
 ی در کنکور سرارسر زهوشان یمدارس ت ر یتاث

زان در این مدارس  غیرقابل انکار است. داشن آموقبولی در رشته های پر مخاطب ن در کنکور سرارسری و  تاثیر مدارس تیزهوشا

تری را نسبت به مدارس تیزهوشان شهرهای کوچک تر  ات بیشها ساعبرنامه ی زیادی را می گذارند و در کالن شهرکالس های فوق 

 یم. زان بپردازنش آموکور دان مدارس بر کن لی به تاثیر ای جمام نگاهی ا. در این مقاله قصد داری می گذارند

 

 سری چیست؟در چند سال اخیر کنکور سرا  تیزهوشان نش آموزان مدارسقبولی دا ش افزای لل مهم ترین ع

ی در افزایش ساعت مطالعه ی آن ها  زای زان مدارس تیزهوشان برقرار است تاثیر بسقابت طلبی که در بین دانش آموو ر ج ت: رقاب 

 ر است. وککن داوطلبان که از عوامل مهم موفقیت در بین  دارد

)انسان    عنوانبه ش و صرف زمان الت و موفق نبوده است. بلکه با سال ها با استعداد فردی از ابتدای تولد هیچ  اعتماد به نفس باال:

و همان    فرد در زندگی استبزرگ  و ت های کوچک  د موفقی آنچه که اعتماد به نفس را به وجود می آورموفق( شناخته می شود. 

ن  دانش آموزان مدارس تیزهوشان هم از ای . بازهم باعث موفقیت های بیشتر می شود و این چرخه ادامه خواهد داشت اعتماد به نفس 

 فس بیشتری کسب می کنند. اعتماد به ن  رشانبسیاتالش های  اهده ی نتایجمش ء نیستند و پیروستثنامهم ا

آن ها  . ر جامعه تصور می کنندثیر گذااد برجسته و تابه عنوان افردر آینده خود را   ن مدارس تیزهوشانزانش آموداکثر اانگیزه: 

و درس می   ار تالش می کنندیزه و امید بسی با انگو به راهشان امید دارند. بنابراین دید  تالش هایشان را خواهند جه ی ی نت  باور دارند

 خوانند

روهای  و انگیزه نی  رقابت،اعتماد به نفس   .مجا بررسی کردی ه این که تا ب  است  تمام عواملیجه ی این مورد نتی باال:  ی  ه ساعت مطالع

رتبه های برتر کنکور  احبه ای صدر ماست. رس خواندن بی وقفه هوش برای افزایش ساعت مطالعه و د یززان ت نش آمومحرک دا

  که   ساعت در روز است 9 تا 8میانگین ساعت مطالعه آن ها در حدود اظهار داشتندهوشان بودند از مدارس تیز که  های گذشته سال

 ضیح می دهد. را کامال تو یت آن هاموفقدلیل 

. به  ئه می دهنده دانش آموزان ارات بیشتری را نسبت به مدارس عادی ب یاری از مدارس تیزهوشان خدمابسکالس های فوق برنامه: 

دانش   نند تابا تجربه و برجسته ای را استخدام می کلم های ا معی و عمومی به صورت مجزصاصاخت این ترتیب که برای دروس 

 آشنا شوند.  بیشتر  و روش های تست زنی بهتر و  آموزان با فرمول ها

 

 باید دانش آموز مدارس تیزهوشان باشیم؟ داروسازی  ،دندانپزشکی و یاآیا برای قبولی در رشته های پزشکی

ی خواندند و رمز  س مرشته برتر هایی را ببینیم که در مدارس عادی در یم با بررسی نتایج کنکور سال های اخیر می توان قطعا خیر. 

شرط کافی  مدارس تیزهوشان ر که در ابتدا اشاره کردیم قبولی در ستند. همان طوالش و مطالعه ی بسیار می دان موفقیت خود را ت 

ی داشته باشیم و تالش  اهداف بزرگ تر قرار دهد که می تواند شما را در راستایی رسی تان نیست بلکه ی د برای تضمین آینده

موفقیت یا هدم موفقیت در هردو گروه به تالش   منابع درسی یکسانی دارند و ش آموزان مدارس عادی و تیزهوشان دان بیشتری کنید. 

 خودشان بستگی دارد. 

 

 پرمخاطب کنکور ی در رشته ها ، غیر انتفاعی، شاهد و دولتی،نمونهمپاد آمار قبولی مدارس سمقایسه ی 

رتبه های   صد در 39صد کل دانش آموزان سال دوازدهم را پوشش می دهد. که شامل در  3.5ل مدارس تیرهوشان امسا بق آمار ط

 کنکور سراسری می باشند.  3000زیر

  3000درصد رتبه های زیر   24.5تعداد  این امل می شود که از ر را شدرصد دانش آموزان سال دوازدهم کل کشو  9مدارس نمونه  

 کنکور را تشکیل می دهند. 

را   3000رتبه های زیر  درصد  19ن تعداد  ی زان سال دوازدهم در مدارس غیرانتفاعی درس می خوانند که ادرصد دانش آمو 19

 تشکیل می دهند. 



از   صددر  12جمعا  درصد دانش آمموزان سال دوازدهم به ترتیب در مدارس شاهد و دولتی درس می خوانند که 54درصد و 5

 تشکیل می دهند. را   3000جمعیت رتبه های زیر 

 

 حاسبه می شود؟ه مدارس تیزهوشان در کنکور سراسری چگونه م سهمی 

و علل موفقیت آن ها    مدارس استعداد درخشان در کنکور سراسری وجود نداردم سهمیه ای برای دانش آموزان ویی در این مورد باید بگ

 اشاره کرده ایم بستگی دارد. ی که در ابتدای مقاله زمون به موارددر این آ

 

 س تیزهوشان برای بیان مطالب بیشتر در مدارمعلم ها رقبت 

ساس تجربه ی شخصی  برای تحصیلی قوی تری برخوردارند و د از پایه  می شون  ناد درخشادانش آموزانی که وارد مدارس استعد

یادگیری عمیق مطالب تمایل بیشتری نشان دهند در نتیجه  برای ع باعث می شود مین موضو. هخود می دانند چگونه درس بخوانند

اموزان مطالب کتاب درسی  ئن می شود که دانش طمین شرایط معلم م در ا. د می پرسندعلم های خوم ز سواالت بیشتر و گسترده تری ا 

. عالوه براین بیشتر امتحانات تست  می پردازد نکات کنکوری  ب ور از کتات به بیان مطالب فرارا به خوبی فرا گرفته اند بنابراین 

 تاب های درسی توسط دانش آموز اطمینان دارد. یادگیری نکات کور خواهند بود چرا که معلم از  مح

 مدارس تیزهوشان در کنکورثیر منفی ثا

ی  دانش آموزان وارد مهم به  هایی را آسیب کرده اند اما ابت شان را ث به های برتر کنکور خود ربیت رت مدارس سمپاد در ت چه اگر

 کنند:

غرور بیش از اندازه است. گاها پیش می  ند رو هست  رین چالش هایی که دانش آموزان در این مدارس با آن روبهت زرگ ور: از ب غر

تست زنی را رها می کنند. همچنین  ن خود آموخته اند از هم سن ساال تمام مطالب را بهترآید که دانش آموزان با این طرز فکر که 

به خود مغرور شوند. و ساعت مطالعه ی خود را در این  کنکور زمون های شبیه سازن است پس از کسب نتایج درخشان در آممک

 می دهند. رایط کاهش ش

نمره های بسیار نزدیک به هم طبقه بندی  با ش آموزان . دان ارس بسیار باال استجو رقابت در این مداسترس: همانطور که اشاره شد  

را از زمین مسابقه و رقابت بین هم کالسی های خود   حتی یک شکست در آزمون های شبیه ساز کنکور آن هانابراین . ب می شوند

ل می  کی دوران تحصیلی آن ها را تشآزمون های آزمایشی بخش بزرگی از ین های سامی برترای ماندن در ترس باقاسدور می کند.

حود  د حرکی برای درس خواندن بیشتر باشد ولی درصورتی که از حزان مناسبی باشد می تواند مدهد. درهایت این استرس اگر به می 

 بگذرد آسیب رسان خواهد بود. 

سبب  ناسالم  شد. رقابت اما می تواند آسیب رسان هم باجود آن که این مورد در نکات مثبت ندارس تیزهوشان بیان شد، و با رقابت: 

 کند.  تلختحصیل را خاطرات شیرین دوران می تواند  و  ستانه می شود فروپاشی بسیاری از روابط دو

 خالصه مطلب: 

. در  ص داده اندور سراسری را به خود اختصاسهم بزرگی از رتبه های برتر کنکمدارس تیزهوشان  آموزان دانش سال ها است که 

دانش   گروه از موفقیت این لعل ازختصری م به چنین پرداختیم. همسری ر سرا کنکوتاثیر مدارس تیزهوشان در ی به چگونگاین مقاله 

با تماس با  ها را ر خصوص مدارس تیزهوشان و نحوه ی قبولی درآن دگر خود شما می توانید سوال های دی . اشاره کردیم نآموزا

 گیری کنید. پی  کارشناسان ما

 : ت سواال

 

 نکور سراسری چیست؟ در کدانش آموزان مدارس تیزهوشان  مهم ترین علل موفقیت

 اعتماد به نفس،انگیزه،ساعت مطالعاتی باال،رقابت،کالس های فوق برنامه



 قدر است؟ فاتی دانش آموزان مدارس تیزهوشان چه طالمیانگین ساعت م 

 ساعت  9تا 8

 ؟  نددر کالس می گذران  ی شتری ساعات ب  ،یس عاد نسبت به دانش آموزان در مدار س تیزهوشاندر مدار  آیا دانش آموزان

 نامه ساعات بیشتری ذر کالس حضور دارند بله به سبب کالس های فوق بر

 ر تاثیر مثبت دارد؟  در کنکودر مدارس تیزهوشان تحصیل یا آ

مند تالش بیشتر  ت ونیازهایی برا موفقیت در کنکور کافی نیسما به تن طور که در مقاله اشاره شده است تاثیر مثبتی دارد ابله همان 

 دانش آموزان است. 

 ه دارند؟  یا مدارس تیزهوشان در کنکور سراسری سهمی آ

 رد. سمپاد تفاوتی وجود ندا  بین مدارس عادی و خیر از این نظر 

 


