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 چکیده

روش . عادی پرداخت مدارس و تیزهوشان مدارس آموزاندانش در رضایت تحصیلی و مدرسه به پیوند پژوهش حاضر به مقایسه

شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر  پژوهش این آماری جامعه. مقایسه ای از نوع مورد شاهدی بود-یاین پژوهش علّ

های درخشان( و دانش آموزان مدارس عادی شهر اردبیل در سال تحصیلی متوسطه دوره دوم مدارس تیز هوش )استعداده

آموز مدارس عادی( به روش نفر دانش 11تیز هوش و آموز نفر دانش 11) نفر 161ای به تعداد نمونهبودند که  1711-1711

( و 1112جوردانو،  و ه )سرنکویچپرسشنامه پیوند با مدرسها از گیری دردسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری دادهنمونه

ندمتغیره برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس چ. شد ( استفاده2112همکاران،  و رضایت تحصیلی )لنت

(MANOVAبا بهره )افزار آماریگیری از نرم SPSS  استفاده شد. براساس نتایج میانگین پیوند به مدرسه و  21نسخه

 آموزان مدارس تیز هوشان بیشتر از دانش آموزان باتحصیلی در دانشهای آن )به جز دلبستگی به معلم( و رضایتمولفه

قابل بیان است که دانش آموزان مدارس عادی در مقایسه با دانش آموزان مدارس بود. براساس نتایج حاصله  مدارس عادی

های انگیزش و آموزشی بیشتری به منظور پیوند به مدرسه و دریافت معنای تحصیلی برخوردار تیزهوشان نیازمند برنامه

 باشند.می

 رضایت تحصیلی، تیزهوشی مدرسه، به : پیوندگاه کلیدیواژه

 

 



 مقدمه

گیرد آثار هوش است نه خود هوش )ریم، صفت فرضی و یک مفهوم انتزاعی است. پس آنچه مورد مطالعه قرار می هوش یک

 روانشناسی تیزهوشی پژوهشسی قلمرو به مندعلاقه پژوهشگران تلاش مجموعة دقیق (. امروزه مرور1712ترجمه آزاد منش، 

 )هیجانی/ غیرشناختی و شناختی هایدایرة توانش نسبی گییافت استقلال بر تاکید که می دهد نشان اخیر هایسال در

 مانند تیزهوشی از دفاعی قابل و مشخص ردیف بروز و ظهور و مفهوم تیزهوشی معنایی دامنة گستراندن اجتماعی( در

 (.2111، 1آن و مایر-است )بار برخوردار بااهمیتی نقش از اجتماعی هیجانی و تیزهوشی

 هایتوانایی و شناخنی خاص یهاحوزه در باید هوش کلی مفهوم جای به تیزهوشی کرده است که( بیان 2112) 2گوحیگنارد

بعلاوه دانش آموزان تیز هوش، دانش  .شوند یکدیگر متمایز از هوش با و خلاق آموزان دانش و شود مشخص و تعریف ویژه

های شناختی بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی برخوردار می های بی نظیر و توانمندیآموزانی هستند که از ویژگی

 و روانشناسی متخصصان تشخیص به که بیان کرده است کودکانی چنین در تعریف تیزهوشی 1(. مارلند1111، 7باشند)پیرتو

 سایر مانند نیز افراد این. باشندمی عالی سطحی در امور انجام به قادر و هستند ایبرجسته هایتوانایی ایدار روانسنجی

 که است معتقد مارلند. دارند ایویژه هایآموزش به نیاز خود یبالقوه استعدادهای رساندن فعلیت به برای استثنایی کودکان

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

(. زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی دانش 2111، 2هاوارداز نقل)دارند حرکتی–روانی توانایی و هنری استعداد

 اب دانش آموزان با مدارس است. پیوندآموزان تیزهوش هست. یکی از مهم ترین بخش زندگی تحصیلی، میزان ارتباط و پیوند 

 با پیوند( 2111)و همکاران 3اولسنر. دارد تحصیلی زندگی هایجنبه دیگر و مدرسه با فرد که دارد ارتباطاتی به اشاره 6مدرسه

 پیوند مورد در جامع درك اولین. کرده اند تعریف مدرسه به نسبت باور و ارزشها به تعهد مدرسه، در مشارکت شامل را مدرسه

 پیوند نظریه ی این در. است شده مفهوم سازی( 1161)1هیرشی اجتماعی کنترل یا اجتماعی پیوند نظریه براساس مدرسه با

 از کدام هر( 1161) هیرشی نظر از. است شده ذکر  مدرسه به باور و مشارکت تعهد، دلبستگی، عامل چهار نتیجه مدرسه با

 و فردسون گات جدید نظریه در. انجامید خواهد بقیه تضعیف به عنصر یک تضعیف و دارد بقیه با بالایی همبستگی عناصر این

 دخو که آموزانی دانش نظریه این طبق. است شده گرفته نظر در فرد خودکنترلی نتیجه مدرسه با پیوند( 1111) هیرشی

 کنترل نظریه یافته گسترش اجتماعی که رشد مدل در. شد خواهند مشکل دچار نیز مدرسه با پیوند در دارند، پایینی کنترلی

 مدرسه با پیوند در ضروری عامل سه هامشارکت این تقویت و مشارکت برای مهارت مشارکت، یا درگیری برای فرصت است،

( در 1711در این راستا کامور ) (.1116 ،1وکینزهاو کاتالانو) است مشارکت رشداجتماعی مدل در کلیدی بعد که است

                                                             
1 -Bar-On & Maree 

2 -Guignard 

3 -Piirto 

4- maland 

5 - Heward 

6 - school bonding 

7- Oelsner 

8 -Hirschi 

9 -Catalano & Hawkins 



تیزهوشان  و عادی مدارس آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت و مطالعه زمان ف مقایسه اهمالکاری تحصیلی،تحقیقی با هد

 نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی نمرات پایینی در اهمالکاری تحصیلی و نمرات بالایی در

( در تحقیقی نشان داد که دانش آموزان نیزهوش در 1717فر )تحصیلی کسب کردند. همچنین آرین پیشرفت و مطالعه زمان

( در نتایج بررس خود نشان دادند که 1716مطالعه بهتری داشتند. کیانی و یوسفی ) یهامقایسه با دانش آموزان عادی عادت

ابراهیمی قیری تحصیلی و شادکامی بیشتری در مقایسه با دانش آموزان عادی داشتند.  یهادانش آموزان تیز هوش هیجان

 دامی و تحصیلی ( در نتایج مطالعه ای نشان داد که دانش آموزان تیز هوش در مقایس با دانش آموزان عادی در انگیزش1712)

 عامل افزایش عنوان به را بالا هوش ( اثر2111) 11نمرات بالاتری کسب کردند. این در حالی است که کارپینسکی تحصیلی

 بیان کرده است.  روانشناختی اختلالات برخی به تلااب و بالا پذیریتهییج خطر

بین دانش آموزان با یکدیگر و بین دانش آموزان جزء  همکاری بیان کرده است که کیفیت  خود نظریه علاوه براین، روتر در

اشد. در گذار ب عوامل موثر بر رندتحصیلی دانش آموزان استکه این عامل می تواند بر روند رضایت تحصیلی دانش آموزان تاثیر

 زمینه این در پژوهشی نتایج. است عنوان دانش آموز به خویش تجارب یا نقش از لذت معنای به 11تحصیلی واقع رضایت

(. 2111دارند)سیموئس و همکاران،  تحصیلی پیشرفت و بالا نمرات دوست دارند، را مدرسه که دانش آموزانی است داده نشان

های آموزشی، شرایط لازم برای مطالعه و همچنین رفتار و ك دانش آموزان از برنامههمچنین رضایت تحصیلی شامل ادرا

(. بعلاوه رضایت از تحصیل دانش آموزان یکی از عوامل درونی است که منجر به 2113، 12راهنمایی معلم است)فلوریس

( در نتایج 2111)17سواندیرپیشرفت و شکست تحصیلی دانش آموزان و تحت تاثیر این موفقیت و شکست نیز قرار دارد. 

تحقیقی نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان مدارس عادی، گرایش بیشتر به تحصیلی دارند. 

( در مطالعه خود نشان داد که دانش آموزان نیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی انگیزه 1717فر )همچنین آرین

 تیز ( در تحقیقی نشان دادند که آموزان1711الاسلامی ) شیخ حصیلی( بیشتری داشتند. بخشی وتحصیلی )مرتبط با رضایت ت

در مقابل . داشتند تفاوت عادی آموزان دانش با معناداری طور به فاصله گیری و نشاط بازدارندگی، یهامولفه زیر در هوش

 معناداری تفاوت عادی و تیزهوش آموزان دانش تحصیلی رضایت بین دادند نشان ( در تحقیقی1713مهدی زاده و همکاران )

 همچنین. شد مشاهده معنادار و معکوس رابطه تحصیلی رضایت با جویی خودنظم و تحصیلی آوری تاب بین. نشد مشاهده

اران همکاما مطالعه احمدی و . نداشتند یکدیگر با معناداری تفاوت سرزندگی تحصیلی لحاظ به هوش تیز و عادی آموزان دانش

 عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. و خاص مدارس آموزان دانش تحصیلی ( نیز نشان داد که بین خودپنداره1712)

در نهایت با توجه به آنچه بیان شد و اهمیت توجه به تحصیل دانش آموزان انجام هر گونه مطالعه ای در این خصوص مهم و با 

د و نقیضی در خصوص تفاوت بین کارکردهای تحصیلی دانش آموزان و تیز هوش و اهمیت می باشد. به ویژه اینکه نتایج ض

 در رضایت تحصیلی و مدرسه به مدارس عادی وجود دارد؛ لذا با توجه به آنچه بیان شد مطالعه حاضر به مقایسه پیوند

 مدارس عادی پرداخت. و تیزهوشان آموزاندانش

 روش 

                                                             
10 -Karpinski 

11 - academic satisfaction 

12- Floers 

13- Sourander 



شامل کلیه دانش آموزان دختر و  پژوهش این آماری جامعهاست. ع مورد شاهدی مقایسه ای از نو-روش پژوهش حاضر علّی

های درخشان( و دانش آموزان مدارس عادی شهر اردبیل در سال تحصیلی پسر متوسطه دوره دوم مدارس تیز هوش )استعداده

آموز مدارس عادی( به روش  نفر دانش 11نفر دانش آموز تیز هوش و  11) نفر 161یه تعداد نمونه بودند که  1711-1711

های لازم با اداره آموزش و پرورش اقدام به گیری دردسترس انتخاب شدند. منظور گردآوری اطلاعات بعد از هماهنگینمونه

های پژوهشی انتخاب نمونه آماری شد. بعد از انتخاب نمونه اهداف پژوهش برای این دانش آموزان توضیح داده شد و پرسشنامه

ها حضور داشت و به ها در کلاسآنان قرار گرفت تا تکمیل نمایند. همچنین پژوهشگر در زمان تکمیل پرسشنامه در اختیار

با آزمون واریانس اطلاعات آوری و ها بعد از تکمیل شدن جمعآموزان پاسخ داد. در نهایت پرسشنامهسوالات احتمالی دانش

مشخصات ابزار  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 21نسخه  SPSS آماریافزار گیری از نرم( با بهرهMANOVAچندمتغیره )

 باشد:گردآوری اطلاعات به شرح ذیل می

 استفاده ،(1112) 11جوردانو و سرنکویچ مدرسه با پیوند یهاپرسشنامه از پژوهش، این ه: درپرسشنامه پیوند با مدرسالف( 

حداقل  .شوند می گذاری نمره 2 تا 1 از ترتیب به آن یهاگزینه که است ای گزینه پنج سوال 11 دارای پرسشنامه شد. این

(،  1-3می باشد. این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس دلبستگی به معلم )سوالات  11و حداکثر نمرات  11نمرات 

 (1112) جوردانو و ( است. سرنکویچ16-11( و  تعهد به مدرسه )17-12(، مشارکت در مدرسه )1-12دلبستگی به مدرسه)

گزارش کردند. همچنین در ایران  31/1و  17/1پایایی این پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و تصنیف به ترتیب برابر 

آمده  بدست 17/1 کرونباخ آلفای محاسبه باها سوال کل درونی ( همسانی1711در پژوهش قاضی طباطبایی و همکاران )

 گزارش بالایی سطح درها آزمون خرده و آزمون بین همبستگی ضریب محاسبه طریق از امهپرسشن سازه است. همچنین روایی

 کمتری همبستگی هم باها آزمون خرده و باشد داشته بالایی همبستگیها آزمون خرده با باید آزمون نظری، لحاظ به. شد

 (.1711باشند )قاضی طباطبایی و همکاران،  داشته

تحصیلی  رضایت سؤالی 3 از مقیاس دانش آموزان، تحصیلی رضایت اندازه گیری برای :12ب(پرسشنامه رضایت تحصیلی

دانش  رضایت احساس درجه ای، 2 لیکرت مقیاس از با استفاده پرسشنامه این. شد ( استفاده2112همکاران،  و 16)لنت

 مقیاس این پایایی میزان (2112همکاران) 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 16/1و  13/1درونی  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. 33/1و دونیمه کردن  12/1( همسانی درونی این پرسشنامه براساس ضریب الفای کرونباخ 1711اران)همک

 نتایج

و دانش آموزان مدارس عادی  311/1معیار با انحراف 21/13های پژوهش میانگین سن دانش آموزان تیزهوش براساس یافته

و دانش آموزان مدارس  11/1با انحراف معیار  21/11دانش آموزان تیزهوش  بود. میانگین معدل 311/1معیار با انحراف 27/13

 بود. همچنین در هر دو گروه بیشترین فراوانی دختر و کمترین فراوانی پسر بودند.  162/1با انحراف معیار  21/11عادی 

 العههای مورد مط: میانگین و انحراف معیار رضایت تحصیلی و پیوند به مدرسه در گروه1جدول 

                                                             
14- Cernkovich & Giordano 

15 -Academic Satisfaction Questionnaire 

16- Lent 



 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 رضایت تحصیلی
 12/7 11/23 دانش آموزان تیز هوش

 12/7 32/21 دانش آموزان عادی

پیوند با 

 مدرسه

دلبستگی به 

 مدرسه

 61/7 21/21 دانش آموزان تیز هوش

 17/7 17/21 دانش آموزان عادی

مشارکت در 

 مدرسه

 16/2 33/11 دانش آموزان تیز هوش

 12/1 62/1 دانش آموزان عادی

 تعهد به مدرسه

 

 71/2 31/11 دانش آموزان تیز هوش

 21/1 17/3 دانش آموزان عادی

 دلبستگی به معلم
 12/2 11/11 دانش آموزان تیز هوش

 31/7 23/13 دانش آموزان عادی

 پیوند با مدرسه
 12/1 11/26 دانش آموزان تیز هوش

 31/1 12/61 دانش آموزان عادی

مطالعه را نشان داده  مورد یهاگروه در مدرسه به نتایج مربوط به میانگین )و انحراف معیار( رضایت تحصیلی پیوند 1جدول 

 است.

 ها برای متغیرهای پژوهش.  نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F متغیر

 711/1 121 1 111/1 رضایت تحصیلی

 217/1 121 1 713/1 دلبستگی به مدرسه

 111/1 121 1 231/1 مشارکت در مدرسه

 112/1 121 1 12/2 تعهد به مدرسه

 111/1 121 1 212/1 دلبستگی به معلم

 211/1 121 1 721/1 پیوند با مدرسه

دهد که ( نشان می<12/1pها )آزمون برابری واریانسشود سطح معنی داری خطای مشاهده می 2چنانچه در جدول 

 ها متغیرها برابر هستند.واریانس

 : نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره بر روی متغیرهای مورد مطالعه 7جدول 



 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 مدل

 121/1 111/1 127 6 167/112 121/1 اثر پیلایی

 121/1 111/1 127 6 167/112 171/1 لامبدا ویلکز

 121/1 111/1 127 6 167/112 71/21 اثر هتلینگ

 121/1 111/1 127 6 167/112 71/21 بزرگ ترین ریشه خطا

 گروه

 312/1 112/1 127 6 11/2 11/1 اثر پیلایی

 312/1 112/1 127 6 11/2 16/1 لامبدا ویلکز

 312/1 112/1 127 6 11/2 11/1 اثر هتلینگ

 312/1 112/1 127 6 13/2 11/1 بزرگترین ریشه خطا

 

ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز دهد سطوح معناداری تمام آزمون( نشان می7همانطور که جدول )

یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری  های مورد مطالعه حداقل از نظردهد که در گروهمی شمارد. این نتایج نشان می

ها با توجه به متغیرهای دهد تفاوت بین گروه= لامبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می11/1p< ،11/2 F= ،16/1وجود دارد.)

مربوط درصد واریانس  31است، یعنی  31/1وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز 

 ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.به اختلاف بین گروه

 های آن: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی پیوند به مدرسه و مولفه1جدول 

منبع 

 تغییر

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F P اتا 

 مدل

 111/1 111/1 312/1122 122/11173 1 122/11173 رضایت تحصیلی

 172/1 111/1 633/1111 112/11136 1 112/11136 دلبستگی به مدرسه

 131/1 111/1 711/1221 671/21221 1 671/21221 مشارکت در مدرسه

 112/1 111/1 721/1113 121/23261 1 121/23261 تعهد به مدرسه

 232/1 111/1 321/111 632/1211 1 632/1211 دلبستگی به معلم

 111/1 111/1 131/2711 211/71231 1 211/71231 پیوند با مدرسه

 گروه
 713/1 111/1 321/71 267/172 1 267/172 رضایت تحصیلی

 722/1 111/1 713/21 111/111 1 111/111 دلبستگی به مدرسه



 111/1 111/1 312/71 132/117 1 132/117 مشارکت در مدرسه

 171/1 111/1 117/16 721/231 1 721/231 تعهد به مدرسه

 163/1 123/1 321/7 631/12 1 631/12 دلبستگی به معلم

 211/1 111/1 216/21 111/612 1 111/612 پیوند با مدرسه

آموزان مدارس تیزهوشان و تحصیلی در دانشنشان می دهد بین میانگین پیوند به مدرسه و رضایت 1همانطور که جدول 

های آن )به جز (. به طوری که میانگین پیوند به مدرسه و مولفه>p 11/1مدارس عادی تفاوت معنی داری وجود دارد )

 است. مدارس عادی مدارس تیزهوشان بیشتر از دانش آموزان باآموزان تحصیلی در  دانشدلبستگی به معلم( و رضایت

 گیریبحث و نتیجه

آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی صورت تحصیلی در دانشاین مطالعه به منظور مقایسه پیوند به مدرسه و رضایت

مدارس عادی تفاوت معنی داری  آموزان مدارس تیزهوشان وتحصیلی در دانشبراساس نتایج به دست آمده بین رضایت .گرفت

 آموزان مدارس تیزهوشان بیشتر از دانش آموزان باتحصیلی در  دانش(. به طوری که میانگین رضایت>p 11/1وجود داشت )

فر ( و آرین1711الاسلامی ) شیخ (، بخشی و2111های مطالعه سواندیر )بود. نتایج به دست آمده با یافته مدارس عادی

( در نتایج تحقیقی نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با 2111داشت. در این راستا سواندیر ) ( همسویی1717)

( در مطالعه خود نشان داد که دانش 1717فر )دانش آموزان مدارس عادی، گرایش بیشتر به تحصیلی دارند. همچنین آرین

 یخش لی )مرتبط با رضایت تحصیلی( بیشتری داشتند. بخشی وآموزان نیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی انگیزه تحصی

 طور به فاصله گیری و نشاط بازدارندگی، یهامولفه زیر در هوش تیز ( در تحقیقی نشان دادند که آموزان1711الاسلامی )

های هوشیان می توان بیان کرد که دانش آموزان تیز هوش به سبب قابلیت. داشتند تفاوت عادی آموزان دانش با معناداری

همواره مودر توجه معلمان و سایر عوامل مربوطه بوده و توجه ویژه ای به تحصیلشان می گردد. لذا تحصیل برای این دانش 

ات برای یادگیرندگان اشاره دارد. آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا معنای تحصیلی نیز به اهمیت تحصیل

بنابر ابن زمانی که دانش آموزان به اهمیت تحصیل وافق باشند، لذا برای بیشتر درگیر تحصیل شده و نیز به میزان اهمیتی که 

 برای تحصیل خود قائلند، رضایت بیشتری از تحصیل خواهند داشت. 

آموزان مدارس تیز هوشان و مدارس عادی تفاوت معنی ه در دانشقسمت دیگر نتایج نشان داد  بین میانگین پیوند به مدرس

های آن )به جز دلبستگی به معلم( در  (. به طوری که میانگین پیوند به مدرسه و مولفه>p 11/1داری وجود داشت )

ای مطالعات کیانی و هبود. نتیجه به دست آمده با بافته مدارس عادی آموزان مدارس تیز هوشان بیشتر از دانش آموزان بادانش

( همپوشانی داشت. چنانچه در این خصوص کامور 1712( و ابراهیمی قیری )1717فر )(، آرین1711(، کامور )1716یوسفی )

( در تحقیقی نشان داد که دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی نمرات پایینی در اهمالکاری 1711)

( در تحقیقی نشان داد که 1717فر )تحصیلی کسب کردند. همچنین آرین پیشرفت و مطالعه انزم تحصیلی و نمرات بالایی در

( در نتایج 1716مطالعه بهتری داشتند. کیانی و یوسفی ) یهادانش آموزان نیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی عادت

امی بیشتری در مقایسه با دانش آموزان عادی تحصیلی و شادک یهابررس خود نشان دادند که دانش آموزان تیز هوش هیجان

( در نتایج مطالعه ای نشان داد که دانش آموزان تیز هوش در مقایس با دانش آموزان عادی در 1712داشتند. ابراهیمی قیری )

 نمرات بالاتری کسب کردند.  تحصیلی امید و تحصیلی انگیزش



دانش آموزان بسیار بلاست. به ویژه برای دانش آموزان مدارس  در تبیین این یافته قابل بیان است اهمیت مدرسه برای

های بیشتر می باشد. لذا این دانش آموزان انس و پگیوند بیشتر با تیزهوشان که مدرسه به عنوان پلکانی برای موفقیت

 بیشتری به منظور کسبکارکردهای مدارس مانند تکالیف مدارس دارند. بعلاوه اینکه در بین این دانش آموزان احتمالا رقابت 

 نمرات بالاتر وجود داشته باشد که این عامل نیز می تواند بر میزات پیوند به مدرسه آنان تاثیر گذار باشد.

آموزان مدارس تیز هوش و مدارس عادی، قابل بیان بعلاوه در تبیین عدم تفاوت بین مولفه دلبستگی به معلم در بین دانش

های گذرانده شدن ممکن است ارتباط نسبتا یکسانی با دانش های دریافتی و دورهآموزشاست که معلمان مدارس به سبب 

 آموزان یک سطح داشته باشند و این قاعده برای مدارس عادی و تیزهوشان مستثنی نباشد.

 صیتیشخ-های فردیهای این پژوهش می توان بر استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و عدم کنترل ویژگیاز محدودیت

گروه هی مورد مطالعه بود که نتایج به دست آمده را با محدودیت در تعمیم روبرو می سازد. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات 

ت شخصیتی صور-های فردیهای نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود. یعلاوه چنین پژوهشی با کنترل ویژگیآتی از روش

میم بیشتری داشته باشند. در نهایت قابل بیان است که دانش آموزان مدارس عادی در گیرد تا نتایج به دست آمده قدرت تع

های انگیزش و آموزشی بیشتری به منظور پیوند به مدرسه و دریافت مقایسه با دانش آموزان مدارس تیزهوشان نیازمند برنامه

 معنای تحصیلی برخوردار می باشند.
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Abstract 

The present study compared of school bonding and academic satisfaction in Students of 

Gifted Schools and Normal Schools. The method of this causal-comparative study was of the 

control type. The statistical population of this study included all high school boys and girls 

students of the second period of sharp intelligence schools (brilliant talents) and students of 

ordinary schools in Ardabil in the academic year of 2111-2121, which is an example of 161 

people (11 students). Sharp intelligence and 11 regular school students were selected by 

available sampling method. In order to collect the data, a school questionnaire was used 

(Sernkovic and Jordano, 1112) and academic satisfaction (Lent et al., 2112). Multivariate 

analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data using SPSS statistical software 

version 21. According to the results of the average link to school and its components (except 

for teacher attachment) and academic satisfaction in students of sharp schools, Houshan 

was higher than students with normal schools. Based on the results, it can be stated that 

ordinary school students need more motivational and educational programs in order to 

connect to school and receive academic meaning compared to gifted school students. 
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