
 

 

کروی فردی تریسی بررسی ساختار رغبت  های شغلی مدل 
 1آموزان مدارس تیزهوش و عادی دانشدر 

 4یوسف گرجی، 3محمد ربیعی، 2سمانه زارعان شهرکی

 31/2/3127_ تاریخ پذیرش:  21/32/3125تاریخ دریافد:  چکیده  
کددروی فددردی  از پددژوهش حاضددر مقایسدده سدداختار رغبت :هوودف  هددای شددغلی براسدداس مددد  

 :روش پوژوهش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شدهرکرد بدوده اسدت. تریسی در میان دانش
آمددوزان مدددارس  نفددر از دانش 433، بددود و بدده ایددن منظددورای  توصددیفی از نددو  علددی مقایسدده

ر  تصدددادفی انتخدددا  شددددند. بدددرای بددده صدددو 37-32تیزهدددوش و عدددادی در سدددا  تحصدددیلی 
کددروی فددردی تریسددی جهددت سددنجش  آوری داده جمددع هددا از فددرم مشدداغل موجددود در سددیاهه 
مسدتقل مدورد  t  ها بدا اسدتفاده از آزمدون استفاده گردید. داده آموزانهای شغلی دانشرغبت
در  آمددوزان مدددارس عددادیدانددش، نشددان داد.نتددای   ها: . یافتووهو تحلیددل قددرار گرفددت  تجهیدده
پدردازش ، تجدار  خدرد، مددیریت، هدای تسدهیلگری اجتمداعیمقیداسخدرده  های پایهرغبت

هالنددد، خدددما  پایدده(، هددای کیفیددتمقیدداسخددرده  پرسددتیپ پددایشن، اطالعددا  و مکددانیکی(

تهدوری و قدراردادی( نمدرا  بداالتری را نسدبت بده ، اجتمداعی، گرایدیمقیاسهای واقدعخرده)
-خددرده مقیاسددهای افددراد  انددد و در رغبتهددای عندبعدددیکددرده آمددوزان تیزهددوش کسددیدانددش
آمددوزان آمدوزان تیزهددوش نمدرا  بداالتری را نسددبت بده داندشداندش هددا(ایدده-هداداده، اشدیا 
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توان نتیجه گرفت که این پژوهش میهای  براساس یافته گیری: نتیجه عادی بدست آوردند.
بده دلیدل محدیم آموزشدی ، تیزهوشدان آمدوزان مددارسبا وجود صفا  شخصدیتی ویدپه داندش

تحدت فشدار بدودن آنهدا و سدرکوبی عالیقشدان از دیدد ، های غیرعادی آمدوزشسبک، متفاو 
کده توصدیه مدیهدای محددودی دیدده مدیجامعه و والدین این تفاوتهدا در مقیداس شدود شدود 

ه کنندد تدا والدین و مسئولین به شناسایی رغبتهای افراد نیز در کنار دیگر ابعاد آموزشی توجد
 آمیهی برایشان بسازند. آینده شغلی موفقیت

 تیزهوشعادی و ، مد  کروی فردی تریسی، رغبتهای شغلیساختار  :های کلیدی واژه

 مقدمه
سممازترین  تممرین   سرنوشد ی انتخمماب شممغ    حرفممه یکممی از مهم  یری دربمماره تصمممیم

کممار  آیمدا موضموعات در زنممد ی هممر فممرد بممه حسمماب می ، امممروزه پیچیممد ی   د ر ممونی دنیممای 
تقاضماهای روزافم  ن بمرای ور د بمه برخمی مشماد    نیماز بمه ، سرعد فزاینده رشد تکنولموژی

موجب به هم خوردن تعمادی آمموزش ، های فردی ها با توجه به تفا ت کسب دانش   مهارت
کمممار شمممده   مشمممکالتی را در وگمممونگی همممداید اسمممتعدادها شمممغلی    راهنممممایی،   بمممازار 

کمه یکمی از اهمداف تعلمیم   تربیمد در   ای بمه  جمود آورده اسمدا  یری حرفمه تصمیم از آنجما 
ویژه در  ای   هداید شغلی افراد اسد   این هدف بمه تسهی  رشد حرفه، کنار دیگر اهداف

کشور قمرار می حیطه آموزش کوشمش نممود تما   یمرد؛ وپرورش   تا حدی آموزش عالی  لمذا بایمد 
شمده خمود برسمد   راهنممایی   تعیمین  صمورت سیسمتماتیب بمه اهمداف از پمیش این مهم بمه
کنمممد شمممغلی متناسمممب بممما ویژ ی -تحصمممیلی کمممار حرکمممد    همممای فمممردی   نیازهمممای بمممازار 

 (ا  3111، حسینیان   یزدی)
ای   هممداید شممغلی مربممو  بممه یممب مرحلممه یمما دوره تحصممیلی  در حقیقممد رشممد حرفممه

همای شمناختی افمراد بمه جلمو  ب با سمن   رشمد ویژ یتدریا   متناس خاص نیسد   باید به
کممه فممرد  های تحصممیلی ادامممه یابممد یمما بممه مرحلممه تکاممم  یعنممی مرحلممه ر د   در تمممام سممای ای 

طورکلی نقا  ضمعف  ها   خصوصیات شخصیتی   به استعدادها   توانایی ، بتواند عالیق
ی خمود   شمناخد نیازهما ها   قوت خود را به درستی بشناسد   با تصویری  اضح از ویژ ی
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، ٠هالنمممد) برسمممد ،   مشممماد  جامعمممه بممما خیمممای آسممموده دسمممد بمممه انتخممماب شایسمممته بزنمممد
 (ا3171، ترجمه حسینیان   یزدی ؛3271

ای  آموزشممی   مسممائ  شخصممیتی دانممش آممموزان در هممر جامعممه -توجممه بممه امممور تربیتممی
که در آینده قادرند اممور مختلفمی را ب موجب پرورش افرادی می دسمد  یرنمد   جامعمه شود 

 ر هممممی از دانممممش آممممموزان  ، در ایممممن میممممان  خممممود را بمممما شایسممممتگی اداره   هممممداید نماینممممدا
کشور ما بما عنموان اسمتعدادهای  ، تیزهوش که در  با توانمندی ها   نیازهای ویژه  جود دارند 

ی ها یهابمه عنموان سمرم  ، انمد آمموزان تفکیمب شمده درخشان در مدارس مربوطه از سمایر دانمش
اژه ) انمد   بمرای رشمد   بالنمد ی بمه توجمه ویمژه نیماز دارنمد مهم انسانی در دنیما شمناخته شمده

دارای شممرایط خمماص پممذیرش ، آممموزان سممرآمد یمما تیزهمموش مممدارس ویممژه دانممش  (ا3111، ای
آممموزان دارای محممیط آموزشممی خمماص   متفمما تی نسممبد بممه  آممموز هسممتند   ایممن دانممش دانممش
، همما توانممد موجممب تفمما ت بممین ویژ ممی باشممندا ونممین عممواملی مممی آممموزان عممادی مممی دانممش

، 2ومممانی   فیروزآبممادی ، حممق شممناس) آممموزان شممود ردبتهمما   اسممتعدادهای د   ممر ه دانممش
 (ا2633، 3جناآبادی  ؛2660
کممه ردبممد  همما بایممد میممزان رضمماید فممرد  همممواره ایممن عقیممده قمموی  جممود داشممته اسممد 

کننمد ش موفقید ا  را در یب فعالید خاص پی تمأثیر آن بمر  بینمی رفتمار   ومون پمیش، بینی 
(ا مطالعممات 3213، 4بمماراک) ی موضموعات مهمممی هسممتندشناسمم ر انفمرد   جامعممه در علممم 

کممه عالیممق  ونمما ون مؤیممد ایممن فرضممیه همما در مممدارس    تممأثیر مهمممی بممر انتخمماب رشممته، انممد 
کممه اخممتالف در عالیممق   یمما فقممدان آنهمم  انتخمماب شممغ  دارنممدا ا ممکممن اسممد بممه در حممالی 

بمه نقم  از ، 3215، 6؛ اسمترانگ3275، 5بماراک   میمر) ثباتی در شغ  منجمر  مردد د دلی   بی
شممغلی بمما توجممه بممه  بررسممی رویکممرد ردبتهممای،  فممد ممموارد پممیش اینبنممابر  (ا3213، بمماراک

                          
1. Holland, J. 
2. Haghshenas, H., Chamani, AR., Firoozabadi, A 
3. Jenaabadi,H 
4. Barak, A.  
5. Barak, c. & Meyer, C. 
6. Strong, E.K. 
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آممموزان موضمموع  موفقیممد تحصممیلی   شممغلی دانممش اهمیممد   تأثیر ممذاری آن در عملکممرد
که باید به آن پرداخدا   مهمی اسد 

کمش های مهم  از ویژ ی 1های شغلی ردبد، دهد ها نشان می پژ هش رفتار انسان   ادرا
، ؛ نگمممی2635، 2مثای ر انممدز   سممو عنوان بممه)  هممای سممازمانی   آموزشممی هسممتند در موقعید

هممای  مممدا م اهمیممد ردبد طور ها در هممر د  زمینممه بممه یافتممه  (ا2662، 3 اتممرمن   هسمم  هممورن
کننممد   رابطممه تناسممب  هممای شممغلی   تحصممیلی را ثابممد می بینممی انتخاب شممغلی در پیش

؛ 2631، 4مثای اتمزی   نما ی عنوان به)  دهند ردبد را با موفقید شغلی   تحصیلی نشان می
ها یکمی  (؛ بنابراین شناخد ردبد2660، 6  تریسی   رابینز 2631، 5ه سون   مب هی ، لی

کمه پیشمرفد   اداممه  های یاد یری دانش های مهم برای درک موقعید ز جنبها آموزان اسد 
 پذیردا  تحصی  از آن تأثیر می

دهی عالیمممق  وگمممونگی سممازمان ، همممای شممغلی ی ردبد های  ونممما ونی در زمینممه مممدی
کمرده   بینشمی در زمینمه ، 7 تمی)  کننمد همای ممؤثر فمراهم می ی انتخاب در ن فرد را توصیف 

کمره  (ا از میان آنها می3223 کمه ایمن نظریمه تمثیلمی از  کمرد  کمر ی تریسمی اشماره  توان به ممدی 
هما   خودکارآممدی مسمیر  زمین به ارائه الگویی بسیار منعطمف   اثمربخش از سماختار ردبد

تریسممی   ) مطالعممات تریسمی  (ا3126، عابممدی   حسمینیان، بادبمان) شمغلی پرداختمه اسممد
کمه سماختار ردبد2662،   تریسمی 3220، ؛ ر نمدز3220، 8ر ندز همای شمغلی سمه  ( نشمان داد 

وینمممی   ، مثای ایرلنمممدی عنوان بمممه) های خمممار  از شممممای آمریکممما بعمممدی اسمممد   در نمونمممه
( مممورد 2661، 11؛ اسممورکو2661، 10آدامممز   تریسممی، هنممگ، 2661، 9کممرا ات بممه ترتیممب دارسممی

                          
1. vocational interests 
2. Rounds, J., & Su, R. 
3. Nagy, G., Watermann., & Hasselhorn. 
4. Etzel, J. M., & Nagy, G. 
5. Lee, B., Lawson, K. M., & McHale, S. M. 
6. Tracey, T. J. G., & Robbins. S. B. 
7. Gati, I. 
8. Rounds, J., & Tracey, T. J. 
9. Darcy, M. U. A. 
10. Long, L., Adams, R., & Tracey, T. 
11. Sverko 
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 تأیید قرار  رفته اسدا
یافتنمد شمش تیم   سماختار ردبد 3220تریسی   ر ندز در سمای   کمرده   در هما را بررسمی 

هممای  تی  (6  قممراردادی 5تهمموری، 4اجتممماعی، 3هنممری، 2جسممتجو ری، 1 رایی  اقممع) هالنممد
یممع یکسممان  ، تواننممد در اطممراف یممب دایممره مرتممب شمموند مجزایممی نیسممتند   می بنممابراین بمما توز

کمممردن دایمممره بمممه همممر تعمممدادی ، هممما در اطمممراف دایمممره تی  طور یکسمممان  بمممه، هممما از تی تکمممه 
ای  تیم  در ایمن یمب ممدی دایمره 0جای  تیم  را بمه 1پذیر خواهد بمود   بمدین ترتیمب  امکان

کممه بمما نمممایش ابعمماد پردیگممر ( نیممز تناسممب 9داده همما-ایممده همما، 8اشممیاا-افممراد) 7جممای دادنممد 
هما سمل   آن  تا اینجا هشد تی    د  بعد مطر  شمدا  (؛3220، تریسی   ر ندز) بهتری دارد

کممه پرسممتیژ کممه همممان سممطح  10بعممد سمموم  کردنممد  نممام دارد را مطممابق بمما ابعمماد دیگممر مطممر  
کملب  سطح دانش در نظریمه هالنمد   سمطح دشمواری   ، 11اشتغاهت در نظریه استرانگ   

پرسمتیژ عممود بمر سماختار   (ا3220، ر نمدز   تریسمی)  اسمد 12احساس مس ولید در نظریه ر 
پرسممتیژ ، هممای شممغلی را در سممه سممطح پرسممتیژ بمماه ردبد ، د  بعممدی مممدی هالنممد قرار رفتممه
بدین ترتیب عال ه بمر د  بعمد   کندا بینی می تبیین   پیش، متوسط   پرستیژ پائین توصیف

 سممیبعممد سمموم یعنممی پرسممتیژ در مممدی پیشممنهادی ر نممدز   تری، ها/عقایممد داده، اشممیاا/افراد
کمممر ی عالیمممق نامیمممدا 2662) ( مطمممر  شمممدا تریسمممی3220) ( آن را  سمممترش داد   آن را ممممدی 

 1مقیمماس بممرای مشمماد  پرسممتیژ بمماه    1) مقیمماس بممه عممال ه ده مقیمماس پرسممتیژ 1بنممابراین 
کر ی تریسی را تشکی  دادنمد  31رفته  هم پایین( ر ی مقیاس برای پرستیژ  بعد اصلی مدی 

پممممممردازش  ، 14مممممممدیرید تجممممممارت، 13خممممممدمات اجتممممممماعیمقیمممممماس عبممممممارت از  1کممممممه 
                          
1. realistic 
2. investigative 
3. artistic 
4. social 
5. enterprising 
6. conventional 
7. Prediger 
8. people/things 
9. data/ideas 
10. prestige 
11. Campbell, D.P. 
12. Roe, a. 
13. social facilitating 
14. management, business details 
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کشاورزی 2مکانیکی ، 1اطالعات کمه  می 5  یاوری 4هنری ، (3ف ای باز/طبیعد)     باشمند 
کره جممع شمده پمنا مقیماس مشماد  بما پرسمتیژ بماه عبارتنمد از  ، اند در اطراف خط استوا در 

کمه در قطمب  10مماعی  علموم اجت 9علموم، 8های تجماری سیسمتم، 7تحلیلگمر ممالی ، 6رهبمری
کیفیممد کنتممری  ، 11شمممای قممرار دارنممد   پممنا مقیمماس مربممو  بممه پرسممتیژ پممایین عبارتنممد از 

در قطمب جنموبا  15  خدمات فردی 14ساخد   تعمیر، 13کارهای دستی، 12خدمات پایه
کمره بممه خممود اختصمماص  همچنمین د  بعممد اشممیاا/ افمراد   داده همما/ عقایممد محورهممایی را در 

(ا رابطممه ف ممایی ایممن هشممد تیمم  بمما د  بعممد پردیگممر   همچنممین 2662، تریسممی) انممد داده
 (3شک  ) ارائه شده اسدا 3پرستیژ در شک  

 

کروی فردی1شکل شماره   (111ص ، 01جلد ، مجله رفتار شغلی، 2112، تریسی) : مدل 

                          
1. data processing  
2. mechanical 
3. nature/outdoors 
4. artistic 
5. helping 
6. influence 
7. financial analysis 
8. business systems 
9. science 
10. social science 
11. quality control 
12. basic services 
13. manual work 
14. construction/repair 
15. personal service 
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کمر ی عالئمق   هم 2662با انتشار رساله معر ف تریسمی در سمای  ونمین  در معرفمی ممدی 
کمممر ی فمممردین سممماخد پرسمممش کشمممورهای مختلمممف PGI) 1امه  ( تحقیقمممات متعمممددی در 

متحممده در خصمموص سمماختار  صربسممتان   ایاهت، کر اسممی، ایرلنممد، ژاپممن، ازجملممه وممین
کننمدا، همای خمود عالئق بر اساس این مدی انجام  رفد تا تناسمب آن را بمرای داده   بررسمی 

،لونمممگ، 2661، اسمممورکو، 2667، 3همممدریا، 2661، 2آدافمممر   تریسمممی، لونمممگ) ایمممن تحقیقمممات

کممممه بیشممممتر بممممر ر ی 2661، 5سممممودائو   تریسممممی، 2661، دارسممممی، 2660، 4 تانمممماب   تریسممممی  )
توجهی بممرای مممدی   رفتممه اسممد حمایممد قابمم  های دبیرسممتانی   دانشممگاهی انجام نمونممه

شممده در ایممن مممورد  هممای انجام کممر ی بممه همممراه داشممته اسممدا در ادامممه بممه برخممی از پژ هش
 کنیما می اشاره
( در بررسی ساختار عالئق شمغلی نوجوانمان بااسمتعداد بما اسمتفاده 2667) 6اسلارفلدت 

کمم ) 361بااسمتعداد(   بهمره هوشمی ) 310هالند د  نمونه از نوجوانان بما بهمره هوشمی  از مدی
یممان  در مطالعممه  یممابی قمراردادا نتممایا تحلیم   ار کممه همتما شممده بودنمد را مممورد ارز اسمتعداد( 

های جستجو ری   اجتمماعی تفما ت  جز ردبد ها به کدام از مقیاس ان داد در هی  ی نش
همممای جسمممتجو ری بممماهتری  معنممماداری مشممماهده نشمممدا نوجوانمممان بااسمممتعداد دارای ردبد

کممی بدسمد می آورنمدا در  مر ه  نسبد به  ر ه مقاب  بموده   در مقیماس اجتمماعی نممرات 
( پرسشمنامه را ر ی د  نمونمه از 2661)   تریسمیمقاب  عالئمق اجتمماعی بماهتر اسمدا لونمگ 

کردنمد   تناسمب دادهn=251)   دانشمجویان (n=723) دانش آموزان دبیرستانی هما را  ( اجمرا 
کممر ی کردنممدا همچنممین از تحلیمم   مممدی دایممره، بمما مممدی  ای هشممد یمما شممش تیاممی امتحممان 

/ عقایممد   پرسممتیژ همما داده، عواممم  نیممز بممرای بررسممی ح ممور سممه عاممم   اقعممی مممردم/ اشممیاا
کر ی   ممدی هشمد تیامی را  Randomizedاستفاده شد   با استفاده از آزمون  تناسب مدی 

                          
1. Personal Globe Inventory. 
2. Long, L., Adams, R., & Tracey, T. 
3. Hedrich, V.  
4. Long, L., Watanabe, N., & Tracey, T. J. G. 
5. Sodano, S. M. & Tracey, T. J. G. 
6. Sparfeldt, J. R. 
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های وینممی بمما آمریکممائی مممورد تائیممد قممرار  رفممدا همچنممین بممر طبممق  هممای نمونممه بممرای داده
 ها مشاهده نشدا جنسید هی  ساختار متفا تی در بین نمونه

آممممموزان  نفممممری از دانش 167را ر ی یممممب نمونممممه  PGIشممممده  فممممرم اصال   (2661) دارسممممی
کرد   تناسب شمش تی    سماختار  PGIضملعی  ممدی هشد ، هالنمد دبیرستانی ایرلند اجرا 

کمممرد PGIکمممر ی  کمممه داده RTنتمممایا  ، را امتحمممان  یمممادی بممما نمونمممه نشمممان داد  ی  هممما تناسمممب ز
ایممن نتممایا   هممای جنسممی  جممود نممداردا ایرلنممدی دارنممد   هممی  تفمما ت سمماختاری بممین  ر ه

کممه  ایرلنممد حمایممد می را در PGIعممال ه بممر آنکممه اعتبممار سمماختاری  کی از آن اسممد  کنممد حمما
همممای اجتمممماعی نممممرات   رائی   قمممراردادی   زنمممان در مقیاس همممای  اقمممع ممممردان در مقیاس

کسممممب می هممممای  کننممممد   هممممی  تفمممما ت معنمممماداری بممممین د  جممممن  در مقیاس بمممماهتری 
 ندارداهنری   تهوری  جود ، جستجو ری

 1همما در  دهنده تفمما ت میانگین ( نشممان2631) 1 انممگ، کوبممه، های پممژ هش ژانممگ یافتممه
کممممر ی تریسممممی در د   مممر ه سممممنی دانممممش آممممموزان    هممممای مطر  نممموع ردبد شممممده در ممممدی 

کمه ممردان در مقیماس اشمیاا  دانشجویان   جنسید آن ها اسد   نمایانگر ایمن نکتمه اسمد 
کردند  یافد   لی در مقیاس افراد هی  تفا تی مشاهده نشمدا همچنمین امتیاز بیشتری را در

( 3227) 2هبینسمکی   بنبمو، پرستیژ پایین در میان مردان   دانشمجویان بماهتر بمودا اشممید
کمه طمی آن پسمران تیزهموش بمه 31نوجوانان تیزهموش در حمد د  کردنمد  طور  سمالگی را بررسمی 

اجتمماعی   تهمموری ، ردبمد هنممری ،هممای جسمتجو رانه بمماهتر ای دارای ردبد مالحظمه قاب 
همممای  کمتمممری نسمممبد بمممه پسمممران نمونمممه هنجمممار هسمممتندا دختمممران تیزهممموش دارای ردبد

کمتمر نسمبد ،  رایانمه همای  اقع جستجو رانه   اجتماعی بماهتر   ردبد تهموری   قمراردادی 
 به دختران نمونه هنجار هستندا

« ر ایماهت متحمد آمریکماهمای شمغلی د ردبد»( بما عنموان 2630) 3نتایا پژ هش مموری 

                          
1. Yu Zhang, Y., Kube, E., Zhong Wang, Y., & Tracey, T. T. G. 
2. Schmidt, D. B., Lubinski, D., & Benbow, C. P. 
3. Morris, M. L. 
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که تفا ت کی از آن اسد   انه مدی هالند در نمونمه اخیمر  های جنسیتی در سطو  شش حا
کمممه  طوری شمممد به همممای شمممغلی دیمممده می طورکلی اثمممرات قومیمممد در ردبد کمممم اسمممد   بمممه

ها   میانمممه شمممرقی دارای امتیممماز  هنمممدی، ها همممای جسمممتجو ری   تهممموری در آسمممیایی ردبد
کممرده   رایی در سیاه د  اقممعبیشممتر بممود   ردبمم کسممب  کمتممر  پوسممتان   بومیممان امریکمما نمممره 

هنری   اجتماعی امتیماز بیشمتری در جزایمر اقیمانوس آرام بدسمد ،  را آنکه ردبد  اقع حای
کمار بما ممردم    آورده که  رایش به سمد  اندا در مدی پردیگر زنان عالقه بیشتری به مشادلی 

مند به مشاد  با  مرایش بمه سممد اشمیاا    د  لی مردها عالقهها دارند نشان دادن کار با ایده
 ها هستندا داده

کممه افممراد دارای رشممته2631) 1نتممایا پممژ هش یانممگ   بممرث یسممتی  ( نشممان داد  های دیممر ز
کمتممر    ممرایش بممه اشممیاا ، فنمماوری، مشممابه علمموم یاضممیات  ممرایش بممه افممراد  مهندسممی   ر

دارندا همچنین  مرایش بمه افمراد   اشمیاا را های پزشکی   سالمد  بیشتری نسبد به رشته
کنند اما در د   ر ه رشته دیگر عالقه  رایش به افمراد را بمه  مرایش بما  در یب سطح تأیید می

اشیاا نشان دادندا عالقمه بمه مشماد  بما  مرایش بمه افمراد در میمان زنمان در همر د   مر ه رشمته 
یسمممتی همممای فار  یکسمممان بمممودا خانم منمممدی یکسمممان  ( عالقهstem) التحصمممی  رشمممته دیمممر ز

کمار بما  نسبد بمه مشماد   مرایش بمه افمراد   اشمیاا داشمتند  لمی رشمته های زیسمتی مشماد  
 افراد را ترجیح دادندا

یمابی پرسمش، های شمغلی در ایران بررسی علمی ردبد  نامه ردبمد  ا لمین بمار بما هنجار
( آدمماز شممد   3177) های دبیرسممتانی توسممط یممزدی   حسممینیان سممنا هالنممد بممر ر ی نمونممه

نامه تجدیمممدنظر شمممده معمممر ف ردبمممد اسمممترانگ را در  ( پرسمممش3111) شمممناس سمممل  حق
کردا اصفهان بر ر ی نمونه یابی  کر ی فردی عالئق نیز در بمین   های دبیرستانی هنجار مدی 

کبممرزاده یممابی   بررسممی شممد   3111) دانممش آممموزان دبیرسممتانی شممهر مشممهد توسممط ا ( هنجار
هممای شممغلی معلمممان شممهرکرد بممر  ( در تحقیممق خممود بممه بررسممی سمماختار ردبد3126) ربیعممی

                          
1. Yang, Y., & Barth. J. M. 
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کممر ی تریسممی پرداختممه   یافتممه کی از آن اسممد معلمممان  اسمماس مممدی  های پممژ هش  ی حمما
، هنمری   جسمتجو رانه بموده   همچنمین  مرایش بمه عقایمد ، های یاورانمه بیشتر دارای ردبد

هنممری   یاورانممه  ، بمماهئی مممرتبط بمما امممور تجمماریهممای  مممردم   پرسممتیژ بمماه دارنممدا زنممان نمره
طبیعد/ف مای  ، های مکمانیکی که مردان نمرات باهتری مرتبط با ردبد داشتند درحالی

کیفید ، باز  بررسمی یمزدی   حسمینیان  کارهمای دسمتی   سماخد   تعمیمر داشمتندا ، کنتری 
کمه بیشمترین های شغلی دانشجویان استعداد درخشمان نشمان  ( در مورد ردبد3111) داد 

هممای متفمما ت متناسممب بمما  درصممد دانشممجویان اسممتعداد درخشممان علیممردم داشممتن ردبد
دارای ردبد جستجو رانه بودند   انگیمزه پیشمرفد دانشمجویان  ، رشته تحصیلی خودشان

ایممن پممژ هش همسممو بمما بررسممی دیگممر   همما بممودا در ردبممد جسممتجو رانه بمماهتر از بقیممه ردبد
کمه در آن انگیمزه پیشمرفد   ارتبما  آن بما رشمته تحصمیلی   3172) حسینیان   یزدی ( بمود 

انتخاب شغ  موردبررسی قرار رفتمه بمود   انگیمزه پیشمرفد دانشمجویان بما تیم  شخصمیتی 
 جستجو ر را باهتر از بقیه نشان داده بودا

ک ممر مطالعممات در ایممن  هممای شممغلی متوجممه می بمما نگمماهی بممه ادبیممات ردبد  کممه ا شممویم 
شممده اسممد   ابزارهممای متفمما تی را  های دبیرسممتانی   دانشممگاهی انجام ی نمونممهبممر ر ، حمموزه

کممار  رفته کممر ی را بممه نیمز بممه  کممه سمماختار عالیممق شممغلی براسمماس مممدی  طور  انممد اممما پژ هشممی 
نشمده   انجمام، آموزان عادی   تیزهموش ممورد بررسمی قمرار داده باشمد خاص در د   ر ه دانش

کممه شممناخد ردبد همما   رشممد فممرد را در  زمینممه یاد یری، شممغلی هممر فممرد هممای اسممدا ازآنجا
کممی فممرد شممده   امکانممات ، فممراهم خواهممد نمممود، وری راسممتای بهممره موجممب ارتقمماا خممود ادرا

های ناشمناخته قبلمی  شمته    شغلی را  سترش داده   همچنین منجر به تشخی  ردبد
(   2661،  ن   لنمدبمرا) های شغلی   تحصیلی را بمه هممراه خواهمد داشمد یا تأثیر انتخاب

، های شغلی افمراد مختلمف جامعمه با توجه به اهمید انجام مطالعات در خصوص ردبد
هما  ویژه بما در نظمر داشمتن تفا ت آمموزان در سمطو  مختلمف آمموزش   بمه طور خاص دانش به

در ساختارهای هوشی   اثر آن بر عملکرد ر انی   آمموزش؛ پمژ هش حاضمر بما همدف مقایسمه 
کممر ی فممردی تریسممی در دانش سمماختار ردبد آممموزان تیزهمموش    هممای شممغلی براسمماس مممدی 
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مورد مطالعه قرار  رفد   به دنبمای پاسمخگویی بمه فرضمیه  23-22عادی در سای تحصیلی 
آممموزان مممدارس تیزهوشممان   عممادی برحسممب نمموع  هممای شممغلی در دانش ردبد»زیممر اسممد: 

 «مدرسه متفا ت اسدا

 روش پژوهش
تموان از نظمر همدف   اسمتراتژی در زممره تحقیقمات توصمیفی از  ر ش پژ هش حاضر را می 

کلیمه دانشای  نوع علی مقایسه آمموزان ممدارس  بمه حسماب آورد   ازا جامعمه پمژ هش شمام  
-22تیزهوشان   مدارس عادی مقطمع متوسمطه د م شهرسمتان شمهرکرد در سمای تحصمیلی 

های عادی به صمورت تصمادفی انتخماب شمد  دبیرستانهای مورد بررسی از  نمونه بودندا 23
بمه )   از دبیرستان اسمتعدادهای درخشمان بمه صمورت در دسمترس ممورد بررسمی قمرار  رفتنمد

دلی  اینکه تنها یب دبیرستان تیزهوشمان دخترانمه   پسمرانه در اسمتان محم  مطالعمه  جمود 
ه یکسمان در نظمر  رفتمه حجمم نمونم ، باشمد آموزان در آنهما محمد د ممی داشته   پذیرش دانش

به طور تصادفی یب دبیرستان دخترانه   یمب مدرسمه ، از میان تمامی مدارس عادی  شد(ا
که تعداد دانش  266آموزان دختر   پسر ممدارس تیزهموش  پسرانه در نظر  رفته شدا از آنجایی 

نفممر انتخمماب شممد  تمممامی اع ممای آن  266از دبیرسممتان عممادی همینطممور تصممادفی ، نفممر بممود
نفمممر  566ها ممممورد بررسمممی قمممرار  رفتنمممدا در مجمممموع  کمممالس بممما پاسمممخگویی بمممه پرسشمممنامه

کردندا  پرسشنامه  های پژ هش را تکمی  
در ایممن پممژ هش بممرای تج یممه   تحلیمم  داده همما از د  سممطح آمممار توصممیفی   اسممتنباطی  

شمممدا در سمممطح آممممار توصمممیفی ازمیمممانگین   انحمممراف اسمممتاندارد   در سمممطح آممممار  اسمممتفاده
 برای بررسی فرضیه پژ هش استفاده  ردید مستق  Tاستنباطی از آزمون 

 ابزار پژوهش 

کمر ی فمردی»در پژ هش حاضر بمه منظمور جممع آوری داده هما از   «( تریسمیPGI) سمیاهه 
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 استفاده  ردیدا

کر ی فردی به  ، تریسمی   ر نمدز) هما تحقیمق دربماره سماختار هرممی ردبد  اسطه سیاهه 
کارآمممدی  فعالید،  یری ترجیحممات شممغلی (   انممدازه3227، ؛ تریسممی3220 همما   باورهممای 

 سمممیله بسمممیاری از ابزارهمممای ردبمممد را  اطالعمممات فمممراهم شمممده به، شمممک   رفمممدا ایمممن ابمممزار
یادی اسدا منعک  می  کند   دارای پیچید ی   قابلید انعطاف ز

PGI  هممماا در ایمممن تحقیمممق از فمممرم  فمممرم فعالید -2فمممرم مشممماد  -3دارای د  فمممرم اسمممدا
کممه شممام   باشممد   آزمممودنی میممزان عالقممه خممود را بممه هریممب از  ممماده شممغلی می 361مشمماد  

= بسمممیار د سمممد دارم( نشمممان 7= متنفمممرم تممما 3از ) ای درجمممه مشممماد  در یمممب طیمممف هفد
بممرای مثممای مممدیر خممدمات ) شممغ  اسممد دهممد اسممتفاده  ردیممدا هرسمم وای یممب عنمموان می

که آزمودنی باید میزان عالقه مندی خمود را بمه آن شمغ  مشمخ  نمایمدا  از  PGIاجتماعی( 
کمه منطبمق بما مؤلفمه 31 کمر ی تی  مقیاس اصلی تشمکی  شمده اسمد  شناسمی  های ممدی 

ممدی ) همای پایمه هشد مقیماس مربمو  بمه ردبد-ها عبارتند از: الف شغلی اسدا مقیاس
کممممه شممممام  هشممممد   تجممممارت خممممرد -1، مممممدیرید -2، تسممممهیلگری اجتممممماعی -3تیاممممی( 

 -7، طبیعممد/ ف ممای بمماز -0، مکممانیکی -1، پممردازش اطالعممات -5، جزئیممات تجممارت()
کممه ردبد -1هنمری    همای دارای پرسممتیژ متوسمط را مممورد سممنجش  خممدمات یاورانمه اسممد 
 -3پرسممتیژ بمماه شممام  ده مقیمماس اصمملی دیگممر عبارتنممد از پممنا مقیمماس -دهممدا ب قممرار می

علمممموم  -1تحلیمممم  مممممالی    -5، های تجمممماری سیسممممتم -1، رهبممممری -2، علمممموم اجتممممماعی
کیفیممد -3طبیعممی؛ پممنا مقیمماس پرسممتیژ پممائین شممام    -1، کارهممای دسممتی -2، کنتممری 

 -3) شممش مقیمماس هالنممد -خممدمات پایممها   -1سمماخد   تعمیممر    -5، خممدمات فممردی
 -قممراردادی(   د -0تهمموری    -1، اجتممماعی -5، یهنممر -1، جسممتجو ری -2،  رائی  اقممع

هممما/ عقایمممد(   همچنمممین مقیممماس  داده -2مقیممماس افمممراد/ اشمممیاا    -3) وهاروندبعمممدی
اس از محاسممبه نمممرات یممباشممندا نمممره هممر مق می PGI هممای تلفیقممی پرسممتیژ جممزا مقیاس

 اس محاسبه شدایآن مق سؤاهت
( بممرآورد 2662) کر نبمماخ توسممط تریسممیبممه ر ش آلفممای  PGIهممای  پایممائی هریممب از مقیاس
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که ضریب اعتبار همه آن بمودا  ی پایمائی بازآزممائی ابمزار را نیمز بماهتر  r= 16/6ها باهتر از  شد 
کبرزاده 77/6از  کردا ا همای ایمن ابمزار  ( پایایی تمام مقیاس3111) بادبان، عابدی،  زارش 

کممردا در ایممن مطالعممه 76/6را بمماهتر از  پایممایی ایممن ابممزار بممه ر ش محاسممبه ضممرایب ،  ممزارش 
کر نباخ( ) همسانی در نی  مشاهده شدا 20/6با ضریب آلفای 

 ها  یافته
آممموزان مممدارس تیزهوشممان   عممادی برحسممب نمموع مدرسممه  هممای شممغلی در دانش ردبد

 متفا ت اسدا

 های شغلی رغبت های توصیفی ابعاد : آماره1جدول 

 ها مقیاس
 مدرسه تیزهوشان مدرسه دولتی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

های ردبد  مقیاس
 هشد تیای() پایه

تسهیلگری 
 اجتماعی

33/31 75/7 21/30 00/7 

 01/1 72/31 72/1 15/23 مدیرید
 57/1 52/30 13/2 30/22 تجارت خرد

 63/36 21/37 20/2 55/26 پردازش اطالعات
 62/2 37/26 07/1 25/21 مکانیکی

طبیعد / ف ای 
 باز

11/26 11/2 60/23 07/1 

 71/2 50/21 13/2 13/22 هنری
 71/1 13/31 12/1 75/30 یاوری

پنا مقیاس پرستیژ 
 باه

 60/36 51/22 12/2 00/21 علوم اجتماعی

 51/1 20/21 13/2 72/27 رهبری
 20/36 11/26 23/36 31/22 های تجاری سیستم

 60/1 72/35 15/1 32/30 تحلی   ر مالی

 21/2 15/21 03/2 11/25 علوم
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 ها مقیاس
 مدرسه تیزهوشان مدرسه دولتی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

پنا مقیاس پرستیژ 
 پایین

 56/7 11/31 27/7 12/31 کیفید
 62/0 27/36 01/1 72/36 کارهای دستی

 12/7 02/31 22/0 16/31 خدمات فردی

 17/7 20/31 15/7 03/31 ساخد   تعمیر
 31/7 17/31 52/7 50/31 خدمات پایه

 های هالند مقیاس

 622/2 37/26 07/1 25/21  را  اقع
 00/1 60/23 11/2 11/26 جستجو ر

 71/2 50/21 13/2 13/22 هنری
 71/7 75/31 06/7 23/37 اجتماعی
 21/7 21/37 62/1 56/26 تهوری

 12/1 21/30 01/1 23 قراردادی

 مقیاس وهارتیای

 33/32 52/51 22/32 31/11 ها داده
 22/31 72/15 22/31 71/15 عقاید
 12/31 16/51 52/31 62/52 مردم
 22/32 25/51 25/32 01/10 اشیاا

 مقیاس وند بعدی
 77/32 -55/1 11/32 -05/7 اشیاا -افراد
 26/31 11/2 27/26 -17/6 عقاید -ها داده

 11/31 75/20 37/32 11/20 پرستیژ
 

شممغلی مربممو  بممه هممای  ن میممانگین نمممرات در ابعادردبممدیشممتریب، 3بمما توجممه بممه جممد ی
کمتمرین میمانگین متعلمق بمه 01/10متغیر  رایش به اشیاا در مدارس عادی با میانگین    

باشمممدا بیشمممترین میمممزان  ممممی -05/7اشمممیاا در ممممدارس عمممادی بممما میمممانگین -متغیمممر افمممراد
کند ی نیز مربو  به متغیر داده  27/26عقاید در مدارس تیزهوشان با انحمراف معیمار -ها پرا

کم کارهممای دسممتی بمما انحممراف معیممار   همچنممین  کنممد ی مربممو  بممه متغیممر  تممرین میممزان پا
 باشدا می 01/1
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کمممر ی فمممردی تریسمممی در  جهمممد بررسمممی تفممما ت سممماختار ردبمممد همممای شمممغلی ممممدی 
کمه نتمایا تحلیم  در  tآموزان مدارس عادی   تیزهوشان از آزمون  دانش مستق  استفاده شد 

 مشخ  شده اسدا 2جد ی 

 مستقل t. خالصه نتایج آزمون 2جدول

 t متغیر ها مقیاس
درجه 

 یآزاد
سطح 

 یمعنادار
تفاوت 
 ها میانگین

 های ردبد پایه مقیاس
 هشد تیای()

 11/3 63/6 121 55/2 تسهیلگری اجتماعی
 70/2 662/6 121 30/1 مدیرید

 00/1 663/6 121 17/0 تجارت خرد
 32/1 663/6 121 26/1 پردازش اطالعات

 61/1 663/6 121 51/1 مکانیکی
 -01/6 51/6 121 -71/6 طبیعد / ف ای باز

 -35/3 25/6 121 -31/3 هنری
 21/3 31/6 121 55/3 یاوری

 مقیاسهای پرستیژ باه

 31/3 22/6 121 25/3 علوم اجتماعی
 -11/6 10/6 121 -12/6 رهبری

 13/3 62/6 121 73/3 های تجاری سیستم
 53/3 62/6 121 02/3 مالیتحلیلگر 
 12/6 11/6 121 10/6 علوم

 پنا مقیاس پرستیژ پایین

کیفید  51/3 65/6 121 61/2 کنتری 
 12/6 17/6 121 123/6 کارهای دستی
 12/6 06/6 121 -12/6 خدمات فردی
 11/6 01/6 121 503/6 ساخد   تعمیر
 12/3 61/6 121 32/2 خدمات پایه
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 t متغیر ها مقیاس
درجه 

 یآزاد
سطح 

 یمعنادار
تفاوت 
 ها میانگین

 های هالند مقیاس

 61/1 663/6 121 51/1  را  اقع
 -01/6 51/6 121 -71/6 جستجو ر

 -35/3 25/6 121 -31/3 هنری
 50/3 60/6 121 12/3 اجتماعی
 50/2 662/6 121 62/1 تهوری

 62/5 663/6 121 02/5 قراردادی

 مقیاس وهارتیای

 75/2 663/6 121 27/5 ها داده
 -62/6 22/6 121 -63/6 عقاید
 13/1 60/6 121 23/3 مردم
 76/7 663/6 121 10/1 اشیاا

 مقیاس وندبعدی
 -23/5 61/6 121 -35/2 اشیاا -افراد
 -71/2 663/6 121 -21/5 عقاید -ها داده

 -12/6 11/6 121 -22/6 پرستیژ
 

، ردبمممد پایمممه  در مقیممماس، تممموان نتیجمممه  رفمممد می 2بممما توجمممه بمممه منمممدرجات جمممد ی 
پمممردازش اطالعممات   مکمممانیکی  ، تجمممارت خممرد ، مممدیرید ، متغیرهممای تسممهی  اجتمممماعی
بمما ، (p<0/01) آممموزان مممدارس عممادی   تیزهوشممان  جممود دارد تفمما ت معنمماداری بممین دانش

آمموزان  عمادی میمانگین بماهتری نسمبد بمه دانمش آمموزان مدرسمه دانش ، هما توجه به میانگین
پممردازش اطالعممات    ، خممرد تجممارت ، مممدیرید ، تیزهوشممان در متغیرهممای تسممهی  اجتممماعی

کیفیمممد    کنتمممری  کسمممب نمودنمممدا همچنمممین تفممما ت معنممماداری درمتغیرهمممای  مکمممانیکی 
آمموزان مدرسمه عمادی   تیزهوشمان  جمود  بمین دانمش ، پرسمتیژ پمایین  خدمات پایه از مقیاس

آمموزان مدرسمه عمادی نممره بماهتری  دهد دانمش ها نشان می میانگین بررسی ، (p<0/05) دارد
کیفیمد   خمدمات پایمه بمه دسمد  به دانشنسبد  آمموزان مدرسمه تیزهوشمان در متغیرهمای 

آمممموزان مدرسمممه عمممادی   تیزهوشمممان در متغیرهمممای  آوردنمممدا تفممما ت معنممماداری بمممین دانمممش
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در  ، همممای هالنمممد  جمممود دارد تهممموری   قمممراردادی در مقیممماس ردبمممد، اجتمممماعی،  مممرا  اقمممع
آممموزان مدرسممه عممادی میممانگین  قممراردادی دانممشتهمموری   ، اجتممماعی،  ممرا متغیرهممای  اقممع

کردنداتفا ت معنماداری بمین دانمش باهتری نسبد به دانش کسب  آمموزان  آموزان تیزهوشان 
مممردم   اشممیاا  جممود ، همما وهممارتیای متغیرهممای داده  مدرسممه عممادی   تیزهوشممان در مقیمماس

ه دسممد آوردنممد   در آممموزان مدرسممه عممادی در ایممن متغیرهمما نمممره بمماهتری بمم کممه دانممش، دارد
عقایمد  جمود -هما اشمیاا   داده-مقیاس وندبعدی نیز تفا ت معناداری در متغیرهای افراد

که دانش آمموزان مدرسمه عمادی  آموزان مدرسه تیزهوشان نممره بماهتری نسمبد بمه دانمش دارد 
امموزان مدرسمه عمادی    به دسد آوردندادر مقیاس پرستیژ باه تفا ت معناداری بین دانش

 (اP>0/05) زهوشان  جود نداردتی

 یریگجهیبحث و نت
کر ی تریسی در دانش، هدف این پژ هش آمموزان  بررسی ساختار ردبتهای شغلی مدی 

کمه بممین ردبتهممای شممغلی های  یافتمه  ممدارس تیزهمموش   عممادی بممودا ایممن پممژ هش نشممان داد 
کمممه بمممدین م ، آمممموزان ممممدارس عمممادی   تیزهممموش تفممما ت معنممماداری  جمممود دارد دانمممش عنممما 

خممممممرده مقیاسممممممهای تسممممممهیلگری ) آممممممموزان مممممممدارس عممممممادی در ردبتهممممممای پایممممممه دانممممممش
 پرسمممتیژ پمممایین، پمممردازش اطالعمممات   مکمممانیکی( ، تجمممارت خمممرد ، ممممدیرید ، اجتمممماعی

کیفید خرده) ، اجتمماعی ،  رایی مقیاسهای  اقع خرده) هالند، خدمات پایه( ، مقیاسهای 
کمرده نسمبد بمه دانمشتهوری   قراردادی( نمرات بماهتری را  کسمب  انمد   در  آمموزان تیزهموش 

آممموزان  همما( دانممش ایممده-همما داده، اشممیاا-مقیاسممهای افممراد خممرده) هممای وندبعممدی ردبممد
 آموزان عادی بدسد آوردندا  تیزهوش نمرات باهتری را نسبد به دانش

ین همای خمود ونم توان با اشماره بمه  مزارش محققمان در پمژ هش ها می در تبیین این یافته
کممممه میممممزان خالقیممممد در دانممممش کممممرد  آممممموزان مممممدارس خمممماص از جملممممه مممممدارس  عنمممموان 
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(ا ایممن افممراد از 2662، ٠ایسممون) آممموزان عممادی اسممد اسممتعدادهای درخشممان بیشممتر از دانممش
قمممدرت تخیممم    تفکمممر انتزاعمممی بیشمممتری نسمممبد بمممه همسممماهن خمممود در ممممدارس عمممادی 

کمه هسمد» برخوردارند   همواره به جمای هسمتندا  «توانمد باشمد آنچمه ممی»دیشمه در ان«آنچمه 
کالممی در آنهما قابم  مشماهده اسممدا متشمریب مسماعی   سممال،  سمترد ی   تنموع عالیمق د 
عالقمه منمد بمه رهبمری  ممر ه   ، د سمد داشمتنی، قانونمنمد، ممنظم، همچنمین افمرادی مرتمب

کالنکممی، 2ارلممی ) داشممتن  جممدان اخالقممی از صممفات ویممژه ایممن افممراد بمموده اسممد ، ترجمممه 
همای  کمه ایمن ویژ می) مقیاسهای ردبتهای پایه   هالنمد رفد در خرده (ا لذا انتظار می3173

ایمن ردبتهما اسمد( میمانگین همای  آمموزان تیزهموش از جملمه آیتم عنوان شده در ممورد دانمش
 آموزان مدارس عادی داشته باشندا اما براساس تحقیق ریاسی   همکماران باهتری از دانش

کممه نتممایا آ3123) آممموزان تیزهمموش  ن بیممانگر درصممد شممیوع بمماهی افسممرد ی در بممین دانممش( 
کمه بما توجمه اینکمه افمراد بماهوش  نسبد به مدارس عادی بود می کمرد  توان به این نکته اشاره 

دارای آرمانهای  اهتری هستند   در شرایط معموی جامعه نمی توانند به این آرمانهما دسمد 
شموندا ایمن ویژ می ر انمی در دوران نوجموانی    فسمرد ی ممیلذا بیشتر از دیگران دوار ا، یابند

کممودکی بممه ب ر سممالی    جممود تعارضممات   تممنش هممای همممراه آنهمما  بمما توجممه بممه دوره انتقممای از 
 تواند در بروز   شناخد ردبتهای شغلی آنها تغییراتی حاص  نمایدا می
یمممم   ه   کمممه خمممانواده3211) 3ر همممای ممممبهم    هممما ممکمممن اسمممد پیمممام ( بمممر ایمممن باورنمممد 

مدارانمممه بمممه  پیشمممرفد   الگوسمممازی رفتارهمممای پیشمممرفد ، هممما ای دربممماره ارزش آمیختمممه درهمممم
آمموزان تیزهموش تما حمد دی بیشمتر باشمد  ایمن اممر ممکمن اسمد در دانمش  فرزندشان بدهنمدا

که بع ی از خانواده انتظمارات  ، شمود ها  قتمی بروسمب تیزهوشمی بمه فرزندشمان زده ممی ورا 
کمالس فموق   الدین   اطرافیان از فرزنمد ممی بیشتری از طرف ر د   ممدام فرزنمد خمود را از ایمن 

کممالس دیگممر انتقممای مممی سممرکوبی عواطممف   ، تحممد فشممار قممرار دادن آنهمما، دهنممد برنامممه بممه 

                          
1. Eason 
2. Ehrlich 
3. Rimm & lowe 
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که سبب می شموند   از شمناخد  شمود  میا   سمردر م  عالیقشان از جمله مشکالتی اسد 
  شممغلی درسممد   رسممیدن بممه اهممداف  اهممداف اصمملی آممموزش   هممداید مسممیر تحصممیلی

کمالس اصلی فاصله می هما   محمیط آموزشمی متفما ت     یرندا همچنین موقعید   بافمد 
هممای آموزشمی ویممژه در ممدارس تیزهوشممان نیمز در ایممن ممورد تأثیر ممذار اسمدا همممه ایممن  برناممه

کمه دسد به دسد هم داده تا اینکمه دانمش توانند عوام  می هما  از آن آمموزان نتواننمد آنچنمان 
همای محمد دی میمانگین بماهتری را بدسمد آورنمد    مقیماس ر د باشند   در خمرده انتظار می

کمتمر تحمد تمأثیر مشمکالت مشمابه دانمش دانش آمموزان  آموزان مدارس عادی به دلی  اینکمه 
کمتری را تحم  ممی کننمد در نتیجمه بمه ایمن خمرده  مدارس تیزهوش هستند استرس   تنش 

 تمای  نشان دهندامقیاسها عالقه   
کممه دانممش آممموزان مممدارس عممادی   تیزهمموش در  یافتممه بعممدی پممژ هش حاضممر نشممان داد 

که اینجما مطمر  اسمد ایمن  ردبتهای پرستیژ باه تفا ت معناداری را نشان ندادندا س والی 
کمه مممی کمه وممه عمواملی در ایممن میمان دخیم  هسممتند  تموان ایمن عممدم تفما ت را تبیممین  اسمد 

اهمیممد پیشممرفد تحصممیلی ، همما ی از جملممه آ مماهی بیشممتر خممانوادهکنممدع عواممم  مختلفمم
جایگممماه اجتمممماعی   آینمممده شمممغلی مناسمممب فرزنمممدان بمممرای  المممدین ومممه در ، آمممموزان دانمممش

رسمان  همای اطمالع آمموزان در برابمر انمواع رسمانه قمرار  مرفتن دانمش، مدارس عادی وه تیزهوش
آمموزان ممدارس تیزهموش   عمادی  انمشتوانند دهیلی باشند تا امروز تفما ت بمین د همگی می

آموزان ردبتهای با پرستیژ بماه  باه به حداق  برسد   همه دانش ژدر ردبتهای مقیاس پرستی
کمه پژ هشمی بما رویکمرد مقایسمه ار کننمدا از آنجما  ممدارس بمه طمور خماص در حیطمه   انتخاب 

کمه بمه  لذا پمژ هش، اند های شغلی مورد بررسی قرار  رفته ردبد مقایسمه ایمن یافتمه بما همایی 
 یافد نشدا، ها باردازد سایر یافته

کنمار توجمه  پیشنهاد می شود مس وهن مدارس بویژه ممدارس اسمتعدادهای درخشمان در 
یاضمممی بمممه مسمممای  هممموش شمممناختی   تمرکمممز بمممر درس همممای  فی یمممب   ااا بمممه جنبمممه، همممای ر

کار مماههمما   عالیممق افممراد نیممز توجممه داشممته باشممند   بمما  نج ردبممد، خودشناسممی هممای  انممدن 
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آمموزان را  ها   ردبتهای دانمش ها رشد   شکوفایی این بخش از توانایی آموزشی در این زمینه
  آموختگممانی تممب التحصممیالن مممدارس بممه صممورت دانممش نیممز محقممق سممازند در نتیجممه فممار 

تممری بممرای آنهمما انتظممار داشممدا  تواننممد آینممده شممغلی بهتممر   موفممق بعممدی نخواهنممد بممود   مممی
کسب آ ماهی   همچنی کرده   با  که فراتر از  ظیفه سنتی خود عم   ن  ظیفه  الدین اسد 

شناسایی ردبتها   استعدادهای فرزندان خود شمرایط پمرورش آنهما را بمرای فرزندشمان فمراهم 
سممازند تمما بتواننممد انتخمماب   تصمممیمات بهتممر   درسممتی در حیطممه انتخمماب رشممته   شممغ  

 ا داشته باشنداآینده شان متناسب با ردبتهای آنه
ی علممموم انسمممانی   اجتمممماعی از  ایمممن تحقیمممق نیمممز هماننمممد همممر تحقیمممق دیگمممر در حممموزه

پمذیر نبمودن نتمایا حاصم  بمه  توان به تعممیم هایی برخوردار بودا از جمله آنها می محد دید
کردا پیشنهاد می سایر  ر ه هما را  همای بعمدی سماختار ردبد شود پژ هش ها   جوامع اشاره 

همای   ن هنرسمتا، معمارف اسمالمی، شماهد معمارف اسمالمی، دیگمر ازجملمه شماهددر ممدارس 
کشمف ردبد فنمی   حرفمه کمار دانش   ااا در جهمد  شمان   ارتقماا سممطح  همای شغلی ای   

کی دانش کندا محمد دید دیگمر خود ادرا آمموزان  مشمک  دسترسمی بمه دانمش، آموزان بررسی 
متأسمفانه مقمررات ایمن ممدارس اجمازه  در مدارس اسمتعدادهای درخشمان بمودا در ایمن ممورد

رسمد مسم وهن محتمرم  دهدا به نظمر ممی آموزان را به محققان نمی تحقیق ر ی اینگونه دانش
 اینگونه مدارس باید علد این محد دید را ر شن سازندا 
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