد دغدغه

 یلیتحصا  یناده بار آ  یریتاأث  یزهوشانتمدارس  یااست که آ ینا یضرورت بررس یانگرمدارس ب

 دانش آموزان دارد.
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 یقتحق یشینهو پ ادبیات

مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی بسیار گسترده و وسیع است. شناساایی ایان    عوامل

، به نقال  1552 ،1در سیستم آموزشی مهم است )رامسدن هایینارساعوامل در رفع مشکالت و 

 (.1389از خرمایی، 

 گیارد یما قارار   موردمطالعهیک صفت فرضی و یک مفهوم انتزاعی است پس آنچه  هوش

 از استعدادهاسات.  یامجموعاه . هوش یک استعداد نیست بلکاه  ود هوشآثار هوش است نه خ

ز فردی به فارد دیگار فارق    دارد و این وضعیت ا یرتأثدر آن  ...، دقت، یادگیری، ادراک, حافظه

 (.35ص ، 1352، 2یمر) کندیم

از قابلیات بااالی عملکارد در     ییهاا نشانه، کسانی هستند که بااستعدادو افراد  تیزهوشان

تحصیلی ویژه را نشان  هایینهزمو  هوش، خالقیت، هنرمندی، رهبری ازجمله هاحوزهبرخی از 

(. تیزهوشای یعنای   1353، پاور  یاان و آر یماانی ، نری، به نقل از آقاجان1555، 3یرتوپ) دهندیم

)جوادیاان،   کناد یما شناختی، هوشی و خالقیت که فارد را از همسااالن خاود متماایز      یبرتر

1383.) 

قاد،   ازنظار گاروه   یان . اخوددارندنسبت به همساالن  یبهتر یرشد بدن یزهوش،ت کودکان

و  یباایی و از ز شاوند یما  یماراز حد متوسط هستند. آنان کمتر ب ترینوزن، سنگ ازنظربلندتر و 

دکاان  (. بناابر مطالعاات تارمن، کو   293، ص 1349برخوردارناد. )احمدوناد،    یشتریب یتجذاب

برتر خودشاان را حفاظ    یجسمان هاییژگیهمچنان و ،سالییانمتا  یو عهتحت مطال یزهوشت

 یسات ن یاری ساال بعاد از تولاد، قابال ردگ     یننخسات  یاا در هنگام تولد  یبرتر یناند، اما اکرده

 (.50، ص 1383 ی،درآمد یفیشر)

العااده  دال بار هاوش خاارق    تواناد ینم ییتنهابه یخاص یژگیو یواست که ه ینا واقعیت

 یاا  ینشدت مع یکبا  هاآناست که تجمع  یدیکل یژگیو یناز چند یفیظر یبباشد. بلکه ترک
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 ینرشاته نسابت باه چنا     یان جستجو شود. کارشناسان ا یداست که با ییانتشار استثنا باقدرت

 یهاا راه انعناو باه را  یبااتی ترک ینچن توانندیهم نم هاآن یدارند، اما حت یتحساس یباتیترک

اثبات مشاهداتشان به  یهنوز مجبورند برا هاآنارتقاء دهند.  یزهوشیت ییشناسا یمطمئن، برا

 (.03، ص 1341، 1یرجینیاو) ینداستاندارد، توسل جو یهاتست ترینانهبواقع هاییافته

 یزهوش،و معتقدند ت دانندینم یزهوشیت یرا به معن ینهدو زم یکیدرکودک  یبرتر یعنی

ها از سان خاود جلاوتر    کسب مهارت یزو ن یشرفتپ یهاتمام جنبه ازنظر یباًتقراست که  یکس

 (.1382 ،2یریاماست )م یگراز کودکان د تریشرفتهاز هر لحاظ پ یکودک یناست؛ چن

به وجاود   یطیکرده و شرا ییبالقوه کودکان را شناسا یو استعدادها هاییتوانا یدبا جامعه،

که ممکان اسات،    ییتا جا ربطیو ارشاد معلمان و مسئوالن ذ یتهدا ،ییآورد که تحت راهنما

مقدار که مناسب  یشترینمدت و ب ینهمه کودکان در کمتر هایییو توانا هایتاستعدادها، ظرف

هام در زماره    یزهوشاساس، کودکان ت ینکودکان باشد، پرورش داده شوند. بر ا فرد فرد «حال

برناماه   مطمئنااً توجه شاود.   هاآنحال خودشان به  مناسب یدو با گیرندیقرار م یگرد یهابچه

، عبااس زاده ) دارند یازن یگرآموزان داست که دانش ییهابرتر از برنامه یزیمناسب حال آنان، چ

 .(12، ص 1342

. آنچاه در  یسات ماالک قضااوت ن   یامدرساه  یفصرف تبحر در تکال یگرد رسدیمنظر  به

معااش   باهادف عملکرد و آماوختن   یآموختن برا ین، تفاوت بیانسانمورد کارکرد مغز، حافظه 

عرصاه   یندر ا یزن یجانیو ه یعوامل اجتماع یرا، زیستندن کنندهقانع، یماآموختهروزمره  یزندگ

، 3و همکااران  یااروچی برخوردارناد )ک  اییاژه و یتاهم از ،ینسبت به حل مسائل و مشکالت فن

1389.) 

نسابت باه    تاری یاق عمفهم  ی،شناخت هایییتوانا یلبه دل یزهوشاناعتقاد دارد که ت بکر

و  یار خ) سازگار شوند. یشناختروانبا فشارها و تعارضات  توانندیمداشته و بهتر  یگرانخود و د

باا   یساه در مقا یزهاوش معتقدند که افراد ت یبرخ یگر( از طرف د23ص ، 1381 ،االسالمییخش

و  یمشااکالت عاااطف یاحتماااالً دارا یسااالباازرگو  ینوجااوان یندر ساان صاااًخصو یافاراد عاااد 

خاود نسابت باه     یشاناخت  هایییتوانا یلافراد به دل ینا یراز ،باشندیم یشتریب یشناختروان

                                                      
1 Virginia 

2 Stoppard 

3 Ciarrochi et al 



 1359 تابستان ،3شماره ،دومدوره                                 پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    فصلنامه

 

 

91 

 

را تجرباه   یشاتری ب یو فشار روانا  یگانگیازخودببوده و احساس  ترحساس یفرد ینتعارضات ب

 (.215 ،1559 ،1یکر)ب کنندیم

 یتیشخصا  هاای یژگیو یبررس منظوربه یو حسن یانلوکه توسط چلب یگرد یبررس یک در

 یاننشاان داد کاه دانشاجو    یجصاورت گرفات. نتاا    یدرخشاان و عااد   یاستعدادها یاندانشجو

 ،یریپااذانعطاااف یاات،اضااطراب، کفا ازنظااردرخشااان  یماادارس اسااتعدادها یلالتحصاافااارغ

 یدارا یمعناادار  طوربهمثبت  هاینیجاهو  یتموفق یبرا تالش یت،فعال یت،قاطع ،یباپسندیز

گاروه اول در   یاندانشاجو  عالوهبههستند.  یبرآمده از مدارس عاد یاناز دانشجو ینمرات باالتر

 یمعناادار  طاور باه از استرس  پذیرییبآستواضع و  ،ییروکم ،شناسییفهوظ ،ییگورکصفات 

 یان ا یهاا شااخص نمارات   یسهمقا ین. همچندگروه دوم داشتن یاناز دانشجو ترییینپانمرات 

 یاناز دانشاجو  گراتار برون یمعنادار طوربهگروه اول  یاننشان داد که دانشجو یتیآزمون شخص

 (.19ص ، 1381، یانلو)چلب اندبودهگروه دوم 

باود.   یای گراکمالابعاد  ازنظردانش آموزان مدارس تیزهوشان و عادی شهر شیراز  مقایسه

 یدها ساازمان ، دانش آموزان مدارس تیزهوشاان در ابعااد هدفمنادی و نظام و     نشان داد یجنتا

تعااملی   یرتاأث نمرات کمتری نسبت به دانش آموزان مدارس عاادی کساب کردناد. همچناین     

باود.   داریمعنا و عادی( بر بعد تاالش بارای عاالی باودن نیاز       شانجنس و نوع مدرسه )تیزهو

مدارس تیزهوشان در مقایسه باا ساایرین در بعاد     دختران مشغول به تحصیل در یگردعبارتبه

و  موردبحاث نتاایج  تالش برای عالی بودن نمره کمتری دریافت کردند. در پرتو ادبیات موجاود  

 (.23، ص 1388وهمکاران،  یدیجمشبررسی گرفتند )

 یآموزشاا یبرناماه اثارات دو   یاابی ارز منظاور باه  ی(، در پژوهشا 1555) 2یرو شاال  زیادنر 

نفار از داناش آماوزان     1323داناش آماوزان تیزهاوش،     یبرا یعاد یوکالسها هیژو یهاکالس

و مفهاوم خاود    قراردادناد  موردمطالعاه را  ییچهارم تا ششام ابتادا   یتحصیل هاییهپاتیزهوش 

و ر  مدرساه نگرش مثبات باه    ی،پیشرفت، ادراک تیزهوش ییزهانگ ،اضطرابا  یلی،پنداره تحص

شاغل باه   یزهوشت آموزانپژوهش نشان داد که دا نش  یجکردند. نتا یاز مدرسه را بررس یتضا

 ی، مفهوم خود پنداره تحصایل یزهوشت یرهمراه با دانش آموزان غ یعاد یهاکالستحصیل در 

 داشتند. یاز مدرسه باالتر یتو احساس رضا ترکم اضطراببهتر، ا 
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و  یقبول یو مدارس خاص براکتب  یرامونپ یفراوان یغاتدر کشور ما تبل ینکهتوجه به ا با

اسات کاه    یان بار ا  یمقالاه ساع   ینا در وجود دارد، یزهوشانتدانش آموزان به مدارس  یابیراه

 ازجملاه از دانشامندان   یدارد و گروه یزهوشانت یژهکه آموزش و یانیشود با توجه به ز یبررس

 یناده از آ بینناد یما را  هاا آماوزش  یان کاه ا  یآماوزان دانشدسته  یاکاالگر به آن اشاره دارند، آ

 برخوردارند  یبهتر یلیتحص

 شاده یمتنظا  یرز صورتبهپژوهش  ینا یاصل یهاسؤالکه مطرح شد،  یتوجه به مباحث با

 است:

اداماه   یبارا  یشاتری امکاان ب  یزهوشاان از مادارس ت  یلالتحصا فاارغ دانش آموزان  یاآ -1

  دارندیلتحص

 یسهبودند در مقا خواندهدرس هوشانیزتکه در مدارس  یانیمعدل نمرات دانش جو یاآ -2

 دارد  یمعنادارتفاوت  یبا دانش آموزان عاد

بودند در  خواندهدرس یزهوشانتکه در مدارس  یدختر یانمعدل نمرات دانش جو یاآ -3

 دارد  یمعنادارتفاوت  بودند خواندهدرس یعاد که در مدارس یدختر یانجو بادانش یسهمقا

بودناد در   خواناده درس یزهوشانتکه در مدارس  یپسر یانمعدل نمرات دانش جو یاآ -0

  دارد یمعنادارتفاوت  بودند خواندهدرس یعاد که در مدارس یپسر یانجو بادانش یسهمقا

 یقتحق روش

مدارک موجود و در دسترس باوده و از هار    یاکتابخانهاطالعات، مشاهده  یآورجمع ابزار

 ییهاا نمونه یدر دسترس و تصادف یریگنمونهبه روش  یزهوشو ت یدانش آموزان عاد دو گروه

 یالنالتحصا فارغنفر از  035 یانتخاب یحجم جامعه آمار ینکهبه ا با توجهاست.  یدهانتخاب گرد

 ؛ ویدگرد ییننفر تع 154مورگان  یبا استناد به جدول جرس ینمونه آمار باشندیمدر دسترس 

در پاسخ  و است. شدهگرفتهکمک  Excel افزارنرمو  یفیاول از روش توص سؤالپاسخ به  یبرا

 شاده گرفتاه کمک  spssو نرم افزار  مستقل tدوم و سوم و چهارم از آزمون  یفرع التسوابه 

 است.
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 پژوهش هاییافته

اداماه   یبارا  یشتریامکان ب یزهوشاناز مدارس ت یلالتحصفارغدانش آموزان  یاآ :1 سؤال

 شاده استفاده Excelو رسم نمودار در  یفیاز آمار توص سؤال ینپاسخ به ا ی  برادارندیلتحص

 یکاه در مادارس عااد    یانیچناد درصاد از دانشاجو    دهاد یما نشاان   یاک شماره  نموداراست 

 دهدیمو جدول شماره دو نشان  اندشدهدر مقاطع باالتر  یلادامه تحص بهموفق  اندخواندهدرس

در  یلموفق به ادامه تحص اندنموده یلتحص نیزهوشاتکه در مدارس  یانیچند درصد از دانشجو

 یکاه در مادارس عااد    یآماوزان داناش  شاود یما کاه مشااهده    طورهمان. اندشدهمقاطع باالتر 

مقطااع  در %3و ارشااد  یدر مقطااع کارشناساا %91و  ناساایدر کارش %06بودنااد  خواناادهدرس

 %04نمودناد   یلتحصا  یزهوشانتکه در مدارس  یآموزاندانشاما  اندشده یلالتحصفارغ یدکتر

 یلالتحصا فاارغ  یدر مقطع دکتار  %1ارشد و  یدر مقطع کارشناس %92و  یاز مقطع کارشناس

اماا   یسات ن یربااالتر چشامگ   عدر مقااط  یلاداماه تحصا   درصدییکگر چه اختالف  اندیدهگرد

تن باعاث بااالتر رفا    یزهوشاان تدر مادارس   یلنکته اشاره کرد که تحص ینحداقل به ا توانیم

 .است یدهنگرد یارشد و دکتر یکارشناس یالنالتحصفارغدرصد 

 هادانشگاهدر  یزهوشانو ت یمدارس عاد یالنالتحصفارغ -1شماره  جدول

 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کل تعداد 

 3 94 92 112 عادی

 1 00 03 89 زهوشیت



 ییرندا مستش و یریالناز مستش سیده               دانش آموزان یلیتحص یندهبر آ یزهوشانمدارس ت یرتأث یبررس

90 

 

 
 هادانشگاهمدارس عادی در  یالنالتحصفارغنمودار  – 1شماره شکل 

 
 هادانشگاهمدارس تیزهوشان در  یالنالتحصفارغنمودار  - 2شکل شماره 

 مقایسه در بودند خواندهدرس یزهوشانت مدارس در : آیا معدل نمرات دانش جویانی که2 سؤال

  داری داردمعنا تفاوت بودند خواندهدرس عادی مدارس در که جویانی بادانش

کاه   (جادول )بحرانای   tاز  3,0یعنای   شاده مشاهده t شودیمکه در جدول مالحظه  طورهمان

 شاود ینما  ییدمافرضیه ما  3,39 یمعنادار است، لذا در سطح ترکوچک باشدیم 1,60مساوی 

تنهاا خطاای آزماایش     یمعناادار در این سطح  3,0یعنی آزمون توان رد فرض صفر را ندارد و 

کارشناسی
52

41%
کارشناسی 

ارشد
57

56%

دکتری
1

1%

عادی 

کارشناسی
40

47%
کارشناسی 

ارشد
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52%

دکتری
6

6%

تیز هوش
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 بودناد، برابار   خواندهدرس یزهوشانتدانشجویانی که در مدارس است لذا میانگین معدل نمرات 

 .باشدیم، اندخواندهدرسمعدل دانشجویانی که در مدارس عادی 

 میانگین معدل دانشجویان در مدارس تیزهوشان و عادی -2جدول شماره 

 تعداد نمونه

(N) 

 انحراف معیار

(SD) 

 درجه آزادی

(d.ƒ) 

 t)ب(  t)م( 

 1,60 3,0 159 11,13 112 عادی

 11,45 89 تیزهوش

بودناد در   خواناده درس یزهوشانتکه در مدارس  : آیا معدل نمرات دانشجویان دختری3 سؤال

 دارد  یمعنادارتفاوت  بودند خواندهدرسعادی  جویان دختری که در مدارس دانش بامقایسه 

بحرانی جدول با درجاه آزادی   tاز  ترکوچک 3,1یعنی  شدهمشاهده tشود  دهدیمنتایج نشان 

؛ رد کارد  تاوان ینما را  هاگروه. لذا فرض عدم تفاوت باشدیم 3,39 دارییمعنو در سطح  113

در معادل   دارییمعنا و عادی دانش آموزان دختر تفااوت   یزهوشانتیعنی تحصیل در مدارس 

 .کندینمدانشجویی آنان ایجاد 

 در مدارس تیزهوشان و عادی دختر میانگین معدل دانشجویان -3جدول شماره 

 تعداد نمونه

(N) 

 انحراف معیار

(SD) 

 درجه آزادی

(d.ƒ) 

 t)ب(  t)م( 

 1.65 0.1 110 10.61 59 عادی

 12.91 33 تیزهوش

بودند در  خواندهدرس یزهوشانتکه در مدارس  : آیا معدل نمرات دانش جویان پسری0 سؤال

 دارد  یمعنادارتفاوت  بودند خواندهدرسعادی  که در مدارس جویان پسری بادانشمقایسه 

 در ساطح  83بحرانای باا درجاه آزادی     tاز  3,83یعنی  شدهمشاهده tمستقل  t پس از آزمون

را  هاا گاروه فرض صفر مبنی بر عادم تفااوت باین     ینبنابرا، باشدیم ترکوچک 3,39 یمعنادار

داناش آماوزان پسار تفااوت     و عاادی   یزهوشاان تیعنی تحصایل در مادارس   ؛ رد کرد توانینم

 .کندینمدر معدل دانشجویی آنان ایجاد  دارییمعن
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 پسر در مدارس تیزهوشان و عادی میانگین معدل دانشجویان -0جدول شماره 

 تعداد نمونه

(N) 

 انحراف معیار

(SD) 

 درجه آزادی

(d.ƒ) 

 t)ب(  t)م( 

 1,66 3,83 83 11,48 93 عادی

 13,05 08 تیزهوش

 

 گیرییجهنت

در  %91و  یدر کارشناساا %06بودنااد  خواناادهدرس یکااه در ماادارس عاااد  یآمااوزاندانااش

 یآماوزان داناش اماا   اناد شاده  یلالتحصا فاارغ  یمقطاع دکتار   در %3و ارشد  یمقطع کارشناس

در مقطااع  %92و  یاز مقطااع کارشناساا %04نمودنااد  یلتحصاا یزهوشااانتکااه در ماادارس 

گاار چااه اخااتالف   اناادیاادهگرد یلالتحصاافااارغ یدر مقطااع دکتاار %1ارشااد و  یکارشناساا

 یان حاداقل باه ا   تاوان یما اماا   یسات ن یردر مقااطع بااالتر چشامگ    یلادامه تحص درصدییک

باعااث باااالتر رفااتن درصااد     یزهوشااان تدر ماادارس  یلنکتااه اشاااره کاارد کااه تحصاا    

 است. یدهنگرد یارشد و دکتر یکارشناس یالنالتحصفارغ

 یلکاارد کااه امکااان ادامااه تحصاا   گیاارییجااهنت ینچناا تااوانیمااپااژوهش  هاااییافتااه از

 خواناده درس یعااد  در مادارس کاه   یآماوزان داناش  یارشاد و دکتار   یکارشناسا  ی،کارشناس

کاه   یانیمعادل نمارات دانشاجو    یاانگین م ین. همچنا اناد داشاته  یقباول  یشتریبودند درصد ب

 یکاه در مادارس عااد    یانیعادل دانشاجو  م ابار بودناد، بر  خواناده درس یزهوشاان تدر مدارس 

دانااش  یهوشااان و عاااد یاازدر ماادارس ت یلتحصاا ینبنااابرا؛ باشاادیماا، اناادخواناادهدرس

داناش   معادل  .کناد ینما  یجااد آناان ا  ییدر معادل دانشاجو   دارییمعنا آموزان پسار تفااوت   

در کاال ؛ و بااود یآمااوزان ماادارس عاااد  بااادانشمعاادل براباار   یدارا یزهوشااانتآمااوزان 

داناش آماوزان    یو عااد  یزهوشاان تدر مادارس   یلگرفات کاه تحصا    یجاه نت ینچنا  تاوان یم

 .کندینم یجادآنان ا ییدر معدل دانشجو دارییمعنپسر تفاوت 

( انجااام داده 1388همکااارانش )و  یدیکااه جمشاا یحاصاال از پااژوهش بااا پژوهشاا  نتااایج

هدفمنادی  داناش آماوزان مادارس تیزهوشاان در ابعااد       کاه  یدندرسا  یجاه نت یان بودند و به ا

نماارات کمتااری نساابت بااه دانااش آمااوزان ماادارس عااادی کسااب    یدهااسااازمانو نظاام و 

و عاادی( بار بعاد تاالش      هوشاان تعااملی جانس و ناوع مدرساه )تیز     یرتاأث کردند. همچناین  
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دختااران مشااغول بااه تحصاایل در   یگااردعبااارتبااهبااود.  داریمعنااباارای عااالی بااودن نیااز  

بعااد تاالش بارای عاالی باودن نماره کمتااری       مادارس تیزهوشاان در مقایساه باا ساایرین در     

 .باشدیم راستاهم دریافت کردند.

باااهوش و تیزهااوش  آمااوزاندانااش یباارا یآموزشاا هاااییطمحاابیااان اهمیاات و نقااش   در

 یاااتو ترب یماز روانشناساااان و متخصصاااان تعلااا  یوجاااود دارد. برخااا ینظااارات متفااااوت

باه ا   یو بار خا   معتقدناد همگان   هاای یطمحا آماوزان در   داناش گو ناه   ینا حضور ضرورتبه

گوناااگون و ناااهمگن  هااایییتوانااابااا  هاااییطمحاادر  یو عملکاارد تحصاایل یبااازده یشافاازا

 .(2334، 1)نیهارت کنندیم یدتأک

و  یزهوشاان تدر مادارس   یلپاژوهش مشاخص شاد تحصا     یان ا هاای یبررسا در  کاه ییازآنجا

 .کناد ینما  یجااد آناان ا  ییدر معادل دانشاجو   دارییمعنا داناش آماوزان پسار تفااوت      یعاد

و  یدی( و جمشاا1555) یرو شااال یئناارحاصاال از پااژوهش ز  یجااهبااا نت یجااهنت یاانا کااه

 باه  یشاتر تاا ب  کناد یما  یجااب مسائله ا  ایان  ینبناابرا ؛ قارار دارد  راستاهم( 1388همکارانش )

دانااش آمااوزان در ماادارس    مااؤثرعواماال قااوت و ضااعف در پاارورش     یمساائله بررساا 

 آنان بپردازند. یلیتحص ندهیجهت موفقت بر آ یزهوشانت

عواماال قااوت و ضااعف در پاارورش  یمحققااان بااه بررساا یگاارد گاارددیماا یشاانهادپ یااتدرنها

آنااان  یلیتحصاا یناادهباار آ یااتجهاات موفق یزهوشااانتدانااش آمااوزان در ماادارس   مااؤثر

باا نموناه متفااوت و در     یاجامعاه در  هاا آزماون  یان ا گاردد یما  یشانهاد پ ینبپردازند، همچنا 

 .یردانجام پذ یگرد یشهرها
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