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 چكيده

آموزان تيزهوش در ارتباط با هاي والدين و معلمان دانش گرشپژوهش حاضر با هدف بررسي ن
كاربردي و روش پژوهش از نوع  .دو شيوه آموزشي تلفيقي و جداسازي شده صورت گرفت

معلمان و والدين  كليهجامعه آماري پژوهش حاضر را . اي است زمينهشيوة انجام گرفتن آن 
 داد تشكيل مي 1389- 90ال تحصيلي ان تيزهوش دوره راهنمايي شهر رشت در سآموز دانش

براي گردآوري . انتخاب شدند) يننفر والد 96نفر معلم و  64(كه همه آنها به عنوان نمونه 
ان تيزهوش در آموز دانشها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش والدين و معلمان  داده

ي آماري ها روشاز جهت تجزيه و تحليل داده . ارتباط با جاگماري آموزشي استفاده گرديد
آزمون كالموگروف ـ  هاي آمار استنباطي مانند توصيفي مانند فراواني و درصد و روش

هاي هم  به طور كلي نتايج نشان داد كه نگرش. و آزمون تي مستقل استفاده شداسميرنف 
و نسبت به رويكرد آموزش  منفيوالدين و هم معلمان نسبت به رويكرد آموزش تلفيقي 

                                                 
 استاديار دانشگاه گيالن -١
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بر اين  .دهند ميباشد و رويكرد آموزش جداسازي شده را ترجيح مي مثبته، جداسازي شد
وزارت آموزش و پرورش با همكاري متخصصان دانشگاهي به طراحي و  شود مياساس پيشنهاد 
ي ها دورههاي ويژه آشنايي با آموزش تلفيقي براي والدين و معلمان همه  اجراي گارگاه

والدين و معلمان در مورد مزاياي آموزش تلفيقي را  تحصيلي بپردازد و دانش و اطالعات
والدين و معلمان در جهت همسو شدن با نظام آموزش تلفيقي  نگرشبا تغيير  تا دافزايش ده

   .عملي بردارد هاي قدم
  

  .، جاگماري آموزشيآموزان تيزهوشدانش، والدين و معلمان نگرش :واژگان كليدي

  

  مقدمه
برخي بر . اند گاه مورد ستايش و گاه مورد حسادت ديگران بوده افراد تيزهوش در طول تاريخ

ي بسيار خوب ها نمرهاي  اين باورند كه كودك تيزهوش حتماً بايد در تمام دروس مدرسه
كودكي تيزهوش است كه بتواند مطالب بسياري را به  كنند ميدريافت كند و برخي ديگر فكر 

نيز معتقدند افراد تيزهوش  ها بعضي. ع انجام دهدخاطر بسپارد و محاسبات ذهني را بسيار سري
 شكوهي يكتا و پرند،( هاي اجتماعي كافي برخوردار نيستند منزوي و گوشه گيرند و از مهارت

امروزه افزون بر موارد مذكور، تصور نادرست ديگري نيز در مورد اين افراد از سوي ). 1386
كه افراد تيزهوش بدون دريافت آموزش يا برخي معلمان و والدين وجود دارد و آن اين است 

هاي  يابند و در همه شرايط و موقعيتهاي بالقوه خود دست مي هاي خاص به توانمنديبرنامه
همچنين كودكان تيزهوش نبايد زياد بازي كنند و يا با . زندگي بايد تيزهوشانه عمل كنند

هايي كه ممكن كنند؛ پيش داوري كودكان ديگر دعوا كنند و هميشه بايد مانند بزرگترها رفتار
هاالهان و ( هاي جداسازي شده باشداست نتيجه شيوه جاگماري آموزشي آنها در موقعيت

  ).2009 كافمن،
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. ناميدند مي 2باال را تيزهوش ، كودكان با هوش1ِنگربراي ساليان متمادي متخصصان رفتاري

اد نيز براي توصيف افراد تيزهوش به و با استعد 3هاي اخير واژه هايي چون خالقيت اما در دهه
در تعريف و توصيف  4بنابراين عواملي مانند هوش، خالقيت و استعداد. كار رفته است

تواند در يك زمان تيزهوش يك فرد مي). 2009هاالهان و كافمن،(داراي اهميت ويژه گشتند 
هاي  تعريف متفاوتي را در زمان توان در نظر گرفته شود و در زمان ديگر نه؛ زيرا به سادگي مي

تر،  ها ممكن است منطقي برخي تعريف). 5،2005كافمن و هاالهان(مختلف مدنظر قرار داد 
توانيم بگوييم آنها در برخي معاني  ها باشد، اما هنوز نميتر، يا مفيدتر از ديگر تعريفدقيق

ثير باورهاي فرهنگي قرار تعريف ما از تيزهوشي تا حد زيادي تحت تأ. تر هستندقطعي، درست
 ،7گاالگهر ،1997 ،6كاالهان(شود،كشف نمي شود  به عبارتي ديگر تيزهوشي تعريف مي. دارد

  ). 2000 و همكاران، 8؛ هلر2002 ،7گاالگهر
يعني افراد . هاي كيفي و كمي در تفكر با افراد معمولي است تيزهوشي شامل تفاوت

، هلر و 2005 ،9اسميت گالد( كنند ر كار ميكنند و هم بيشت تيزهوش هم بهتر از ديگران فكر مي
، و 11، تركيبي10هاي تحليلي سه نوع تيزهوشي را به نام) 1997(استرنبرگ ). 2000همكاران، 

هاي يك مسئله و چگونگي  توانايي درك بخش تيزهوشي تحليلي. مشخص كرده است 12عملي
-هاي هوشي رايج اندازه ارتباط آنها با يكديگر است، مهارتي كه به طور معمول توسط آزمون

شامل بينش، شهود، خالقيت يا سازش در مقابله با  تيزهوشي تركيبي. شود گيري مي

                                                 
1. Behaviorism 
2. Gifted 
3. Creativity 
4. Talent 
5. Kauffman & Hallahan 
6. Callahan 
7. Gallagher 
8. Heller 
9. Goldsmith 
10. Analytic 
11. Synthetic 
12. Practical 
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. هايي كه نوعاً با پيشرفت ما در هنرها و علوم مرتبط است هاي جديد است؛ مهارت موقعيت
هاي تحليلي و تركيبي براي حل مشكالت روزمره  شامل به كارگيري توانايي تيزهوشي عملي

  .در كارهاي خود موفق هستندت، مهارت هايي كه مشخصه افرادي است كه اس
هاي خود و ديگران حساس هستند و درباره ان تيزهوش اغلب نسبت به احساسآموز دانش

آنها در سنين پايين از راهبردهاي . ل اخالقي تا حد زيادي نگران هستندئروابط بين فردي و مسا
. كنند شوند، استفاده مي گرفته ميتوسط بزرگساالن به كار هيجاني كهيافتگي اجتماعي و  سازش

نسبت به همساالن ) الزاماً نه همه آنها(ان تيزهوش آموز دانشبه طور خالصه بسياري از 
، اعتماد به نفس، مهارت اجتماعي و مسؤليت اخالقي بيشتري 1شان از خودآگاهي عادي

ان تيزهوش آموز دانشتصور اين كه  با اين حال). 2،2000كولمن و كروس( برخوردار هستند
اي از تيزهوشي شامل دامنه. هرگز در حوزه اخالقيات به آموزش نياز ندارند، كامالً اشتباه است

عالوه بر اين ماهيت و ميزان تيزهوشي يك فرد ممكن است بر . هاي مختلف است توانايي
 خودپنداره،. او تأثير گذاردشناختي  اجتماعي وهيجاني و نيازهاي آموزشي و روان يافتگيسازش

ان تيزهوش در تحقيقات متعدد آموز دانششناختي  هاي روان ويژگي روابط اجتماعي و ساير
ان شاد بوده و مورد عالقه همساالن آموز دانشبسياري از اين . مورد بررسي قرار گرفته است

آنها ممكن است  .آنها همچنين از خودكارآمدي باال و ثبات هيجاني برخوردار هستند. هستند
 و همكاران، 3نيهارت(عاليق گسترده و متنوع داشته باشند و تصورات مثبتي از خود دارند 

2002.( 

كنند و در تجزيه و تحليل آموزان تيزهوش بهتر از همساالن خود مفاهيم را درك ميدانش
از يادگيري  آنها همچنين. ها و مسائل جديد نيز قوي هستنددهي مطالب و تركيب ايدهو تعميم

هاالهان (برند و در قضاوت اخالقي نيز در سطح بااليي قرار دارند مواد انتزاعي لذت زيادي مي
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توانند بخوانند و به طور كلي به آنها برخي اوقات قبل از رفتن به مدرسه مي). 2006و كافمن،

  .خواندن عالقه زيادي دارند
هاي خالقانه لذت دارند، از فعاليتآموزان تيزهوش اغلب اعتماد به نفس بااليي دانش
كنند، توانايي رهبري بااليي دارند، مستقالنه  راحتي عقايد خود را ابراز مي برند، به زيادي مي
هاي ارتباطي  ريزي در آنها زياد است و در نهايت اين كه از مهارت كنند و قدرت برنامه عمل مي

ان آموز دانشبا وجود اينكه بيشتر ). 2009ن،هاالهان و كافم(و اجتماعي بااليي برخوردار هستند 
هاي مذكور  هاي مذكور برخوردارند اما رشد، شكوفايي و تقويت ويژگي تيزهوش از ويژگي

جداسازي يا (يعني نوع محيط آموزشي . تا حد زيادي به موقعيت آموزشي آنها بستگي دارد
. ان تيزهوش داردآموز دانشهاي  اثرات كامالً متفاوتي بر رشد و شكوفايي توانمندي) تلفيق

هاي  هاي جداسازي شده مهارت به اين نتيجه رسيده است كه محيط) 1990( 1براي مثال تيس
هاي تلفيقي  كه محيط ، در حاليكنند ميان تيزهوش را بيشتر تقويت آموز دانشتحصيلي 
  .كنند ميان تيزهوش را بيشتر تقويت آموز دانشهاي اجتماعي و ارتباطي  مهارت

يران نيز اگرچه تحقيقي كه مستقيماً به موضوع اين پژوهش مربوط باشد، يافت نشد اما در ا
هاي شخصيتي  ان تيزهوش بر ويژگيآموز دانشتحقيقات متعددي به بررسي شرايط تحصيلي 

به مقايسه خودگرداني مذهبي ) 1384( براي نمونه البرزي و جوكار. آنان پرداخته است
اند و به اين نتيجه  ان مدارس عادي پرداختهآموز دانشن با ان مدارس تيزهوشاآموز دانش
هاي مذهبي مؤثر  سازي باورها و ارزش اند كه شرايط تحصيلي متفاوت بر شيوه درون رسيده
ان آموز دانشبه  تيزهوشان نسبت ان مدارسآموز دانشفكني مذهبي  بدين صورت كه درون.است

هاي  در پژوهشي با عنوان ويژگي) 1374(ژه ايهمچنين جليلوند و ا. مدارس عادي باالتر است
هاي آموزشي مربوط به  اند كه محيط ان تيزهوش به اين نتيجه رسيدهآموز دانششخصيتي 

در همين . هاي شخصيتي تفاوت ايجاد كند تواند در پرورش ويژگي ها مي تيزهوشان و عادي
اند كه دانشجويان  هدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيد) 1381( راستا چلبيانلو و حسني

                                                 
1. Tice  
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پذيري، زيباپسندي،  درخشان ازنظر اضطراب،كفايت،انعطاف  التحصيل مدارس استعدادهاي فارغ
قاطعيت، فعاليت، تالش براي موفقيت و هيجان هاي مثبت به طور معناداري داراي نمرات 

ناس و هاي مذكور حق ش همسو با يافته. باالتري از دانشجويان برآمده از مدارس عادي هستند
اند كه محيط آموزشي متفاوت منجر به تفاوت در  نيز به اين نتيجه رسيده) 1385( همكاران

همچنين . شود ميان تيزهوش و عادي آموز دانشبرخي از ابعاد شخصيتي و سطح سالمت روان 
ان مدارس آموز دانشاند كه  در پژوهشي به اين نتيجه رسيده) 1383( اي اژه حكيم جوادي و

ان مدارس عادي بيشتر به آموز دانشبيشتر به همساالن دلبستگي دارند، در حاليكه تيزهوشان 
  .خانواده دلبستگي دارند

آموزان آموزان با نيازهاي ويژه همراه با دانشنقطه عطف در بحث آموزش تلفيقي دانش
پيشرو در اين بيانيه آموزش تلفيقي را به عنوان اصل . بود) 1994(عادي، پذيرش بيانيه ساالمانكا 

كه افراد با  هبيانيه مذكور يادآور شد. آموزان با نيازهاي ويژه بيان كرده استآموزش دانش
نيازهاي آموزشي ويژه بايد به مدارس عادي دسترسي داشته باشند و مدارس عادي بايد خود را 

 لفيقيآموزش ت. با تعليم و تربيت كودك محور منطبق سازند و نيازهاي آنها را برآورده سازند
هاي جداسازي و فراهم كردن آموزش مؤثر براي بيشتر كودكان مؤثرترين شيوه مبارزه با نگرش

 خانزاده و محمد آريا،حسين(و بهبود كارايي و اثربخشي به صرفه براي كل نظام آموزشي است
1390.(  

آموزش تلفيقي صرفاً به معناي جاگماري كودكان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي 
، بلكه همچنين به شرايطي كه بتوانيم به همه كودكان به طور مؤثر و كارآمد آموزش نيست

آموزش تلفيقي را به ) 1996( و آينسكو 2براي مثال سبا). 1،1997بارتون(دهيم، اشاره دارد 
كنند تا به همه شاگردان پاسخگو عنوان فرايندي تعريف كردند كه طي آن مدارس سعي مي

آموزش تلفيقي فرايندي است كه . تهيه برنامه درسي خود بازنگري كنند باشند و در ساختار و
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2. Sebba  
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كنند هايشان در مدرسه مشابه شركت مي طي آن همه كودكان، بدون توجه به نيازها و توانايي

ها، مسائل و  هدف اصلي از اين فرايند آموزش كودكان بدون توجه به تفاوت). 1،1997توماس(
چنين . تواند به معناي يك مدرسه براي همه در نظر گرفته شوداين نكته مي. باشدمشكالت مي

پذيرد و به نيازهاي آنها پاسخ  اي عالوه بر پذيرش همه كودكان، فرديت آنها را نيز ميمدرسه
 ). 1390 خانزاده و محمد آريا،حسين(دهد مي

، با در هادر نتيجه آموزش تلفيقي به طور كلي با مشاركت و يادگيري، با پذيرش تفاوت
آموزش تلفيقي . نظر گرفتن مدرسه به عنوان يك كل، با دموكراسي و جامعه در ارتباط است

در آموزش . بدين معناست كه همه كودكان حق دارند در مدرسه همجوار خود شركت كنند
آموزش تلفيقي به . تلفيقي، همه صداها بايد شنيده شود و تغييراتي بايد در نظام مدرسه رخ دهد

مهمترين . هاي مدرسه، سياست آموزشي، و عدالت اجتماعي مرتبط استي با فرهنگطور كل
تفكر اين است كه آموزش تلفيقي يك فرايند مستمر است و فقط يك مرحله نيست كه ما 

  ).  2،2006آنگليدز، استايليانو، و گيبز(بتوانيم در يك لحظه معين به آن دست يابيم 
هوش  است كه آموزش تلفيقي براي كودكان تيزنتايج تحقيقات مختلف حاكي از آن 

كودكان تيزهوش  :توان به اين موارد اشاره كرداي است كه از جمله ميداراي فوايد گسترده
كنند، از عزت نفس باال و مهارت تحصيلي  كه به همساالن عادي شان تدريس خصوصي مي

و شناخت اجتماعي اين  4خودپنداره). 1992 ،3آلپر و رينداك(شوند  بهتري برخوردار مي
اين نتايج تحقيقات نشان داده است كه  افزون بر ). 1995، 5استاب و پك( يابد كودكان بهبود مي

پردازند، نسبت به بقيه همساالن مهارت بيشتري  تدريس خصوصي همساالن مي كودكاني كه به 
آموزان  ير دانشهاي تلفيقي كه درآن سا همچنين كالس.آورند دست مي  تحصيلي به  در محتواي

كه  كنند ميان تيزهوش فراهم آموز دانشبا نيازهاي ويژه حضور دارند، اين فرصت را براي 
                                                 
1. Thomas  
2. Angelides, Stylianou & Gibbs  
3. Alper & Ryndak,   
4. Self-Concept 
5. Staub & Peck 
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اين ). 1992آلپر و رينداك،( گيرندرا نيز فرا هاي اضافي مانند بريل يا زبان اشاره مهارت
ند توانند در يك شرايط هدفمند تدريس شوند و فرصتي را براي رشد فراهم كن ها مي مهارت

بينند، قرار  كه اغلب در دسترس كودكان تيزهوشي كه در مدارس جداسازي شده آموزش مي
توانند ياد  در نهايت اين كه كودكان تيزهوش مي). 1998مك گرگور و ووگلزبورگ،(ندارند 

هاي درس آموزش تلفيقي ارزش و  هاي گوناگون در كالس بگيرند كه براي كودكان با توانايي
هاي گيرند تا فراسوي برچسب آنها با تلفيق در كالس هاي درس ياد مي. داحترام قائل شون

؛ 995؛ 1992آلپر و رينداك،(هاي اجتماعي فكر و كار كنند  ناتواني، تيزهوشي و ساير برچسب
-در همين راستا يافته هاي متعددي از رويكرد آموزش تلفيقي دانش). 1995استاب و پك،

 2، روگان)2005(و همكاران  1توان به لورمناز جمله مي آموزان تيزهوش حمايت كرده اندكه
   .اشاره نمود) 1992(3، و بلكمن)1995(و همكاران 

رويكرد آموزش تلفيقي همان گونه كه مالحظه شد تحقيقات متعددي لزوم به كارگيري 
با اين وجود رويكرد آموزشي . اند ان تيزهوش مورد تأكيد قرار دادهآموز دانشرا براي 

به همين دليل تحقيق . در كشور ايران مبتني بر رويكرد جداسازي است ان تيزهوشآموز دانش
آموزان هاي والدين و معلمان دانشها و نگرشبا  بررسي ديدگاهحاضر به دنبال آن است تا 

تيزهوش در ارتباط با دو شيوه جاگماري آموزشي يعني موقعيت جداسازي شده و موقعيت 
  :ير پاسخ دهدهاي ز سؤالتلفيقي، به 

آموزان تيزهوش در ارتباط با نحوه جاگماري آموزشي هاي والدين دانشديدگاه. 1
  آموزان تيزهوش كدامند؟دانش

آموزان تيزهوش در ارتباط با نحوه جاگماري آموزشي هاي معلمان دانشديدگاه. 2
  آموزان تيزهوش كدامند؟دانش

  هايي وجود دارد؟هاي والدين و معلمان چه تفاوتبين ديدگاه. 3
                                                 
1. Loreman  
2. Rogan 
3. Blackman 
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  روش پژوهش
اي شناسايي و در شيوه زمينه. اي استآن زمينه گرفتن پژوهش حاضر كاربردي و شيوه انجام

اين واحد مورد . درك جامعي از يك دوره كامل يا قسمتي مهم از يك واحد هدف است
 دسسه اجتماعي يا يك جامعه باشؤمطالعه ممكن است يك فرد، يك فاميل، يك گروه، يك م

  ).1390نادري و سيف نراقي، (
  

  آماري ةجامع
ان تيزهوش دوره راهنمايي شهر آموز دانشجامعه آماري اين پژوهش را كليه معلمان و والدين 

  .دادتشكيل مي 1389- 90رشت در سال تحصيلي 
  

  گيرينمونه و روش نمونه
ان آموز دانشدين با توجه به محدود بودن مدارس تيزهوش و جامعه آماري، كليه معلمان و وال

نظر در اختيار ونه انتخاب شدند و پرسشنامه موردتيزهوش دوره راهنمايي شهر رشت به عنوان نم
نفر از والدين حاضر به شركت در پژوهش  96نفر از معلمان و  64در نهايت . آنها قرار گرفت
  .ها را به صورت كامل تكميل نموده و بازگشت دادندشدند و پرسشنامه

  

  ها آوري دادهروش جمع 
نگرش والدين و معلمان   نامه سنجش هاي اين پژوهش از پرسش آوري داده براي جمع

نامه محقق ساخته مشتمل بر  نامه مذكور يك پرسش پرسش. ان تيزهوش استفاده شدآموز دانش
خود را براساس يكي از  ياتگويه است كه طي آن از افراد مورد مطالعه خواسته شد نظر 26

اين پرسشنامه شامل . بيان كنند» مخالفم موافقم، موافقم، مخالفم، كامالً كامالً«هاي  گزينه
  :  هايي از اين قبيل است گويه

آموزان  جداسازي دانشان تيزهوش بهتر است در مراكزتيزهوشان تحصيل كنند؛آموز دانش
 ؛گردد تيزهوش و آموزش آنها در مراكز خاص تيزهوشان موجب بهبود پيشرفت آنها مي

آموزش  ؛گردد آموزان تيزهوش موجب غرور و خودپسندي آنها مي داسازي آموزشي دانشج
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آموزش  ؛گردد آموزان تيزهوش مي تلفيقي موجب افزايش سازش يافتگي اجتماعي دانش
هاي مختلف با افراد عادي  آموزان تيزهوش بتوانند در محيط گردد كه دانش تلفيقي موجب مي

) بودجه آموزشي(هاي آموزشي  گردد كه در هزينهجب ميآموزش تلفيقي مو ؛تعامل كنند
ها بر حسب ميزان  ات خود را به اين گويهيبر اين اساس افراد مورد مطالعه نظر .شودصرفه جويي 

  .موافقت و مخالفت بيان نمودند
تشريحي در آخر پرسشنامه قرار داده شد كه طي آن از افراد نمونه  سؤالهمچنين يك 
هاي آموزشي كلي خود را با توجه به فوايد و معايب هر يك از موقعيت خواسته شد كه نظر

  .جداسازي شده و تلفيقي به عنوان راهكار نهايي مطرح نمايند
اي و بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده و  براي تدوين پرسشنامه ابتدا با مطالعه كتابخانه

شد و سپس بعد از نهايي شدن در  ها تهيه هاي خارجي مشابه، فهرست اوليه از گويه پرسشنامه
نامه مورد تأييد قرار  پرسش 1شناسي گذاشته شد كه طي آن روايي اختيار چند متخصص روان

  .  گرفت
جهت تعيين ثبات (نامه با اجراي مقدماتي، از روش بازآزمايي  پرسش 2براي بررسي اعتبار

استفاده شد كه طي آن پس از ) جهت تعيين ميزان همساني(و آلفاي كرونباخ ) يا پايايي ابزار
هاي مورد مطالعه گذشت سه هفته، براي بار دوم پرسش نامه در اختيار تعداد مشخصي از گروه

ها، ضريب بازآزمايي براي هر يك از  آوري داده قرار گرفت و پس از جمع) معلمان و والدين(
آمده براي هر  به دست ضرايب بازآزمايي. هاي والدين و معلمان به طور مجزا به دست آمد گروه

به  93/0تا  79/0بين ؛ و ضرايب آلفاي كرونباخ نيز86/0تا  70/0معلمان و والدين از   دو گروه
  .دست آمد كه قابل قبول است

                                                 
1. Validity 
2. Reliability 



  
  33                       ...بررسي نگرش والدين و معلمان در مورد نحوة جاگماري آموزشي

 
سنجي در اختيار افراد مورد  هاي روان آوردن شاخص پرسشنامه نهايي پس از به دست

ها مورد تجزيه و تحليل  آوري و داده ها جمع مطالعه قرار گرفت و پس از يك هفته پرسشنامه
  .قرار گرفت

  

 هاي آماري  روش

ها از شيوه هاي آمار توصيفي مانند فراواني و درصد فراواني  در اين پژوهش براي توصيف داده
و تي مستقل استفاده آزمون كالموگروف ـ اسميرنف ها از  استفاده شد و براي تحليل داده

  . گرديد
  

  نتايج
ي پرسشنامه هاگويههاي معلمان به هر يك از ع فراواني و درصد فراواني پاسختوزي 1در جدول 

هاي معلمان به هر يك از  همچنين براي بررسي اين كه آيا بين پاسخ. گزارش شده است
از آزمون كالموگروف ـ اسميرنف درجات موافقت يا مخالفت تفاوت معناداري وجود دارد، 

آخر ها در دو ستون  به علت جلوگيري از كثرت جدول شده است كه نتايج آن نيزاستفاده 
  .گزارش شده است) و معناداري  Z(جدول 
  

  پرسشنامه هاي گويههاي معلمان به هر يك از  توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ .1جدول 
  

ميزان توافق  
  گويه 

  كامالً  موافقم  مخالفم  كامال مخالفم
  موافقم

 Z  كل
 كالموگروف

سطح 
  اريد معني

  

آموزان تيزهوش دانش. 1
بهتر است در مراكز 
خاص تيزهوشان تحصيل 

  .كنند
  

  001/0 23/2  64 30 23 8 3 فراواني
  100  9/46 9/35 5/12 7/4 درصد

آموزان  جداسازي دانش.2
تيزهوش و آموزش آنها 

  001/0  12/2  64  25  26  6  7  فراواني
  100  1/39 6/40 4/9 9/10 درصد
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در مراكزخاص تيزهوشان
موجب بهبود پيشرفت 

  .گردد آنها مي
  

جداسازي آموزشي. 3
آموزان تيزهوش  دانش

موجب غرور و 
خودپسندي آنها 

  .گردد مي
  

  004/0 78/1  64 10 23 17 14 فراواني
  100  6/15 9/35 6/26 9/21 درصد

جداسازي آموزشي . 4
آموزان تيزهوش و  دانش

ارائه امكانات آموزشي 
ا به نوعي بهتر براي آنه

ايجاد تبعيض بين افراد 
  .جامعه است

  

  001/0  36/2  64  8  13  32  11  فراواني
  100  5/12 3/20 50 2/17 درصد

جداسازي آموزشي. 5
تيزهوش   آموزان دانش

شود كه به  موجب مي
هاي مختلف رشد  جنبه

  .آنها توجه نگردد
  

  001/0 18/2  64 9 13 29 13 فراواني
  100  1/14 3/20 3/45 3/20 درصد

جداسازي آموزشي . 6
آموزان تيزهوش  دانش

شود كه آنها از  موجب مي
نظر سازش يافتگي 

  .اجتماعي رشد نكنند
  

  001/0  36/2  64  8  13  32  11  فراواني
  100  5/12  3/20  50  2/17  درصد

جداسازي آموزشي . 7
آموزان تيزهوش  دانش

  001/0  94/1  64  6  17  27  14  فراواني
  100  4/9 6/26 2/42 9/21 درصد
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شود كه آنها موجب مي

نتوانند با افراد عادي 
  .عه ارتباط برقرار كنندجام

  

جداسازي آموزشي. 8
آموزان تيزهوش  دانش

موجب رشد و شكوفايي 
استعدادهاي خاص آنها 

  .شود مي
  

  001/0 96/1  64 23 28 10 3 فراواني
  100  9/35  8/43  6/15  7/4  درصد

شيجداسازي آموز. 9
آموزان تيزهوش  دانش

موجب غني سازي 
هاي آموزشي براي  برنامه

  .گردد آنها مي
  

  002/0 89/1  64 22 27 12 3 فراواني
  100  4/34 2/42 8/18 7/4 درصد

توانايي بالقوه. 10
آموزان تيزهوش در  دانش

چهارچوب آموزش ويژه 
در مراكز خاص 
تيزهوشان به فعل در 

  .آيد مي
  

  001/0 97/1  64 19 27 13 5 فراواني
  100  7/29 2/42 3/20 8/7 درصد

جداسازي آموزشي. 11
موجب افزايش ميزان 
انتظارات والدين و جامعه 

آموزان تيزهوش  از دانش
  .گرددمي

  

  001/0 17/2  64 20 33 9 2 فراواني
  100  3/31  6/51  1/14  1/3  درصد

آموزاندانش. 12
تيزهوش بهتر است در 

در كنار  مدارس عادي و

  001/0 26/2  64 8 11 30 15 فراواني

  100  5/12  2/17  9/46  4/23  درصد
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آموزان عادي دانش
  .تحصيل كنند

  
يعني (آموزش تلفيقي . 13

آموزان تيزهوش در  دانش
) آموزان عادي كنار دانش

موجب كاهش انگيزه 
آموزان  تحصيلي در دانش

  .گردد تيزهوش مي
  

  003/0  80/1  64  14  26  20  4  فراواني
  100  9/21 6/40 3/31 3/6 درصد

آموزش تلفيقي . 14
موجب افزايش سازش 
يافتگي اجتماعي 

آموزان تيزهوش  دانش
  .گردد مي

  

  001/0  09/2  64 10 21 28 5 فراواني
  100  6/15  8/32  8/43  8/7  درصد

آموزش تلفيقي. 15
گردد كه  موجب مي

آموزان تيزهوش  دانش
بتوانند درمحيط هاي 

ختلف با افراد عادي م
  .تعامل كنند

  

  001/0 31/2  64 10 33 17 4 فراواني
  100  6/15 6/51 6/26 3/6 درصد

آموزش تلفيقي . 16
گردد كه در  موجب مي

هاي آموزشي  هزينه
صرفه ) بودجه آموزشي(

  .جويي گردد
  

  009/0  64/1  64  7  22  23  12  فراواني
  100  9/10  4/34  9/35  8/18  درصد

وزش تلفيقي به آم. 17
معناي ناديده گرفتن 

  004/0  76/1  64  18  25  17  4  فراواني
  100  1/28  1/39  6/26  3/6  درصد
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استعدادهاي خاص

آموزان تيزهوش  دانش
  .است

  

آموزش تلفيقي . 18
موجب بيزاري از محيط 

آموزان  آموزشي در دانش
  .گردد تيزهوش مي

  

  001/0  98/1  64  13  28  18  5  فراواني
  100  3/20  8/43  1/28  8/7  درصد

آموزش تلفيقي. 19
آموزان تيزهوش در  دانش

آموزان عادي  كنار دانش
باعث افزايش دوستي بين 

  .گردد آنها مي
  

  001/0 34/2  64 9 33 17 5 فراواني
  100  1/14 6/51 6/26 8/7 درصد

آموزش تلفيقي . 20
گردد كه  موجب مي

آموزان عادي  دانش
هاي بتوانند از فناوري 
آموزان  آموزشي دانش

  .تيزهوش استفاده كنند
  

  001/0  11/2  64  8  30  22  4  فراواني
  100  5/12  9/46  4/34  3/6  درصد

آموزش تلفيقي. 21
گردد  موجب مي

آموزان تيزهوش در  دانش
محيطي قرارگيرند كه 
كمترين محدوديتي در 

  .آنها موجود نباشد
  

  001/0 47/2  64 5 20 34 5 فراواني
  100  8/7  3/31  1/53  8/7  ددرص

تلفيقي موجب  آموزش.22
گردد معلمان در  مي

  001/0  06/2  64  19  29  12  4  فراواني
  100  7/29  3/45  8/18  3/6  درصد
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شناسايي نيازهاي
آموزان تيزهوش  دانش

  .دچار مشكل شوند
تلفيقي موجب  آموزش.23
گردد كه تكاليف  مي

آموزان  درسي براي دانش
زان الزم تيزهوش به مي

برانگيز نباشد و در  شوق
ثر ؤنتيجه يادگيري م

  .صورت نگيرد

  004/0  75/1  64  21  27  15  1  فراواني
  100  8/32 2/42 4/23 6/1 درصد

آموزان تيزهوش دانش.24
بهتر است در مدارس 
عادي تحصيل كنند و در 

هاي  عين حال از برنامه
آموزش ويژه در 

هاي خاص بهره  ساعت
  .گيرند

  004/0 77/1  64 6 22 25 11 نيفراوا
  100  4/9 4/34 1/39 2/17 درصد

آموزان تيزهوش  دانش.25
بهتر است در مدارس 

هاي  عادي ولي در كالس
  .مجزا تحصيل كنند

  001/0  07/2  64  0  9  31  24  فراواني
  100  0  1/14  4/48  37  درصد

آموزان تيزهوش  دانش.26
بهتر است در مدارس 

ولي عادي تحصيل كنند 
اجازه داشته باشند كه در 
صورت توانايي الزم در 

پايه تحصيلي  2يك سال 
  .را بگذرانند

  001/0  31/2  64  3  9  34  18  فراواني
  100  7/4  1/14  1/53  1/28  درصد
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معني  گويه هااسميرنف براي تمامي  - با توجه به نتايج جدول باال نتايج آزمون كالموگرف

معلمان به هر يك از درجات هاي  ها بين پاسخدر تمامي گويه دهد ميدار مي باشد كه نشان 
  .تفاوت معناداري وجود دارد موافقت،

ي هاگويههاي والدين به هر يك از توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ 2در جدول 
هاي معلمان به هر يك  همچنين براي بررسي اين كه آيا بين پاسخ. پرسشنامه گزارش شده است

از آزمون كالموگروف ـ اسميرنف موافقت يا مخالفت تفاوت معناداري وجود دارد، از درجات 
گزارش شده ) و معناداري  Z(آخر جدول شده است كه نتايج آن نيز در دو ستون استفاده 

  .است
  

  پرسشنامه هايگويههاي والدين به هر يك از  فراواني و درصد فراواني پاسخ .2 جدول
   
ميزان توافق   

  گويه            

 كامالً
  مخالفم

  Z  كل  كامال ًموافقم موافقم مخالفم
 كالموگروف

سطح 
معني 
  داري

آموزان تيزهوش بهتر دانش. 1
است در مراكز تيزهوشان تحصيل 

  .كنند

  001/0  71/3  96 61 24 8 3 فراواني
  100  5/63 25 3/8 1/3 درصد

آموزانجداسازي دانش. 2
تيزهوش و آموزش آنها در مراكز 
خاص تيزهوشان موجب بهبود 

  .گردد پيشرفت آنها مي

  001/0  72/3  96 61 23 9 3 فراواني
  100  5/63 24 4/9 1/3 درصد

جداسازي آموزشي دانش.3
آموزان تيزهوش موجب غرور و 

  .گردد خودپسندي آنها مي

  001/0  34/2  96 12 26 39 19 فراواني
  100  5/12 1/27 6/40 8/19 درصد

جداسازي آموزشي دانش.4
آموزان تيزهوش و ارائه امكانات  

آموزشي بهتر براي آنها به نوعي 
ايجاد تبعيض بين افراد جامعه 

  .است
  

  001/0  76/2  96 8 13 46 29 فراواني
  100  3/8 5/13 9/47 2/30 درصد
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جداسازي آموزشي.5
يزهوش موجب آموزان ت دانش
هاي مختلف  شود كه به جنبه مي

  .رشد آنها توجه نگردد
  

  001/0  29/2  96 10 21 37 28 فراواني
  100  4/10 9/21 5/38 2/29 درصد

جداسازي آموزشي.6
آموزان تيزهوش موجب  دانش
شود كه آنها از نظر سازش  مي

  .يافتگي اجتماعي رشد نكنند
  

  001/0  52/2  96 8 22 43 23 فراواني
  100  3/8 9/22 8/44 24 درصد

جداسازي آموزشي. 7
آموزان تيزهوش موجب  دانش
شود كه آنها نتوانند با افراد  مي

  .عادي جامعه ارتباط برقرار كنند

  001/0  29/2  96 9 17 36 34 فراواني
  100  4/9 7/17 5/37 4/35 درصد

جداسازي آموزشي. 8
آموزان تيزهوش موجب  دانش

يي استعدادهاي رشد و شكوفا
  .شود خاص آنها مي

  

  001/0  91/2  96 46 38 11 1 فراواني
  100  9/47 6/39 5/11 1 درصد

جداسازي آموزشي. 9
آموزان تيزهوش موجب  دانش
هاي آموزشي  سازي برنامه غني

  .گردد براي آنها مي
  

  001/0  01/3  96 47 43 5 1 فراواني
  100 49 8/44 2/5 1 درصد

درانبالقوه تيزهوش توانايي. 10
چهارچوب آموزش ويژه در 
مراكز خاص تيزهوشان به فعل در 

  .آيد مي
  

  001/0  69/2  96 29 52 13 2 فراواني
  100  2/30 2/54 5/13 1/2 درصد

جداسازي آموزشي موجب. 11
افزايش ميزان انتظارات از 

  .گردد آموزان تيزهوش مي دانش

  001/0  78/2  96 36 48 6 6 فراواني
  100 37 50 3/6 3/6 درصد



  
  41                       ...بررسي نگرش والدين و معلمان در مورد نحوة جاگماري آموزشي

 
آموزان تيزهوش بهتر دانش. 12

است در مدارس عادي و در كنار 
  .آموزان عادي تحصيل كنند دانش

  

  001/0  21/3  96 7 6 56 27 فراواني

  100  3/7 3/6 3/58 1/28 درصد

يعني(آموزش تلفيقي. 13
آموزان تيزهوش در كنار  دانش
موجب ) آموزان عادي دانش

نگيزه تحصيلي در كاهش ا
  .گردد آموزان تيزهوش مي دانش

  

  001/0  78/2  96 17 47 22 10 فراواني
  100  7/17 49 9/22 4/10 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 14
افزايش سازش يافتگي اجتماعي 

  .گردد آموزان تيزهوش مي دانش
  

  001/0  46/2  96 13 32 41 10 فراواني
  100  5/13 3/33 7/42 4/10 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 15
آموزان  گردد كه دانش مي

تيزهوش بتوانند درمحيط هاي 
  .مختلف با افراد عادي تعامل كنند

  

  001/0  16/2  96 14 37 35 10 فراواني
  100  6/14 5/38 5/36 4/10 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 16
گردد كه در هزينه هاي  مي

صرفه ) بودجه آموزشي(آموزشي 
  .جويي گردد

  

  001/0  36/2  96 12 21 38 25 فراواني
  100  5/12 9/21 6/39 26 درصد

آموزش تلفيقي به معناي. 17
ناديده گرفتن استعدادهاي خاص 

  .آموزان تيزهوش است دانش
  

  001/0  48/2  96 29 47 18 2 فراواني
  100  2/30 49 8/18 1/2 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 18
ر بيزاري از محيط آموزشي د

  .گردد آموزان تيزهوش مي دانش
  
  

  001/0  35/2  96 18 40 29 10 فراواني
  100  7/17 7/41 2/30 4/10 درصد
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آموزانآموزش تلفيقي دانش. 19
آموزان  تيزهوش در كنار دانش

عادي باعث افزايش دوستي بين 
  .گردد آنها مي

  

  001/0  39/2  96 12 41 34 9 فراواني
  100  5/12 7/42 4/35 4/9 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 20
آموزان عادي  گردد كه دانش مي

بتوانند از فناوري هاي آموزشي 
آموزان تيزهوش استفاده  دانش
  .كنند

  001/0  30/2  96 26 40 24 6 فراواني
  100  1/27 7/41 25 3/6 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 21
آموزان تيزهوش  گردد دانش مي

مترين در محيطي قرارگيرند كه ك
  .محدوديتي در آنها موجود نباشد

  001/0  02/3  96 8 20 52 16 فراواني
  100  3/8 8/20 2/54 7/16 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 22
گردد معلمان در شناسايي  مي

آموزان تيزهوش  نيازهاي دانش
  .دچار مشكل شوند

  001/0  75/2  96 26 48 16 6 فراواني
  100  1/27 50 7/16 3/6 درصد

آموزش تلفيقي موجب. 23
گردد كه تكاليف درسي براي  مي

آموزان تيزهوش به ميزان  دانش
برانگيز نباشد و در  شوقالزم 

نتيجه يادگيري موثر صورت 
  .نگيرد

  001/0  60/2  96 40 44 6 6 فراواني
  100  7/41 8/45 3/6 3/6 درصد

آموزان تيزهوش بهتر دانش. 24
است در مدارس عادي تحصيل 

هاي  ند و در عين حال از برنامهكن
هاي  آموزش ويژه در ساعت

  .خاص بهره گيرند

  001/0  08/3  96 9 13 52 22 فراواني
  100  4/9 5/13 2/54 9/22 درصد

آموزان تيزهوش بهتر دانش. 25
است در مدارس عادي ولي در 

  .هاي مجزا تحصيل كنند كالس
  

  001/0  52/2  96 5 14 44 33 فراواني
  100  2/5 6/14 8/45 4/34 درصد



  
  43                       ...بررسي نگرش والدين و معلمان در مورد نحوة جاگماري آموزشي

 
آموزان تيزهوش بهتر دانش. 26

است در مدارس عادي تحصيل 
كنند ولي اجازه داشته باشند كه 
در صورت توانايي الزم در يك 

  .پايه تحصيلي را بگذرانند 2سال 

  001/0  48/2  96 5 14 43 34 فراواني
    2/5 6/14 8/44 4/35 درصد

 

 ها گويهنتايج آزمون كالموگروف ـ اسميرنف براي تمامي با توجه به نتايج جدول باال 
والدين به هر يك از درجات توافق، تفاوت وجود هاي  دهد بين پاسخ معنادار است كه نشان مي

  .دارد
پرسشنامه، از  هاي گويههاي معلمان با والدين به هر يك از  براي بررسي تفاوت بين پاسخ

ها  مراه نتايج آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانساستفاده شد كه نتايج آن به ه tآزمون 
نتيجه  دار نبوده است،  يي كه آزمون لوين معنيها گويهدر . گزارش شده است 3در جدول 

  .ها گزارش شده است آزمون تي با فرض برابري واريانس
  

  هاي پرسشنامهيهات معلمان و والدين در پاسخ به گويجهت بررسي تفاوت بين نظر tنتايج آزمون  .3جدول 
 F  سؤال

  لوين
  سطح 

  معناداري
انحراف   ميانگين  تعداد  گروه

  معيار
 خطاي معيار 

  ميانگين
t   درجه

  آزادي
  سطح

  معناداري 
  07/0  158  83/1  11/0 85/0 25/3 64 معلمان 45/0  56/0  1

  08/0 78/0 49/3 96 والدين
  005/0  158  87/2  12/0 96/0 08/3 64 معلمان 49/0  47/0  2

  08/0  79/0  48/3  96  والدين
  40/0  158  84/0  13/0  01/1  45/2  64  معلمان  25  29/1  3

  09/0  93/0  32/2  96  والدين
  05/0  158  96/1  11/0  90/0  28/2  64  معلمان  22/0  48/1  4

  09/0 88/0 2 96 والدين
  35/0  158  95/0  12/0  95/0  28/2  64  معلمان  92/0  01/0  5

  10/0  96/0  14/2  96  دينوال
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  39/0  158  87/0  11/0 90/0 28/2 64 معلمان 75/0  10/0  6
  09/0  89/0  16/2  96  والدين

  14/0  158  48/1  11/0  90/0  23/2  64  معلمان  88/0  02/0  7
  10/0  96/0  01/2  96  والدين

  06/0  158  88/1  10/0  84/0  11/3  64  معلمان  87/0  03/0  8
  07/0 72/0 34/3 96 والدين

  003/0  158  99/2  11/0  85/0  06/3  64  معلمان  27/0  20/1  9
  07/0  64/0  42/3  96  والدين

  15/0  158  46/1  11/0  91/0  94/2  64  معلمان  07/0  34/3  10
  07/0  71/0  13/3  96  والدين

  54/0  158  61/0  09/0 76/0 11/3 64 معلمان 53/0  38/0  11
  08/0 81/0 19/3 96 والدين

  07/0  68/119  82/1  12/0  94/0  19/2  64  معلمان  03/0  84/4  12
        08/0  80/0  93/1  96  والدين      

  77/0  158  30/0  11/0  86/0  78/2  64  معلمان  91/0  01/0  13
  09/0  87/0  74/2  96  والدين

  65/0  158  45/0  10/0 85/0 56/2 64 معلمان 96/0  002/0  14
  09/0  86/0  50/2  96  نوالدي

  16/0  158  42/1  10/0  79/0  77/2  64  معلمان  11/0  60/2  15
  09/0  87/0  57/2  96  والدين

  16/0  158  09/1  11/0  92/0  38/2  64  معلمان  91/0  01/0  16
  10/0 97/0 21/2 96 والدين

  17/0  158  39/1  11/0 89/0 89/2 64 معلمان 08/0  19/3  17
  08/0  75/0  07/3  96  والدين

  49/0  158  70/0  11/0  87/0  77/2  64  معلمان  58/0  31/0  18
  09/0  89/0  67/2  96  والدين

  31/0  158  02/1  10/0  81/0  72/2  64  معلمان  40/0  70/0  19
  08/0 83/0 58/2 96 والدين
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  08/0  158  77/1  10/0  78/0  66/2  64  معلمان  74/0  11/0  20

  09/0 88/0 90/2 96 والدين
  16/0  158  43/1  09/0 75/0 39/2 64 معلمان 96/0  003/0  21

  08/0  82/0  21/2  96  والدين
  97/0  158  04/0  11/0  86/0  98/2  64  معلمان  65/0  20/0  22

  08/0  83/0  98/2  96  والدين
  21/0  158  27/1  10/0  79/0  06/3  64  معلمان  74/0  11/0  23

  08/0 83/0 23/3 96 والدين
  06/0  158  90/1  11/0  88/0  36/2  64  معلمان  10/0  65/2  24

  09/0  86/0  09/2  96  والدين
  26/0  158  12/1  09/0  68/0  77/1  64  معلمان  53/0  34/0  25

  08/0  83/0  91/1  96  والدين
  66/0  158  43/0  10/0 78/0 95/1 64 معلمان 27/0  20/1  26

  09/0 84/0 90/1 96 والدين
  

 9، 4، 3، 2هاي  گويهات معلمان با والدين در يبا توجه به نتايج جدول باال، تفاوت نظر
  .تفاوت معني دار نمي باشد ها گويهدار است، اما در بقيه  معني

تشريحي پرسشنامه نشان داده  سؤالهاي والدين و معلمان به در نهايت تحليل كيفي پاسخ
درصد از معلمان اعتقاد دارند  60درصد از والدين و بيشتر از  80نزديك به  است كه در مجموع

آموزان تيزهوش بهتر است در مراكز آموزشي خاص آموزش ببينند و رويكرد كه دانش
  . آموزش تلفيقي، پاسخگوي نيازهاي افراد تيزهوش نيست

  

  گيري بحث و نتيجه
آموزان تيزهوش در ارتباط با لمان دانشهاي والدين و معپژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش

به طور كلي يافته هاي پژوهش نشان . دو شيوه آموزشي تلفيقي و جداسازي شده صورت گرفت
داد كه هم والدين و هم معلمان با وجود اين كه معتقدند آموزش تلفيقي باعث تعامل بيشتر و 
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ان آموز دانشن عادي گشته و به اآموز دانشان تيزهوش با آموز دانشدوستي بين  برقراري روابط
ان تيزهوش استفاده نمايند، آموز دانشهاي آموزشي  كه بتوانند از فناوري كند ميعادي كمك 

همان . دهند مياما هر دو گروه به اتفاق آموزش جداسازي شده را بر آموزش تلفيقي ترجيح 
والدين و معلمان بر اين ها اشاره شد بيش از هفتاد درصد هر دو گروه  گونه كه در قسمت يافته

آموزان تيزهوش بهتر است در مراكز خاص تيزهوشان تحصيل كنند، زيرا اين باورند كه دانش
در واقع آنها معتقدند كه . دهد مياي افزايش مراكز پيشرفت آنها را به طور قابل مالحظه

تعامل و  هاي رشد آنها و ان تيزهوش، مشكلي براي ساير جنبهآموز دانشجداسازي آموزشي 
افزون بر موارد مذكور، والدين . كند ميشان با افراد عادي جامعه ايجاد ن يافتگي اجتماعي سازش

ان تيزهوش موجب رشد و آموز دانشو معلمان به اتفاق معتقدند كه جداسازي آموزشي 
شان در چهارچوب آموزش ويژه در  شكوفايي استعدادهاي خاص آنها شده و توانايي بالقوه

هاي تحقيق حاضر هر دو گروه والدين  براساس يافته. آيد اص تيزهوشان به فعل در ميمراكز خ
ان آموز دانشنظر معتقدند كه مدارس تلفيقي براي  و معلمان با بيش از هفتاد درصد اتفاق

آنها بر اين باورند كه اين مدارس موجب كاهش انگيزه تحصيلي . تيزهوش مناسب نيست
از . گيرد ان تيزهوش را ناديده ميآموز دانشاستعدادهاي خاص  ان تيزهوش شده وآموز دانش

ان آموز دانشنظر والدين و معلمان آموزش تلفيقي موجب بيزاري از محيط آموزشي در 
ان تيزهوش به ميزان الزم آموز دانشكه تكاليف درسي براي  شود ميتيزهوش شده و باعث 

  .ت نگيردثر صورؤچالش برانگيز نباشد و در نتيجه يادگيري م
هاي مذكور نشان دهنده اين است كه والدين و معلمان  يافته شود ميهمان طور كه مالحظه 

تشريحي نيز مؤيد  سؤالتحليل كيفي . دهند ميجاگماري آموزشي جداسازي شده را ترجيح 
 70درصد والدين و بيشتر از  80بدين معنا كه بيشتر از . باشدنتايج به دست آمده مذكور مي

آموزان تيزهوش در مدارس مجزا بودند و به مراكز علمان موافق رويكرد آموزش دانشدرصد م
  .آموزش تلفيقي اعتقادي نداشتند
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در تحقيق خود به اين ) 2004( 1براي مثال لين. كنند ميتحقيقات متعددي اين يافته را تأييد 

هوش بهتر و ان تيزآموز دانشنتيجه رسيده است كه مدارس ويژه براي توانايي يادگيري 
در تحقيق خود به اين ) 1999( 2هاي فوق الذكر، زيدنر و اسليير همسو با يافته. تر است مناسب

بينند، نسبت به  هاي ويژه آموزش مي ان تيزهوشي كه در كالسآموز دانشنتيجه رسيدند كه 
ي تحصيلي ها نگرشبينند از  هاي تلفيقي آموزش مي ان تيزهوشي كه در كالسآموز دانش
 3مارتين و برادسكي. تري برخوردارند و ميزان رضايت عمومي شان باالتر و بهتر است تمثب

نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه والدين به داليل زير از مدارس ويژه ) 1996(
توانند همه نيازهاي فرزندانشان را برآورده  مدارس تلفيقي نمي. 1. كنند ميتيزهوشان حمايت 

ان آموز دانشلمان مدارس تلفيقي از توانايي و تخصص الزم براي آموزش مع. 2. سازند
ان تيزهوش ساده آموز دانشبرنامه درسي مدارس تلفيقي براي . 3. تيزهوش برخوردار نيستند

ان تيزهوش نياز آموز دانش. 4. كند ميان ايجاد نآموز دانشبراي اين  اي انگيزهبوده و هيچگونه 
  . شود ميدر مدارس ويژه بهتر فراهم به خدمات ويژه دارند كه 

ان تيزهوش از جداسازي آنان آموز دانشداليل حمايت والدين ) 1990( 4همچنين ري وايد
توانند مطالب و محتواي  هاي جداسازي شده بهتر مي كالس. 1: كند ميرا به شرح زير بيان 

رس ويژه تيزهوشان بر در مدا. 2. آموزشي را به شيوه هاي جديدتر و متفاوت تر ارائه نمايند
ان در آموز دانشانگيزش . 3. شود ميكاربرد و رشد فرايندهاي شناختي سطح باالتر تأكيد 

ي كه در مدرسه تيزهوشان آموز دانشزيرا همه از . يابد مدارس ويژه تيزهوشان افزايش مي
رفت را ، انتظار پيشرفت بهتر و بيشتر دارند كه انگيزش نيز به نوبه خود پيشكند ميتحصيل 
مدارس . 5. گيرند مدارس ويژه تيزهوشان بهترين معلمان را به خدمت مي. 4. دهد ميافزايش 

                                                 
1. Lin 
2. Zeidner & Schleyer 
3. Martin & Brodsky 
4. Raywid 
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كه اين امر تالش و  كند ميان ايجاد آموز دانشويژه تيزهوشان حس برتري و ويژه بودن را در 
  .دهد ميكوشش افراد را افزايش 

حقيق حاضر و تحقيقات هاي ت شايان ذكر است كه برخي از تحقيقات ناهمسو با يافته
ان تيزهوش در آموز دانشاند كه بين پيشرفت تحصيلي و موفقيت  مذكور، به اين نتيجه رسيده

 1براي مثال اليت. اي وجود ندارد مدارس تلفيقي و مدارس جداسازي شده تفاوت قابل مالحظه
يزهوش كه ان تآموز دانشدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه بين پيشرفت تحصيلي ) 2004(

ان تيزهوشي كه در مدارس تلفيقي آموز دانشو  كنند ميدر مدارس ويژه تيزهوشان تحصيل 
كه  دهد ميهاي همين تحقيق نشان  البته يافته. داري وجود ندارد ، تفاوت معنيكنند ميتحصيل 
هاي  ان مدارس ويژه تيزهوشان معتقدند كه در مدارس ويژه تيزهوشان فرصتآموز دانش

اين در . كه متناسب با توانمندي، عاليق و نيازهاي آنان است شود ميهتري فراهم يادگيري ب
هاي يادگيري متناسب با  ان مدارس تلفيقي معتقدند كه از فرصتآموز دانشحالي است كه 

همچنين برخي از تحقيقات نيز به اين نتيجه . توانمندي، عاليق و نيازهاي خود برخوردار نيستند
. ان تيزهوش استآموز دانشتري براي رشد همه جانبه لفيقي گزينه مناسبرسيده اند مدارس ت

ان تيزهوش در مدارس ويژه و آموز دانشبا مقايسه پيامد حضور ) 1991( 2براي مثال تيس
از نظر  كنند ميان تيزهوشي كه در مدارس عادي تحصيل آموز دانشبه اين نتيجه رسيد كه 

ان تيزهوشي كه در مدارس ويژه تيزهوشان آموز دانشنسبت به  مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي
  . ي منفي كمتري نسبت به همساالن عادي شان دارندها نگرش، برتري داشته و كنند ميتحصيل 

توان گفت كه با وجود يافته هاي ضد و نقيض راجع به مطلوبيت دو  به طور خالصه مي
ان تيزهوش عضوي از جامعه آموز شدان، )تلفيقي و جداسازي شده( روش اصلي جاگماري

به همين دليل . هستند و موفقيت همه جانبه آنها در جامعه مستلزم تعامل با همه افراد جامعه است
ل، مشكالت، عاليق و نيازهاي ئشكي نيست كه آنها نبايد در يك دنياي ايده آلي و فارغ از مسا

                                                 
1. Ellett 
2. Tice 
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هاي اين تحقيق، والدين و معلمان، فتهبا اين وجود بر اساس يا. ساير افراد جامعه محصور گردند

ان تيزهوش را ترجيح آموز دانشان تيزهوش را رد كرده و جداسازي آموز دانشآموزش تلفيقي 
توان گفت كه يكي از  ان تيزهوش ميآموز دانشدر تبيين علل ترجيح جداسازي . دهند مي

وشان براي والدين در مدارس تيزه آموز دانشمهمترين علل، ممكن است اين باشد كه حضور 
به همين دليل برخالف والدين . شود ميافتخار به همراه داشته و نوعي امتياز محسوب 

كوشند تا جايي كه امكان دارد فرزندشان را به مدارس عادي  ان با ناتواني كه ميآموز دانش
بفرستند تا از مسائل و مشكالت ناشي از دريافت برچسب كودك با نيازهاي ويژه در امان 
باشند، والدين كودكان تيزهوش مي كوشند تا با فرستادن فرزندشان به مدارس ويژه تيزهوشان 
توجه ديگران را به خود جلب نموده و شايد بسياري از كمبودهاي خود را بدين وسيله جبران 

هاي خصوصي حجم اطالعات فرزندانشان را  با تقويت و دوپينگ كالس در واقع والدين. نمايند
يك  فرزندشانتا با ديگران تفاوت داشته باشند، حتي اگر   برند، يري دروس باال ميبراي فراگ

همچنين تبليغات غلط و رتبه بندي مدارس به تيزهوشان، نمونه دولتي، خاص، . فرد عادي باشد
كيفيت آموزش در در والدين به وجود آورده است كه و استثنايي اين باور نادرست را  عادي

 شود ميهمين امر باعث  واست  تضمين شدههتر است و موفقيت فرزندشان مدارس تيزهوشان ب
  .والدين مدارس تيزهوشان را ترجيح دهند

، دهند ميان تيزهوش را ترجيح آموز دانشهمچنين در تبيين اين كه چرا معلمان جداسازي 
 ان مدارس تيزهوش از نظر توانمندي تقريبًا هم سطح بوده وآموز دانشتوان گفت كه  مي

در حالي . تر استان با سطح توانمندي مشابه، براي معلمان آسانآموز دانشآموزش و تدريس 
سازي محتواي آموزشي و روش تدريس با نيازها كه آموزش در مدارس تلفيقي مستلزم متناسب

يكي ديگر از داليل ترجيح جداسازي تيزهوشان . ان استآموز دانشهاي تك تك  و توانمندي
تواند صرفاً جنبه اقتصادي داشته و ناشي از درآمدزايي مدارس تيزهوشان  مياز سوي معلمان 
متأسفانه در آشفته بازار تب تحصيل، گاهي اوقات حضور معلم در مدارس . براي معلمان باشد

تيزهوشان جنبه تبليغاتي داشته و به صرف حضور معلم در مدارس تيزهوشان بازار كالس 
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دليل بسياري از معلمان حداكثر تالش خود را به كار  به همين. شود مياش گرم  خصوصي
  . بندند تا بتوانند در مدارس تيزهوشان تدريس كنند مي

دور ماندن تيزهوشان از  با توجه به موارد مذكور و معايب رويكرد جداسازي از قبيل
ودن باال ب ،آنان برتري در احساس غرور و ايجاد، ل اجتماعي و عاطفي افراد عادي جامعهئمسا

تشخيص  احتمال اشتباه درتر از همه  و مهم آنان والدين، معلمان و جامعه ازانتظارات و توقعات 
اما از نتايج اين تحقيق . ، تغيير رويكرد از جداسازي به تلفيقي الزامي استكودك تيزهوش

آموزان با نيازهاي ويژه در در راستاي اجراي طرح آموزش تلفيقي دانش چنين برمي آيد كه
شورمان، حركتي در جهت تغيير نگرش و شناخت و آگاهي والدين و معلمان تيزهوش ك

ها،  آموزان تيزهوش در مدارس عادي عالوه بر تغيير نگرشآموزش دانش. صورت نگرفته است
اين تغييرات مي تواند در . ان عادي استآموز دانشمستلزم ايجاد تغيير در برنامه هاي درسي 

در بعضي از . يادگيري، محيط يادگيري و رفتار معلم صورت گيرد محتوا، فرايند و محصول
هاي تحصيلي و دروس مختلف ارائه شده است كه  اي براي پايه هاي اصالح شده كشورها برنامه

يي ها روشتوانند با استفاده از  عالوه بر اين معلمان مي. توانند از آنها استفاده كنند معلمان مي
هاي نو، مطالعه مستقل و فعاليت هاي  ان به خلق ايدهآموز دانشق سازي محتوا، تشوي چون غني

. گروهي با همتايان خود به ايجاد اصالحات و تغييرات مفيد در برنامه درسي مبادرت ورزند
ان كمك كند كه در مهارت هاي مختلف به حد آموز دانشعالوه بر موارد مذكور معلم بايد به 
ان آموز دانشهاي تفكر خالق به  دهاي فراشناختي و مهارتتسلط برسند و با به كارگيري راهبر

  ). 2002هانت و مارشال،(با توانايي باال كمك كند 
ات متخصصان مربوطه از جمله محدوديت هاي يپايين بودن حجم نمونه و عدم بررسي نظر

اين پژوهش در سطح ملي و با شيوه نمونه گيري  شود ميدر پايان پيشنهاد . اين تحقيق بود
همچنين . ات متخصصان نيز لحاظ گردديهاي بعدي نظر صادفي صورت گيرد و در پژوهشت

وزارت آموزش و پرورش با همكاري متخصصان دانشگاهي به طراحي و  شود ميپيشنهاد 
ي ها دورههاي ويژه آشنايي با آموزش تلفيقي براي والدين و معلمان همه  اجراي گارگاه
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والدين و معلمان در مورد مزاياي آموزش تلفيقي را  تحصيلي بپردازد و دانش و اطالعات

ي والدين و معلمان در جهت همسو شدن با نظام آموزش تلفيقي ها نگرشافزايش داده و با تغيير 
هاي دانش افزايي عمومي از  شايان ذكر است كه توليد و پخش برنامه. عملي بردارد هاي قدم

زاياي آموزش تلفيقي و اثرات منفي جداسازي، هاي جمعي در مورد م سوي صدا و سيما و رسانه
  .در تغيير نگرش والدين و معلمان بسيار مؤثر و مفيد خواهد بود
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