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 چکيده

جود و و لیمدرن به دال یایدن یهاوکار جهت مقابله با چالشکسب ندیفرآ تیریمد یو اجرا یسازادهیپ

عوامل تحت  نیحوزه ا نیصورت گرفته در ا قاتیهمراه نبوده است. در تحق تیهمواره با موفق یعوامل

و به عوامل  اندشدهییداخل سازمان شناسا طیبر مح دیتأک ( صرفاً باCSF) تیموفق یعوامل بحران

 نکهیه ابا توجه ب رونینشده است. ازا یها توجهآن میمستق ریغ ریتاث لیخارج از سازمان به دل رگذاریتأث

اضر ح قیسازمان در تعامل هستند، لذا هدف تحق رونیب طیبا مح ییباال زانیبه م یکنون یهاسازمان

گسترده  یپژوهش با بررس نی. در اباشدیخارج از سازمان م تیموفق یعوامل بحران یو بررس ییشناسا

 نی( و سازمان، اBPM)کاروکسبندیفرآتیریخارج از سازمان مد تیمؤثر موق عوامل قیتحق نهیشیپ

 ,SPSSافزار با کمک نرم یآمار یهالیو تحل ،BPMو با استفاده ازنظر خبرگان حوزه  ییعوامل شناسا

Super Decision  و روشANP  تیعوامل بر موفق نیا ریتأث زانیم یسو برر یابیبه ارز BPM 

و حذف  هیاول شیعامل مؤثر انتخاب شد که پس از پاال 71منابع  هیشده است. در مرور اولپرداخته

پس از  تیو درنها  دیعامل احصاء گرد 32 ن،یخود محقق لهیاز عوامل مشترک به وس یبرخ

 BPMموثر بر  یعامل خارج 24 کرت،یل ردمطابق استاندا پرسشنامه جادیبا ا یآمار لیوتحلهیتجز

 دیگرد یرتبه بند ANPانتخاب و با استفاده از روش 

 .استعداد های درخشان، دانش آموزان تیزهوش، روش آموزش واژگان کليدی:
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  مقدمه

های ویژه، در عصر حاضر  روانشناسی کودکان با نیازعنوان یکی از مفاهیم محوری رشته  به )تیزهوشی(1مفهوم سرآمدی

شود ، مترادف فرض می2ها و ابهامات فراوانی شده است. از دیدگاه متخصصان کالسیک، تیزهوشی با مفهوم هوش دستخوش چالش

 در که هوش های آزمون .اندداشته معطوف هوش دقیق و عینی گیریاندازه به را خود تالش های متمادی، روانشناسان و در سال

 انتزاعی سازه یک هوش واقع در .آیدمی شمار به سنجیروان رشد های دستاورد از شد عرضه جهانیان به و تهیه بیستم قرن اوایل

 . اندداده قرار بررسی مورد را مختلف آن صورت های به تاکنون شناسانروان که است

یم یبود، تداع ییباال که با نمرات هوش آنها قابل شناسا یبا مفهوم هوش شناخت یزهوشیمفهوم ت ستم،یقرن ب لیدر اوا

خرد و هوش موفق  ت،یخالق رینظ یبلکه عوامل متعدد یشود. امروزه اکثر روان شناسان معتقد هستند که نه تنها هوش شناخت

توجه  هاریمتغ نیرسد که چندان به ایر مبه نظ نیحاضر چن یآموزش ستمیدر س هنقش داشته باشد ک یزهوشیتواند در تیم زین

 خاص نشده است.

 تواندمی توانایی مختلف با آموزاندانش های نیاز کردنبرآورده و مؤثر کالس مدیریت برای عمومی آموزش معلم توانایی

 قائل تمایز آنها گسترده های نیاز چگونه بین اینکه دانستن ولی دهد، افزایش آموزانهمه دانش برای را آموزشی تجربه کیفیت

 سخن باشند. به داشته های متنوعبرنامه به نیاز آنها شودمی باعث آموزاندانش متفاوت یادگیری های مشکل است. نیاز شوند،

دهد  را افزایش آنان 6یادگیری توانایی و باشد آموزان دانش های این نیاز با متناسب باید آموزشی 5محتوای و 4، مواد3ساختار دیگر،

 برنامه به یادگیری آنها، نیاز ارزیابی و آموزاندانش های نیاز براساس 7آموزش اصالح برای معلمان . بنابراین(1395افروز، دهد )

 به آنچه دانش آموزان نیاز دارند پاسخگو باشد. بتوانند تا دارند متفاوت های

خالق و متعهد نیاز دارد. هر قدر جهانی که در  در شرایط حساس کنونی جامعه ایران، بیش از هر زمانی به افراد هوشمند،

عهد های خالق و آفریننده و البته متشود، نیاز به شناسایی، پرورش و تربیت ذهن کنیم پرشتاب تر و پیچیده تر میآن زندگی می

. تالش بی وقفه و رقابت های بسیار فشرده جوامع صنعتی برای جذب، حفظ (1396حکیم زاده، )شود بیشتر و بیشتر احساس می

و به کارگیری نخبگان سراسر جهان در دانشگاه ها و مراکز تولیدی و صنعتی خود شاهد روشنی بر اهمیت این موضوع است. این 

سازد. در کشور ما سازمان ملی پرورش های درخشان معطوف می بگان و استعدادامر توجه همگان را به لزوم افزایش توجه به  نخ

های تحت مدیریت وزارت آموزش و پرورش تنها نهاد متولی پرورش استعداد های  استعداد های درخشان به عنوان یکی از سازمان

رش هستند و از قوانین مصوب آموزش درخشان است. اگرچه مدارس سازمان در سراسر کشور عضو های پیکره بزرگ آموزش و پرو

کنند، اما ساختار تشکیالتی مدارس سمپاد )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( با مدارس آموزش و و پرورش تبعیت می

. در سال های اخیر، تغییرات در نوع مدیریت و نفوذ برنامه های ستادی بر مراکز (1396کلباسی و همکاران، )پرورش متفاوت است 

و تربیت  براین متخصصان تعلیمها، برکیفیت آموزشی مدارس تحت پوشش این سازمان، تأثیراتی برجای گذاشته است. بناشهرستان

و روانشناسی و دست اندرکاران آموزش و پرورش، باید هرآنچه را در توان  دارند به کار گیرند و برنامه های ویژه ای برای تربیت 

 این گروه از دانش آموزان تنظیم کنند. آینده دانش آموزان سرآمد و تیزهوش، که ممکن است تأثیرات قابل توجهی را در سطح

 کند که کیفیت آموزشی آنان نیز پاسخگوی وضعیت خاص آنان باشد.علمی و بین المللی از خود برجای بگذارد ایجاب می
 

 هوش چيست؟
 ،پیشینکند. محققان یم دایپ یتجل یمتفاوت اریبس یها منطبق است و تحت جنبه یا دهیچیپ اریبس تیمفهوم هوش بر واقع

 یشناسان بعدشود. اما روانیم انیاز رفتارها نما یعیوس فیکه در قالب ط دانستندیم یاصهیخص ای یعامل عموم کیهوش را 

                                                           
1   - Giftedness 

2  - Intelligence 
3 - Structure 
4 - Materials 
5 - Content 
6 - Potential of learning 
7 - Potential of learning 
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از  یکی(. به عنوان 1379/1999، 9و بوهارت 8نسبتا مستقل است )تاد یها ییاز توانا یااظهار داشتند که هوش، مجموعه

اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر  ،یقطتفکر من یفرد برا یها ییهوش شامل توانا ،(1955) 10ها، از نظر وکسلر فیتعر نیپرکاربردتر

با  نهآگاهانه و فعاال یسازگار ییتوان هوش را توانایم یباشد. به طور کل یانتزاع ای یعمل ،یتواند اجتماعیاست و م طیبا مح

کرد که انواع هوش  ینیبشیتوان پیدارند، م ریمتغ اریبس یدگیچیو پ تیها ماه تیموقع نیتازه دانست. از آنجا که ا یها تیموقع

 ست،یبرخوردار ن داریپا تارتحول، هوش از ساخ نیاز آنجا که در ح. (1377 ،یرا داشته باشد )گنج یدگیچیهمان تنوع و پ دیبا زین

 هستند. میسهآن  یثباتیدر ب یمختلف یهاعامل

مختلف به  یها . او با توجه به آزمونکردرا مطرح  یهوش کل ی،سیشناس انگل( روان1904) 11رمنیاسپاز دیدگاهی دیگر، 

. به نظر دینام 12هوش عمومی (g) یرا عامل کل آنافراد وجود دارد که  تیموفق یبرا یعامل عموم کیکه  دیرس جهینت نیا

 و،نظر ا ه( است. بg) عامل باشدا میه نهیدر همه زم تیموفق یراالزم ب طکه شر یذهن یها ییآن قسمت از توانا رمنیاسپ

تحت عنوان  یگریعوامل د ،(g) معتقد بود عالوه بر عامل او باشد.یعامل م نیاز ا یمختلف ناش یها آزمون نیمثبت ب یهمبستگ

رود، ولی چیزی که امروزه تحت عنوان تیزهوشی به کار می( وجود دارد. s) یها عامل ای 13ی یا هوش اختصاصیاختصاص یها عامل

 عمومی یا کلی دارد.اشاره به هوش 

 اطالق االب کسب نمرات و تحصیلی حیطه به تنها تیزهوشی اصطالح های پیشین، پژوهش و علم گسترش به توجه با اکنون 

 فردی به تیزهوش نظر عوام، لفظ در موضوع، هنوز این رغمعلی متأسفانه باشد.می دیگر نیز ابعاد و ها جنبه دارای شود، بلکهنمی

آموزان دانش از بسیاری شودبه همین دلیل، مشاهده می شاید باشد. در دروس داشته باالتری نمرات صرفاً که شوداطالق می

 مشکالت در بعضی موارد، که شوندمی جامعه وارد باال با اخذ نمرات صرفاً و ندارند آمیزیهای موفقیت تیزهوشان، تجربه مدارس

  (.1395)نصیران و ایروانی، کنند را تجربه می باال اضطراب و روانی

مختلف هوش، خرد  نیاز عناو یبیترک یدگاهی( دتی)هوش، خرد و خالق یبیترک هیکند که نظریم انی( ب2000استرنبرگ )

از  تیخالق ینایباشد. میاز هوش موفق م یلیشده، جنبه تحل فیو اساس هوش، که توسط هوش موفق تعر هیاست. پا تیو خالق

هوش  یباشد. پس هوش موفق بر مبنایم یدانش ضمن ژهیموفق و به و هوش یخرد از جنبه عمل ینایجنبه خالق هوش موفق و م

 لیمؤلفه در آن دخ نیساختارها در هوش موفق وجود دارد و چند نیاز ا شتریقرار گرفته است. اما ب تیخرد و خالق ،یقرارداد

 ص،یقادر به تشخ دیعاقالنه با ایفکر هوشمند، خالقانه  .کنندیم یو خرد باز تیدر هوش، خالق یدیها نقش کل هستند. فرامؤلفه

 .شوندیعملکرد فرد م شیحل مشکل باشند که در مجموع باعث افزا یبرا ییو راه حل ها فیتعر

 شیاز پ شیهوش و خرد ب ی طهیدر ح ژهیدانش آموزان به و یفرد یتفاوت ها یبررس ریاخ یدر سال ها گریاز طرف د

رو به کاهش  یدانش اموزان تیزهوش و عاد نیدهند که تفاوت بینشان م دیجد یها افتهیمورد توجه قرار گرفته است. هر چند 

شکل که عملکرد دانش  نیمعنادار است، به ا رستانیدو گروه در دب نیتفاوت ب نیکه ا دهندیها نشان م افتهیاز  یاریاست؛ اما بس

 (.2012استرنبرگ )تیزهوش باالتر است  آموزان

انجام  ،ییفضا -یبصر یها مانند مهارت یفرد به رمنحص یها استعداد ایها  مهارت ،یاز دانش آموزان در مدارس عاد یبرخ

دانش آموزان  یها افراد با مهارت نیا یها را دارند، اما مهارتها و استعداد ندهیآ ینیب شیپ ایدور از انتظار و  یکارها زیآم تیموفق

افراد  .ندیا لیدرخشان نا اتبه افتخار ،یتیحوزه فعال کیتوانند مانند افراد سرامد در یتیزهوش با نخبه متفاوت است و آنها نم

؛ به نقل از 1995هستند. )استرنبرگ وزانگ،  یو ارزشمند یریاثبات پذ ،یبارآور ن،دنادر بو ،یبرتر یهای ژگیو یدارا زهوشیت

برخورد  زهوشیافراد مانند افراد ت نیاست که با ا یما به گونه ا یدر مدارس عاد یآموزش ی(. متاسفانه روش ها1385مجد،  یریم

 ت،یبا آموزش و توجه به هوش موفق، خرد و خالق نیبنابرا .ابندیدرخشان دست  یها به دستاورد توانندیگاه نم چیشود و آنها هینم

کرد  ایمختلف مه یدر حوزه ها شانیاستعدادها ییهمه دانش آموزان جهت پرورش و شکوفا یرا برا یکسانیتوان فرصت  یم

                                                           
8 - Todd, J. 
9 - Bohart, A. 
10 - Wechsler, D 
11 - Spearman, C 
12 - General intelligence 
13 - Exclusive intelligence 
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رود. یم یکمتر تیعدم موفق و شتریب شرفتیانتظار پ زهوشانیمسائل از ت نیوجود ا با .(2008 و،یگورنی)استرنبرگ، گافمن و گر

 تیکه خالق یدر صورت، شودیم شیاز تفکر همگرا نا یلیتحص شرفتیادعا کردند که هوش و پ نی( چن2002پارک و همکاران )

بر  تی( با باال رفتن هوشبهر، تعامل هوش و خالق2007 و،کان؛ ر2005 ،محصول تفکر واگراست. عالوه برآن برطبق پژوهش )باورز

معنادار  صورت به یلیتحص شرفتیدر پ تیافراد باالتر است، نقش خالق نیشود و چون هوشبهر ا یمعنادار م یلیتحص شرفتیپ

 شود.دیده می

تفکر واگرا  یها از آزمون تیقال یریگاندازه یهرچند برا .باشندیم زین یباالتر تیخالق یاحتماال دارا زهوشیکودکان ت

 کیبرو شدن با  هنگام رو زهوشیکودکان ت .کندیتفکر خالق برآورده م یها توان بالقوه فرد را برا آزمون نیاما ا ،شودیاستفاده م

 یانوجود کس نیبا ا .برخوردارند ییباال اریبس یریانعطاف پذ و ابتکار ی،الیکه از س دهندیارائه م ییهادهیتفکر واگرا معموالً ا فیتکل

و  تیخالق نیارتباط ب .کودکان را مورد توجه قرار دهند نیا یپردازدهیا یها یژگیو دیسروکار دارند با زهوشیکه با کودکان ت

به  (؛1982( و رنزولی )1990(، میلگرام )1990(، فلدهاسن و ترفینگر )1986) رانکووبرت )آلطور مفصل به دست  به یزهوشیت

 .داده شده است حیتوض (1385د، مج یرینقل از ام

 ریغ یکه برایدر حال ،داده خواهد شد شرفتیپ یبرا ییها فرصت زهوشیکه به افراد ت رسدیبه نظر م نیدر مجموع چن

توجه  نکته نیبه ا دیبلکه با ،افراد توجه کرد یهابه مهارت دیتنها با نه نیبنابرا .دیفراهم نخواهد گرد یها فرصت نیچن زهوشانیت

 یامشارکت ه ،دارند ییباال یعقالن ییکه توانا یافراد ایمثال آ یبرا .مهارت ها استفاده خواهند کرد نیداشت که افراد چگونه از ا

 ندنتوایم ه دقت و صحتیآنها با چ ؟را تکرار خواهند کرد یآنها صرفًا دانش قبل ایآ ؟اشتد خواهند دانش شبردیدر پ یخالقانه ا

مقاصد  یخود برا ییاز توانا یا رندیگیکار م ی عاقالنهرا به صورت خود ییافراد توانمند دانش و توانا آیا ؟دنرا تکرار کن یدانش قبل

از  پر یایدن نیباشند که ضرورت دارد در ا ییسوال ها نیها در زمره مهمتر الوس نیا دیشا ؟استفاده خواهند کرد انباریمخرب و ز

 .قرار داد یزهوشیت یشناخت یها مولفهدر زمره  دیسواالت را با نیکه پاسخ به ا رندیمورد توجه قرار گ ی،آشوب کن و تعارض

ای از هعمدی لفهکه مو نش ضمنیزة دابا ساد ی خرلدنوعی تیزهوشی معرفی میکند. نظریة تعاد را ( خر2000گ )سترنبرا

موخته آسمی و رضح رت واست که به صواهایی یگیردیاع نوآن نش ضمنی شامل د. دامیشوز غاد، آمیشوب عملی محسوش هو

، ینابنابر .(1995روات، هوو یلیامز ، وگنرگ، واسترنبر)اباشد و غیرکالمی می نددنمیگرن کالمی بیارت غلب حتی به صوو اند ا هنشد

اد فرانظر در فی که اهداستیابی به دبا )ب( ست ط امربور کام نجاه الف( به شیو)است: ا هیژگی عمدونش ضمنی شامل سه دا

مستقیم زش موآطریق از تا د کسب میشوان یگررب دتجای از گیرهیا بهر بهطریق تجراز معموال ط دارد )ج( تباارست اشمند ارز

 ن.متون نداکالسی یا خو

د، نظریة هوشی خوگ در سترنبر(. ا1998گ، سترنبر)است ه اشدس قتباش ابخشی هو نظریة سهاز نش ضمنی داقع وادر 

ای جزاتحلیل مساله به ای نایی براتو، . تیزهوشی تحلیلی16عملیو  15ترکیبی، 14معرفی میکند: تحلیلیرا صلی تیزهوشی ع اسه نو

ی هانموآزست که نوعا با اتی رین مهااکه ا، جزن امتقابل میاط تباارنگی چگوو مساله ای جزدرک انایی اتود. شامل میشوآن را 

 را درجدید ی با موقعیتهاری گازسادر ستی د هچیرو  خالقیت د،شهو، بینش، تیزهوشی ترکیبید. میشوه سنجیدم مرسوش هو

و نایی تحصیلی اتوی گیرربه کا، مرتبط هستند. تیزهوشی عملیم علوو هنر در پیشرفت باال  هایی که نوعا بارتمهاد، میگیر بر

ب موفقی محسون کنارست که کاادی افراها که مشخصة رتمهااز عی انود، اشامل میشورا نه ت روزاحل مشکالای ترکیبی بر

 میشوند.

توسط اری ین تمایزگذد. امیشوط مربو 18مینهزما بیشتر به د، اکسب میشو 17حیطهیک ب چورچادر نش ضمنی داگرچه ا

جتماعی ظ اند که به لحادامیای مینهرة زبادرسمی رنش ان دابه عنورا  حیطهوی ست. اگرفته رت ( صو1996میهالی ) سیکزنت

به د خره یژوبه و عملی ش حالی که هو، در باشدط تبادر ار حیطهتحصیلی با ش سد هوربه نظر می، یناست. بنابره اتعریف شد

 باشد.ط مربو مینه و هوش غیرکالمیز
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 تيزهوشویژگی و جمعيت افراد 
نسبت به همتایان عادی خود هستند و هوش آنها از لحاظ متفاوت  یذهن یژگیو یدارا زهوشیکه کودکان ت رسدیبه نظر م

رد توان برای تیزهوشی برشمهایی را میکمی و کیفی در مقایسه با همساالن عادی، برتر است. بر اساس مطالعات گسترده، ویژگی

مندی به چیز های (، عالقه1960، 23(: برخورداری از انرژی ذهنی خاص )بونسال2015؛ 22آرگون، 21، کپتانگولو20، بسگول19)اوزکن

(، 1963، 26و جکسون 25(، یادگیری خواندن از سنین پایین )گتزلز1963، 24متنوع و یادگیری عمیق و حل مسائل پیچیده )هاس

کند ولی از سرعت طول دوره زندگی ادامه پیدا می(. تیزهوشی این افراد در 1942، 27احساس مسوولیت بسیار باال )هولینگ ورث

 (.2014، 28شود )ریباکواآن کم می

دانش آموز تیزهوش در مدارس  3.200.000، 2012طبق آمار ارائه شده در وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده در سال 

ین آمار ارائه شده از جمعیت دانش (. در آخر2011، 29)انجمن ملی کودکان تیزهوش عمومی این کشور مشغول به تحصیل هستند

نفر مشغول به تحصیل هستند )غیوری،  126.000آموزان تیزهوش مدارس سمپاد و استعداد های درخشان در ایران، حدود 

افراد نفر از  1.500.000بیان کرد حدود  رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان(. همچنین 1392

 (.1396)مهاجرانی،  هستندجامعه تیزهوش 

 

 شناسایی افراد تيزهوش
 واال جایگاه از و باید بوده، جامعه هر سرمایه های گرانبهاترین واگرا، متفکران و ممتاز اندیشمندان خالق، و تیزهوش افراد

 رفاه و امنیت علمی، پیشرفت در عامل مهمی و ملی های گنجینه افراد، این چراکه .(1395افروز، )باشند  برخوردار ارزشمندی و

 بااستعداد افراد یا و تیزهوش بسیار افراد که است داده نشان های بسیاری وهش. پژ(2011، 30ابو جابر)شوند می محسوب جامعه هر

 در کوتاهی لذا ،(2009یمونتون و سونگ ، )شوند می تبدیل خود استعدادی زمینه در ایو حرفه برجسته افراد به بزرگسالی در

 است. جامعه آینده رهبری برابر در غفلت درخشان، استعدادهای و هدایت شناسایی

 . تیزهوشی(1386کارامد، )برند می نام 34تیزهوش و33 با استعداد ، 32نابغه ،31با واژه هایی مانند نخبه را تیزهوش دانش آموزان

 حوزه آن باال در کارآیی با افراد سایر با مقایسه در که است شخص آشکار عملکرد و اجرا از نمودی یا با استعدادی، تیزهوشی

 مرحله، نخستین در دانست؛ "35توسعه و رشد"می توان را تیزهوشی این، بر افزون گیرد. می قرار "ترعالی جایگاه"در استعدادی،

 همه جانبه  پیشرفت ادامه در و است تیزهوشی معیار  "37موفقیت" بعدی، مراحل در است؛ " 36بالقوه استعداد"کلیدی متغیر

 .(2011و همکاران،  39اسبوتنیک)است  تیزهوشی برچسب اصل دریافت ،"38برجسته بودن"استعدادها؛

                                                           
19 - Ozcan, D. 
20 - Besgul, M. 
21 - Kaptanoglu, H. 
22 - Argun, S. 
23 - Bonsall, M. 
24 - Haas, K. 
25 - Getzels, J. 
26 - Jacson, P. 
27 - Hollingworth, L. 
28 - Ribakova, L.A. 
29 - National Association for Gifted Children 
30 - Abu- jaberr 
31 - Elite 
32 - Genius 
33 - Talented 
34 - Gifted 
35 - Development 
36 - Potential 
37 - Achievement 
38 - Eminence 
39 - subotnik 

http://www.psyj.ir/


 117 -131، ص  1399 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 هایتوانایی مختلف و وسیع هایجنبه  در العاده ایفوق قدرت که کنندمی اطالق افرادی را به تیزهوشی اصطالح نیز گروهی

د استعدا به توجه با اما نیستند، کودکان سایر از تیزهوش لزوما بهتر کودکان طورکلی،. به(1395افروز، )داشته باشند  ذهنی

 از وسیعی طیف تحت تأثیر و پیچیده شناسایی این لذا .(2012، 40شولر)مواجه هستند  مختلف مسائل با خود، متفاوت تحصیلی

 کمی هایداده  اساس بر با استعداد و آموزان باهوشدانش . شناسایی(1386شکوهی یکتا و پرند، )است  فرهنگی و فردی عوامل

 . انجمن(2017، 41هارمر)است  استعداد و هوش آزمون های غربالگری، نتایج های برنامه معلمان، ارزیابی نتیجه در و کیفی، و

 منطقه هر سطح در باید شناسایی های روش و تشخیص های سیاست دارد ( تأکید2017) 42با استعداد و تیزهوش دانش آموزان

 است؛ بنابراین خطاهایی دارای رشد حال در توانایی از محدودی نوع سنجش خاطر به معمول های آزمون تعریف شوند. و تعیین

 رو های توانایی از تریدامنه گسترده و (2009، 43فریدمن و ناملز) است دقیق تر و کامل چندگانه شناسایی معیار های از استفاده

 گستره به شخص هر تیزهوشی صورت، این در شود.شامل می را بود خواهند مهم جامعه در که هاییمهارت انواع شامل رشد، به

 .(2011،  44استرنبرگ و همکاران)بستگی دارد  وی سنجش و ارزیابی قابل هایتوانمندی 

 2/5 حدود که تیزهوش آموزاندانش اندیشید، چراکه استعداد های پنهان شناسایی یبرا تدابیری است الزم همچنین 

اصلی  مشکل و (2006ونمریک و همکاران، )شوند نمی شناسایی همیشه دهند،می تشکیل را هر کشوری جمعیت از درصد

 باهوش و تیزهوش مشخصات افراد و هاویژگی  از آگاهی فقدان مناسب، موزشیآ خدمات ارائه برای دانش آموزان این شناسایی

 همچنین (2007و همکاران،  46، پیرسه2010، 45چمبرالین)شود می افراد این واقعی و صحیح شناخت عدم به منجر اغلب که است

و همکاران،  47رابرتسون)تیزهوشان است  شناسایی مشکالت از نیز تیزهوشی از یکنواخت هماهنگ و یگانه، تعریف وجود عدم

 صحیح قرار آموزشی جریان در باید که واقعی تیزهوشان تیزهوشی، های ویژگی از نا آگاهی و ذکرشده دلیل موارد . به(2011

 هایزمینه آوردن فراهم جهت است فرصتی تربیت و تعلیم که، آنجا . از(2008پیفر، پیچر، کومتپ، )روند دست می از اغلب بگیرند،

دفتر )مناسب  درسی و پرورشی آموزشی، هایبرنامه اساس بر مطلوب، هایهدف سویبه افراد رساندن استعداد های فعلیت به

 تیزهوش آموزاندانش تا کندتالش می خود اهداف به رسیدن برای تیزهوشان پرورش و ؛ آموزش(1393مکاری حوزه و دانشگاه، ه

 فکر متفاوت آموزاندانش . این(2016، 48نیلهارت و تان)آموزشی برساند  پیچیدگی و چالش از باالیی سطح به را بااستعداد و

 حوزه در استثنایی نیاز های قطعاً  رو،این . از(2009، 49کوپردارند ) فردی به عاطفی منحصر و اجتماعی علمی، نیاز های و کنندمی

 علمی قرار شکست خطر معرض در را آنها آموزشی، نیازهای شناخت عدم لذا ؛(2010موجی، )داشت  پرورش خواهند و آموزش

 .(2011، 50هرتزبرگ)دهد می

 

 روش های آموزش دانش آموزان تيزهوش
 را متفاوتی هایتیزهوش، سیاست دانش آموزان ویژه نیاز های به پاسخ در مختلف کشورهای (1393) رون و معافی نظر از

 همگن و جانبه همه رشد را، آن مزایای و اندانتخاب کرده تیزهوش آموزاندانش برای را همگن یادگیری برخی. اندگرفتهپیش در

 آموزش و بوده قائل خاص مدارس یا و خاص های گروه در آموزاندانشتفکیک  به ایعده و دارندمی بیان آموزاندانش سایر

 توجه اب باید که دارند خاصی نیازهای تیزهوش کودکان حال، این با. دانندمی تر،اثربخش و افراد مطلوب تر این برای را اختصاصی
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شوند می مندبهره ویژه از خدمات یادگیری ناتوانی با کودکان که همانگونه درست. شود ارائه آنها به وسیعی و ویژه خدمات به آنها،

 .(2010، 51)موریسانو و شور

 تعلیم جهت وقت بندی تمامگروه روش ،1355 سال از و آغاز 1347 سال از تیزهوش دانش آموزان به خاص توجه ایران در

 دانش آموزان دفتر نظر زیر پسران و تیزهوشان دختران مراکز 1357 سال از پس. گرفت قرار استفاده مورد انتیزهوش تربیت و

 3 رشد 92 تا 85 هایسال فاصله . در(1376اژه ای، )نمود  سمپاد فعالیت نام تحت مرکز این 1366 سال در و شد فعال استثنایی

 کالسها در آموزاندانش تراکم افزایش و درس کالس های تعداد افزایش جدید، مدارس موجب تأسیس دانش آموزان، تعداد برابری

موجب شد. امروزه  را درخشان استعداد های مدارس پرورشی و آموزشی خدمات کیفی سطح کاهش جمعیت، این افزایش. شد

 بهره و امکانات و فضا با تأمین تیزهوش، دانش آموزان از گروهی پذیرش با که شودمی اطالق متوسطه دوم و اول دوره در پرورش

 کسب مستمر موقعیت، اصالح و درک زمینه پژوهشی ویژه، و پرورشی آموزشی، برنامه ریزی و کارآمد و متعهد معلمان از گیری

لباسی و ک)کند تأمین می دانش آموزان از گروه این برای را طیبه حیات مراتبی از به دستیابی برای تالش و ویژه های شایستگی

 روش چند هر. متفاوت است عادی مدارس با اجرایی بعد در درخشان مدارس استعداد های در تربیت و . تعلیم(1396همکاران، 

 همچنین و است قوتی نقاط دارای پرورش آموزش و 52سازمانی درون فعالیت عنوان به تیزهوش دانش آموزان وقتتمام بندیگروه

 استعداد دانش آموزان با مرتبط و 53سازمانی برون های فعالیت به عنوان نخبگان بنیاد برنامه های و های علمی جشنواره المپیادها،

 جایگاه وجود این با نماید،می فراهم مستعد دانش آموزان استعداد و هوش ارتقاء و برای رشد را مناسبی های فرصت درخشان

 دهدنشان می (2015 ،54 اقتصادی اطالعات استعداد )واحد جهانی های گزارش رتبه بندی در کشورها سایر نسبت به ایران کشور

 آنها اثربخشی و کارایی باعث کاهش که است هایینقص دارای و نبوده کافی با استعداد دانش آموزان برای انجام شده های فعالیت

 .است شده

 ویژگیهای دربرگیرنده باید ولی دارد، مشترک فراوانی نقاط عادی آموزاندانش با تیزهوشان درسی های برنامه هرچند

 سازد. عموماً می سودمند و متمایز عادی برنامه یک از را آن . خصوصیاتی که(2011،  55راف) آنها باشد شخصیت با متناسب

 :شودمی انجام زیر هایروش به تیزهوش آموزانآموزش دانش

 عادی های در کالس آموزاندانش سایر با همراه تیزهوش آموزاندانش روش این اساس بر )تلفيقی(:56همگن روش-1

. (2000، 57کاواله و فورتس)را دریافت نمایند  ایویژه و خاص هایآموزش تا شودمی فراهم هاییموقعیت ولی کنند،می شرکت

 یک در گوناگون توانایی سطوح با آموزاندانش برای آموزش برابر هایفرصت آوریفراهم را همگن آموزشی روش اصلی ویژگی

 جانبه رشد همه به سایرین با تعامل در تیزهوش دانش آموزان و دارد همراه را اجتماعی های مهارت که گسترش دانند؛می کالس

 در پرورخالقیت معلمان از کشور های اروپایی؛ برخی در همگن روش با تیزهوشان آموزش در همچنین یافت. خواهند دست

 .(1393افروز، )شود گرفته می بهره آموزش

 بتوان تا گیرندقرار می خود مشابه هایگروه  در تیزهوش آموزاندانش روش این در )جداسازی(:58گروهبندی روش -2

 فرصت شده، برخوردار خاص های برنامه تیزهوشان از اساس، این بر. نمود ریزیبرنامه آنها برای را ویژهای و خاص های آموزش

 نشینیهم  نای . همچنین(2006روجرز، )برند سود می ارتباط از این و کرده پیدا را همساالن گروه و خود همانند افراد با تعامل

انجام  متفاوتی های شیوه اساس بر بندیگروه . روش(1992کولیک، )می کند  کمک آنها الگو های فکری جانبههمه رشد به فکری،

 .گیردمی

                                                           
51 - Morisano 
52 - Internal Organizational 
53 - Extra-organizational 
54 - The Economist Intelligence Unit (EIU) 
55 - Ruf 
56 - Homogeneous 
57 - Kavale 
58 - Grouping 
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 از تیزهوش انآموزجداسازی دانش یعنی. است درخشان استعداد های ویژه مدارس در وقت تمام گروه بندی اول، روش 

 پرداخته آن به مفصل ادامه در که درخشان، ویژه استعداد های مدارس در آنها برای خاص آموزشی ریزیبرنامه و دانش آموزان سایر

 .شودمی

 اب معلم توسط هم؛ به نزدیک توانایی با آموزاندانش انتخاب روش این در. است اساس توانمندی بر گروه بندی دوم، روش 

-به دانش روش این . همچنین(2007، 59پیرتو) شودمی انجام خودکار طوربه ها،توانایی در تفاوت و مشخص شدن زمان گذشت

  .(2010، 60پلوکر، بروف و سانگ)دهد می را توانمندی در تغییر اثر بر جابجایی اجازه نآموزا

 ویژه تحت آموزش واحد معلم با همراه ه،یک پای بااستعداد آموزاندانش از نفر چند که است همسان گروهبندی روش سوم، 

 پرداخته آموزشی محتواهای به اکتشاف خود همسطح همساالن کنار در تا میکند کمک دانش آموزان به روش این. گیرندمی قرار

 .(2011، 61پرس و همکاران)باشند  داشته تریعمیق یادگیری و

 و ریاضیات( خواندن )مهارت شانتحصیلی پیشرفت مطابق آموزاندانش که است 62 کالسی درون بندیگروه روش چهارم 

  .(2009،  63کر)شوند می گروه بندی کالس در

 بتوانند تا نمایدمی تیزهوش فراهم آموزاندانش برای را خاصی های موقعیت شده سازیغنی برنامه :64سازیغنی روش -3

و  کلباسی) دارد همراه را توانمند آموزاندانش پیشرفت محسوس ویژه طوربه برنامه این. بپردازند خود عالقه مورد فعالیت های به

  .(1396همکاران، 

 مدرسه در های شناختی توانایی ظهور و رشد به بخشیدن سرعت برای راهی  :65تحصيلی( دهی)شتاب تسریع روش -4

رسند ب باالتر های پایه به و کنند پیشرفت برخی دروس در که دهدمی آموزند،می سریعتر که آموزانیدانش به را امکان این و است

 وسیع حوزه. دارند نیاز تسریع از مختلفی اشکال به خود تحصیل در دوران تیزهوش . دانش آموزان(1396باغبان و اندیشمند، )

، 67،2000رنزولی و رایس)گیرد بر می در را تحصیلی رشته دو در ثبت نام یا و پیشرفته تا جایابی66  محتوا دهیشتاب از تسریع،

  .(2000کالزن، 

کشور اروپایی، وضع موجود و چشم انداز که به  21( در پژوهشی تحت عنوان آموزش تیزهوشان در 2015مونکس و فلوگر )

سفارش وزارت علوم و آموزش آلمان انجام شده و به تهیه کنندگان آن ماموریت داده شده بود تا از وضعیت آموزش تیزهوشان در 

کشور شرکت کننده انجام  21ع آوری این اطالعات با مشارکت همکارانی در هریک از مدارس اروپایی گزارشی را تهیه کنند. جم

گرفت و همه مایل به همکاری مجدد در به روزآوری اطالعات نیز بودند. این گزارش از وضعیت موجود، شامل بررسی شش عنوان 

آموزش  -4معیار های شناسایی و گزینش  -3تسهیالت و امکانات خاص  -2قوانین و مقررات و آیین نامه های آموزشی  -1بود: 

 اولویت و توقعات.-6پژوهش، مراقبت حرفه ای و مشاوره-5حرفه ای ارتقا معلمان و شبکه های تبادل تجربیات 

( در بررسی به شیوه های شناسایی و گزینش تیزهوشان پرداخته و بهترین شیوه را ارزیابی چند 2007ریزا و موریسون) 

ای هند که به تشریح جنبه های مشخصی از نقاط ضعف و قوت افراد می پردازد. به عقیده او به کارگیری روشکنبعدی عنوان می

( دقت پیش بینی آزمون های کالمی، غیر کالمی و 2011)68دهد. الکین ولوهمنچندگانه در کنار هم، دقت ارزیابی را افزایش می

های غیرکالمی هم ن را مورد بررسی قرار دادند  و دریافتند که  آزموناستدالل کمی پیامدهای شناساسایی استعداد های درخشا

در شناسایی دانش آموزان با استعداد و هم در شناخت تسلط دانش آموزان در زبان آموزی خطای بیشتری داشته اند. خطای طبقه 

                                                           
59 - Pirto 
60 - plucker 
61 - Pierce 
62 - Enrichment 
63 - Kerr 
64 - Acceleration 
65 - Content acceleration 
66 - Advanced Placement 
67 - Ries S.M&Renzuli 
68 - Lakin, J., Lohman 
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گردد. در زیر عمده روش های داد میها سبب گزینش یا حذف ناعادالنه دانش آموزان تیزهوش و با استع بندی در هریک از روش

 آموزش تیزهوشان از دیدگاه محققان ارائه شده است.

 روش های آموزش تيزهوشان از دیدگاه محققان _1جدول 

 

 چالش های آموزشی دانش آموازان مدارس سمپاد
موجب  را و متنوع غنی آموزشی های برنامه به آنها نیازمندی ویژه؛ نیازهای با دانش آموزان متفاوت یادگیری نیاز های

 نانآ یادگیری توانایی تا باشد آموزاناین دانش  نیاز های با متناسب باید آموزشی محتوای و مواد . ساختار،(2010، 70دی)شود می

 نیاز آنها یادگیری ارزیابی و دانش آموزان نیازهای اساس بر اصالح آموزش برای معلمان . بنابراین،(2011، 71امیرا)افزایش دهد  را

 ماهیت این، بر . افزون(2012، 72چاموت)باشند  پاسخگو است، دانش آموزان نیاز مورد آنچه بتوانند به تا دارند متفاوت هایبرنامه به

 وفقیتم اساسی در نقش فرد عملکرد اساس بر تکالیف دشواری سطح تعدیل و او به فوری بازخورد ارائه و آزمودنی برنامه با تعاملی

 است، تیزهوشان شآموز اساسی از ارکان درسی برنامه در فردی هایتفاوت به توجه . لذا(1394حسن زاده و احمدی، )برنامه دارد 

 تلذ همزمان و شناختی هایتالش انجام و اطالعات به کارگیری فرایند در درگیرشدن به شانگرایش لحاظ از افراد بین که چرا

 .(1394حجازی و خدایاری فرد، )دارد  وجود تفاوت آنها از بردن

 نیاز های با هاطرح این که کندمی تضمین آموزان،دانش و به ویژه والدین درسی، برنامه متخصصان معلمان، مشارکت 

درسی  برنامه دیگر طرف از (2016مارکوزا، سنیکار، )داشته  هماهنگی تیزهوش فرد دانش آموزان به منحصر عاطفی و شناختی

 غیرقابل برنامه . همچنین این(1390عابدی، )داشت  خواهد دنبال به نیز را روحی و جسمی عواقب تیزهوشان مدارس سنگین

 آموزاندانش در منفی خودپنداره موجب شکل گیری نامناسب درسی برنامه. دارد مغایرت تیزهوش دانش آموزان روحیه با انعطاف

ترین چالش های آموزشی دانش . در جدول زیر مهم(2000پیترس و ساپلی )دهد می کاهش را آنها پیشرفت انگیزه و شودمی

 آموزان تیزهوش در مدارس سمپاد ارائه شده است:

                                                           
69 - Renzulli 
70 - Dai 
71 - Omeara 
72 - chamot 

 های  آموزشیروش سال محقق ردیف

 روش غنی سازی برنامه درسی 1390 اسالمی و آیتی 1

 گراترکیب  و گرا رویکرد تجزیه 1390 یغموری و تجری 2

 (:تحصیلی دهی شتاب) تسریع روش 1396 اندیشمند و باغبان 3

 روش غنی سازی شده 1396 همکاران و کلباسی 4

 پیشرفته و  جایابی  محتوا دهیروش شتاب 2000 69رایس و رنزولی 5

 روش آموزش همگن 2000 فورنس و کاواله 6

 کالسی درون بندیروش گروه 2009 کر 7

 درخشان استعدادهای ویژه مدارس در تمام وقت بندیگروه 2010 پلوکر و همکاران 8

 همسان روش  گروه بندی 2011 پرس و همکاران 9

 روش آموزش مستقیم با آزمون های کالمی 2011 ولوهمن الکنن 10

 آموزش الکترونیکی 2012 کالورت 11

 آموزش متمایزسازی ویژه 2014 نیکوال 12

 روش آموزش ترکیبی 2015 فالوگر و یااونکس 13
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 دچالش های آموزشی مدارس سمپا -2جدول 

 چالش سال محقق ردیف

 1393 دهقانی و همکاران 1

 و "تیزهوشان جمعیت به خاص نسبت ویژگیهای با معلمان تعداد بودن ناکافی

 روشهای تدریس و تیزهوشان هایویژگی با معلمان از برخی ناکافی آشنایی"

 تیزهوش دانش آموزان با متناسب

 1394 عابدی 2
 مدارس تأسیس محدودیت" و "آمادگی کالسهای نسبتاً باالی هزینه های

 "استانها مراکز در فقط تیزهوشان

 نفر 20 از باالتر جمعیت با کالسهایی تشکیل با مدارس اثربخشی و کاهش کارایی 1395 شجاعی 3

4 
جان علی زاده و 

 همکاران
1395 

 نبودن مشخص

 "برتر استعدادهای خصوصیات مطابق اشتغال و موفقیت موقعیتهای

 بودن مدار فرایند سمت به نقطه ای روش از استعدادها عدم شناسایی 1396 زادهحکیم  5

 1396 عقیلی و همکاران 6
بزرگساالن. ایجاد  نامناسب انتظارات با همراه تیزهوش آموزاندانش کمال گرایی

 کمال گرایی منفی

7 
 و کوبیلوس اوسوزکی

 73کالرنباچ
2012 

 از پیشین هایسنت قبول و پذیری فرهنگ بر مبنی جامعه از حد بیش انتظار"

 از آنها نقدهای به توجه جهت از جامعه، تیزهوشان انتظار"و "تیزهوشان سوی

 جامعه وضعیت

 بکارگیری معلمان ناکارآمد در فرآیند آموزشی مدارس سمپاد 2015 74اسمیت و همکاران 8

9 
 زِلجِزنو ماروکزا

 75سنیکار،
2016 

 آزمون در ریاضی و منطقی علمی، استعدادهای به درخشان استعداد تعریف

 "استعداددرخشان

 2017 76موال و همکاران 10
 متنوع پرورشی و تربیتی نیازهای از اداری مدارس کادر و مدیران ناکافی شناخت"

 استعدادهای درخشان دانش آموزان

 ،"تیزهوش دانش آموزان شناسایی در فردی تفاوتهای گرفتن نادیده 2018 77یولمل و تینر 11

 

 تمایل که آورده وجود به را هاییتیزهوش چالش آموزاندانش برای جامعه و درخشان استعدادهای مدارس محیط تفاوت

. کنند یداپ ارتباط توانندنمی دیگر محیط با گویی باشند، فعالیت داشته مدرسه آن در نحوی به و مراجعه، قبلی مدرسه به دارند

. شده اند رقابتی و خاص زندگی سبک یک وارد و جدا عادی آموزاندانش از استعداد درخشان مدارس در تحصیل واسطهبه  آنها

 استعداد های دانش آموزان بنابراین می توان گفت از آنجا که .شده است جامعه افراد دیگر با تعامل موجب دشواری امر این

شود.  تقویت استعدادهایشان شکوفایی برای آنها های انگیزه و گرفته قرار مورد توجه آنها استعداد ابعاد دارند باید نیاز درخشان

 امید داشته روشن آینده ای به و نموده افتخار خود استعداد های به که شود تبیین آنها برای ایگونهبه که ارزشها است نیاز لذا

 به نسبت را خود و گام برداشته خود صالح و خیر جهت در تا نمود خواهد کمک آنها به آموزاندانش رغبت و شوق باشند.

 .(1396باغبان و اندیشمند، )بدانند  مسئول شانپیرامون

 احساس دانش آموزان، دیگر کنار در افراد این آموزش و آموزش تیزهوشان اجرایی هایشیوه  اصالح با رسد،می نظربه 

 کنند. همچنینمی درک بهتر را آن سازان،آینده عنوان به خود وجود به جامعه نیاز و باالتر رفته جامعه قبال در هاآن مسئولیت

                                                           
73 - Olszewski-Kubilius 
74 - Smith, 
75 - Maruška 
76 - Mula 
77 - Yeluma 
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 امور کار و وزارت علوم، وزارت چون ها خانه وزارت و سیاسی )دولت شرایط همچون پرورش، و آموزش برون سازمانی عوامل

 قرار خود کار اولویت در را از استعداد ها حمایت باید ( اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت و اجتماعی تامین و رفاه وزارت اجتماعی،

 از و نموده فراهم را آنها حضور خور در جایگاه نکرده، رها حال خود به را آنها پرورش، و آموزش از آموختگیدانش از پس و داده

 جلوگیری پذیرنده کشورهای به آنها مهاجرت از کشور داخل در شکوفایی شرایط آوردن با فراهم و شود، مندبهره آنها فکری نیروی

 نماید.

 

 بحث و نتيجه گيری 
 و یادگیری به عادی مدارس های تکراری قالب از خارج هستند مندعالقه استعداد های درخشان آموزاندانش که، آنجا از

 برنامه و آموزش مختلف های شیوه است نیاز باشند، داشته رامختلف  ابعاد از مطالب بررسی برای کافی فرصت و بپردازند آموزش

 برنامه یک داشتن که، آنجا از شود. طراحی آموزاندانش این فردی های تفاوت بر اساس آنها با استعداد های متناسب درسی های

 راحتی انجامبه بتواند معلمی هر که نیست امری آموزاندانش برای تدریس های شیوه در تفاوت و است بسیار مشکل منعطف

 نمایند. اجرا و طراحی نیاز های متفاوت با آموزاندانش همه برای درسی برنامه یک تا داشته آن بر را امر متولیان شاید دهد،

 ممکن ملل سایر تجربیات از مندیبهره و نظری تیزهوشی مبانی واکاوی و پژوهش با تنها تیزهوشان درسی های برنامه اصالح

 گردد.می

 طلب را آموزشی و اجرایی شیوه و آموزشی محتوا های در تجدیدنظر استعدادی، لزوم هایزمینه  بودن گسترده به توجه 

 تغییرات و پرورش و آموزش سازمان ویژه توجه نیازمند فردی تفاوت های از برخواسته های استعدادی طیف وسعت و کندمی

 بااستعداد و تیزهوش آموزاندانش تدریس برای دارد. معلمان سازمانی درون و آموزشی قوانین اصالح و بودجه تخصیص بنیادی در

خالقیت،  اجتماعی، و علمی موضوعات جدید های جنبه کشف برای انگیزه و میل انتقادی، تفکر از قبیل: شایستگی هایی نیازمند

 باشند.می مربیگری قدرت و صدرسعه

 و مناسب انتخاب عدم باشند. آنها به آموزش مشتاق دانسته و را آموزاندانش این خصوصیات معلمان است الزم همچنین 

 تمامی است. شده شرایط واجد معلمان کمبود دلیل مدارس، این فضای گسترش یافته به جدیدالورود معلمان به الزم آموزش های

 معلمی باید ایحرفه مهارت های بر عالوه آنها میکند. طلب را ویژه توانایی با و استثنایی معلمانی آموزشی تیزهوشان، هایشیوه 

 است بهتر پرورش و سازمانی آموزش درون قوانین لذا باشند. داشته باور را آموزاندانش و بوده برخوردار باال استعداد و هوش از

 گیرد. نظر در برای آنها گزینشی سخت شرایط و گردد متمایل معلمان بهترین انتخاب جهت در

 شده غنی سازی آموزش به راحتی بتوانند به آموزاندانش که باشد گونه ایبه باید درخشان استعداد های مدارس مدیریت 

 امر این که اندشده هاکالس  جمعیت افزایش به مدیران ناچار مدارس این جمعیت افزایش با بپردازند. مرتبط های پژوهش و

 تدریس سمت به را معلمان پرجمعیت کالس کردن اداره دیگر، طرف از همراه دارد. به را یادگیری استاندارد های فرصت کاهش

آموزان دانش است نیاز آنها استعدادهای شکوفایی و آموزاندانش رشد برای نیست. مناسب آموزاناین دانش برای که بردمی صرف

 بعضاً  امر، این و دشواری مدیران از بعضی توانایی عدم علت به باشند. داشته مشارکت ها گیریتصمیم در مدرسه مدیریت با

 باور را تیزهوشان که کند،می طلب را و قدرتمند بااستعداد مدیریت تیزهوشان، مدارس اداره ندارند. گرایش امر این به مدیران

 درون قوانین نمودن روز به و اصالح گرو در امر این باشد. داشته را این افراد آموزش استاندارد شرایط آوردنفراهم توانایی و داشته

  باشد.می مدیران مناسب ترین گزینش در جهت پرورش و آموزش سازمانی
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