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امروزه بر اساس برنامه هاي آموزشي ،پرورشي و درسي مناسب ،آموزش و پرورش تیزهوشان براي
رسیدن به اهداف خود تالش ميکند تا دانش آموزان تیزهوش و با استعداد را به سطح باالیي از چالش
و پیچیدگي آموزشي برساند .از آنجا که ،دانش آموزان استعداد هاي درخشان عالقهمند هستند خارج
از قالب هاي تکراري مدارس عادي به یادگیري و آموزش بپردازند و فرصت کافي براي بررسي مطالب
از ابعاد مختلف را داشته باشند ،نیاز است شیوه هاي مختلف آموزش و برنامه هاي درسي متناسب با
استعداد هاي آنها بر اساس تفاوت هاي فردي این دانشآموزان طراحي شود .لذا عدم وجود یک برنامه
منعطف و همچنین تفاوت در شیوه هاي تدریس براي دانشآموزان توسط معلمان ،متولیان امر را بر
آن داشته تا یک برنامه درسي براي همه دانشآموزان با نیاز هاي متفاوت طراحي و اجرا نمایند .از آنجا
که اصالح برنامه هاي درسي تیزهوشان تنها با پژوهش و واکاوي مباني نظري تیزهوشي و بهرهمندي
از تجربیات سایر ملل ممکن ميگردد ،توجه به گسترده بودن زمینه هاي استعدادي ،لزوم تجدیدنظر
در محتوا هاي آموزشي و شیوه اجرایي و آموزشي را طلب ميکند و وسعت طیف هاي استعدادي
برخواسته از تفاوت هاي فردي نیازمند توجه ویژه سازمان آموزش و پرورش و تغییرات بنیادي در
تخصیص بودجه و اصالح قوانین آموزشي و درون سازماني دارد .این پژوهش با روش کتابخانه اي سعي
دارد ضمن تشریح اهمیت و ضرورت مدارس استعداد هاي درخشان ،روش هاي آموزش کودکان
تیزهوش را از دیدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار داده و چالش هاي آموزشي آنان را واکاوي کند.

واژگان کليدی :استعداد هاي درخشان ،دانش آموزان تیزهوش ،روش آموزش.
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مقدمه
مفهوم سرآمدي(1تیزهوشي) به عنوان یکي از مفاهیم محوري رشته روانشناسي کودکان با نیاز هاي ویژه ،در عصر حاضر
دستخوش چالش ها و ابهامات فراواني شده است .از دیدگاه متخصصان کالسیک ،تیزهوشي با مفهوم هوش ،2مترادف فرض ميشود
و در سال هاي متمادي ،روانشناسان تالش خود را به اندازهگیري عیني و دقیق هوش معطوف داشتهاند .آزمون هاي هوش که در
اوایل قرن بیستم تهیه و به جهانیان عرضه شد از دستاورد هاي رشد روانسنجي به شمار ميآید .در واقع هوش یک سازه انتزاعي
است که روانشناسان تاکنون به صورت هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار دادهاند.
در اوایل قرن بیستم ،مفهوم تیزهوشي با مفهوم هوش شناختي باال که با نمرات هوش آنها قابل شناسایي بود ،تداعي مي
شود .امروزه اکثر روان شناسان معتقد هستند که نه تنها هوش شناختي بلکه عوامل متعددي نظیر خالقیت ،خرد و هوش موفق
نیز ميتواند در تیزهوشي نقش داشته باشد که در سیستم آموزشي حاضر چنین به نظر ميرسد که چندان به این متغیرها توجه
خاص نشده است.
توانایي معلم آموزش عمومي براي مدیریت مؤثر کالس و برآوردهکردن نیاز هاي دانشآموزان با توانایي مختلف ميتواند
کیفیت تجربه آموزشي را براي همه دانشآموزان افزایش دهد ،ولي دانستن اینکه چگونه بین نیاز هاي گسترده آنها تمایز قائل
شوند ،مشکل است .نیاز هاي یادگیري متفاوت دانشآموزان باعث ميشود آنها نیاز به برنامههاي متنوع داشته باشند .به سخن
دیگر ،ساختار ،3مواد 4و محتواي 5آموزشي باید متناسب با نیاز هاي این دانش آموزان باشد و توانایي یادگیري 6آنان را افزایش دهد
دهد (افروز .)1395 ،بنابراین معلمان براي اصالح آموزش 7براساس نیاز هاي دانشآموزان و ارزیابي یادگیري آنها ،نیاز به برنامه
هاي متفاوت دارند تا بتوانند به آنچه دانش آموزان نیاز دارند پاسخگو باشد.
در شرایط حساس کنوني جامعه ایران ،بیش از هر زماني به افراد هوشمند ،خالق و متعهد نیاز دارد .هر قدر جهاني که در
آن زندگي ميکنیم پرشتاب تر و پیچیده تر ميشود ،نیاز به شناسایي ،پرورش و تربیت ذهن هاي خالق و آفریننده و البته متعهد
بیشتر و بیشتر احساس ميشود (حکیم زاده .)1396 ،تالش بي وقفه و رقابت هاي بسیار فشرده جوامع صنعتي براي جذب ،حفظ
و به کارگیري نخبگان سراسر جهان در دانشگاه ها و مراکز تولیدي و صنعتي خود شاهد روشني بر اهمیت این موضوع است .این
امر توجه همگان را به لزوم افزایش توجه به نخبگان و استعداد هاي درخشان معطوف ميسازد .در کشور ما سازمان ملي پرورش
استعداد هاي درخشان به عنوان یکي از سازمان هاي تحت مدیریت وزارت آموزش و پرورش تنها نهاد متولي پرورش استعداد هاي
درخشان است .اگرچه مدارس سازمان در سراسر کشور عضو هاي پیکره بزرگ آموزش و پرورش هستند و از قوانین مصوب آموزش
و پرورش تبعیت مي کنند ،اما ساختار تشکیالتي مدارس سمپاد (سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان) با مدارس آموزش و
پرورش متفاوت است (کلباسي و همکاران .)1396 ،در سال هاي اخیر ،تغییرات در نوع مدیریت و نفوذ برنامه هاي ستادي بر مراکز
شهرستانها ،برکیفیت آموزشي مدارس تحت پوشش این سازمان ،تأثیراتي برجاي گذاشته است .بنابراین متخصصان تعلیم و تربیت
و روانشناسي و دست اندرکاران آموزش و پرورش ،باید هرآنچه را در توان دارند به کار گیرند و برنامه هاي ویژه اي براي تربیت
این گروه از دانش آموزان تنظیم کنند .آینده دانش آموزان سرآمد و تیزهوش ،که ممکن است تأثیرات قابل توجهي را در سطح
علمي و بین المللي از خود برجاي بگذارد ایجاب ميکند که کیفیت آموزشي آنان نیز پاسخگوي وضعیت خاص آنان باشد.

هوش چيست؟
مفهوم هوش بر واقعیت بسیار پیچیده اي منطبق است و تحت جنبه هاي بسیار متفاوتي تجلي پیدا ميکند .محققان پیشین،
هوش را یک عامل عمومي یا خصیصهاي ميدانستند که در قالب طیف وسیعي از رفتارها نمایان ميشود .اما روانشناسان بعدي
1 - Giftedness
2 - Intelligence
3
- Structure
4
- Materials
5
- Content
6
- Potential of learning
7
- Potential of learning
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اظهار داشتند که هوش ،مجموعهاي از توانایي هاي نسبتا مستقل است (تاد 8و بوهارت .)1999/1379 ،9به عنوان یکي از
پرکاربردترین تعریف ها ،از نظر وکسلر ،)1955( 10هوش شامل توانایي هاي فرد براي تفکر منطقي ،اقدام هدفمندانه و برخورد مؤثر
با محیط است و ميتواند اجتماعي ،عملي یا انتزاعي باشد .به طور کلي ميتوان هوش را توانایي سازگاري آگاهانه و فعاالنه با
موقعیت هاي تازه دانست .از آنجا که این موقعیت ها ماهیت و پیچیدگي بسیار متغیر دارند ،ميتوان پیشبیني کرد که انواع هوش
نیز باید همان تنوع و پیچیدگي را داشته باشد (گنجي .)1377 ،از آنجا که در حین تحول ،هوش از ساختار پایدار برخوردار نیست،
عاملهاي مختلفي در بيثباتي آن سهیم هستند.
از دیدگاهي دیگر ،اسپیرمن )1904( 11روانشناس انگلیسي ،هوش کلي را مطرح کرد .او با توجه به آزمون هاي مختلف به
این نتیجه رسید که یک عامل عمومي براي موفقیت افراد وجود دارد که آن را عامل کلي ( )gهوش عمومي 12نامید .به نظر
اسپیرمن آن قسمت از توانایي هاي ذهني که شرط الزم براي موفقیت در همه زمینه ها ميباشد عامل ( )gاست .به نظر او،
همبستگي مثبت بین آزمون هاي مختلف ناشي از این عامل ميباشد .او معتقد بود عالوه بر عامل ( ،)gعوامل دیگري تحت عنوان
عامل هاي اختصاصي یا هوش اختصاصي 13یا عامل هاي ( )sوجود دارد .ولي چیزي که امروزه تحت عنوان تیزهوشي به کار ميرود،
اشاره به هوش عمومي یا کلي دارد.
اکنون با توجه به گسترش علم و پژوهش هاي پیشین ،اصطالح تیزهوشي تنها به حیطه تحصیلي و کسب نمرات باال اطالق
نميشود ،بلکه داراي جنبه ها و ابعاد دیگر نیز ميباشد .متأسفانه عليرغم این موضوع ،هنوز در نظر عوام ،لفظ تیزهوش به فردي
اطالق ميشود که صرفاً نمرات باالتري در دروس داشته باشد .شاید به همین دلیل ،مشاهده ميشود بسیاري از دانشآموزان
مدارس تیزهوشان ،تجربه هاي موفقیتآمیزي ندارند و صرفاً با اخذ نمرات باال وارد جامعه ميشوند که در بعضي موارد ،مشکالت
رواني و اضطراب باال را تجربه ميکنند (نصیران و ایرواني.)1395 ،
استرنبرگ ( )2000بیان ميکند که نظریه ترکیبي (هوش ،خرد و خالقیت) دیدگاهي ترکیبي از عناوین مختلف هوش ،خرد
و خالقیت است .پایه و اساس هوش ،که توسط هوش موفق تعریف شده ،جنبه تحلیلي از هوش موفق ميباشد .میناي خالقیت از
جنبه خالق هوش موفق و میناي خرد از جنبه عملي هوش موفق و به ویژه دانش ضمني ميباشد .پس هوش موفق بر مبناي هوش
قراردادي ،خرد و خالقیت قرار گرفته است .اما بیشتر از این ساختارها در هوش موفق وجود دارد و چندین مؤلفه در آن دخیل
هستند .فرامؤلفه ها نقش کلیدي در هوش ،خالقیت و خرد بازي ميکنند .فکر هوشمند ،خالقانه یا عاقالنه باید قادر به تشخیص،
تعریف و راه حل هایي براي حل مشکل باشند که در مجموع باعث افزایش عملکرد فرد ميشوند.
از طرف دیگر در سال هاي اخیر بررسي تفاوت هاي فردي دانش آموزان به ویژه در حیطه ي هوش و خرد بیش از پیش
مورد توجه قرار گرفته است .هر چند یافته هاي جدید نشان ميدهند که تفاوت بین دانش اموزان تیزهوش و عادي رو به کاهش
است؛ اما بسیاري از یافته ها نشان ميدهند که این تفاوت بین دو گروه در دبیرستان معنادار است ،به این شکل که عملکرد دانش
آموزان تیزهوش باالتر است (استرنبرگ .)2012
برخي از دانش آموزان در مدارس عادي ،مهارت ها یا استعداد هاي منحصر به فردي مانند مهارت هاي بصري -فضایي ،انجام
موفقیت آمیز کارهاي دور از انتظار و یا پیش بیني آینده را دارند ،اما مهارتها و استعداد هاي این افراد با مهارت هاي دانش آموزان
تیزهوش با نخبه متفاوت است و آنها نميتوانند مانند افراد سرامد در یک حوزه فعالیتي ،به افتخارات درخشان نایل ایند .افراد
تیزهوش داراي ویژگي هاي برتري ،نادر بودن ،بارآوري ،اثبات پذیري و ارزشمندي هستند( .استرنبرگ وزانگ1995 ،؛ به نقل از
میري مجد .)1385 ،متاسفانه روش هاي آموزشي در مدارس عادي ما به گونه اي است که با این افراد مانند افراد تیزهوش برخورد
نميشود و آنها هیچ گاه نميتوانند به دستاورد هاي درخشان دست یابند .بنابراین با آموزش و توجه به هوش موفق ،خرد و خالقیت،
مي توان فرصت یکساني را براي همه دانش آموزان جهت پرورش و شکوفایي استعدادهایشان در حوزه هاي مختلف مهیا کرد
8

- Todd, J.
- Bohart, A.
10 - Wechsler, D
11 - Spearman, C
12 - General intelligence
13 - Exclusive intelligence
9
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(استرنبرگ ،گافمن و گریگورنیو .)2008 ،با وجود این مسائل از تیزهوشان انتظار پیشرفت بیشتر و عدم موفقیت کمتري ميرود.
پارک و همکاران ( )2002چنین ادعا کردند که هوش و پیشرفت تحصیلي از تفکر همگرا ناشي ميشود ،در صورتي که خالقیت
محصول تفکر واگراست .عالوه برآن برطبق پژوهش (باورز2005 ،؛ رانکو )2007 ،با باال رفتن هوشبهر ،تعامل هوش و خالقیت بر
پیشرفت تحصیلي معنادار مي شود و چون هوشبهر این افراد باالتر است ،نقش خالقیت در پیشرفت تحصیلي به صورت معنادار
دیده ميشود.
کودکان تیزهوش احتماال داراي خالقیت باالتري نیز ميباشند .هرچند براي اندازهگیري قالیت از آزمون هاي تفکر واگرا
استفاده ميشود ،اما این آزمون ها توان بالقوه فرد را براي تفکر خالق برآورده ميکند .کودکان تیزهوش هنگام رو برو شدن با یک
تکلیف تفکر واگرا معموالً ایدههایي ارائه ميدهند که از سیالي ،ابتکار و انعطاف پذیري بسیار باالیي برخوردارند .با این وجود کساني
که با کودکان تیزهوش سروکار دارند باید ویژگي هاي ایدهپردازي این کودکان را مورد توجه قرار دهند .ارتباط بین خالقیت و
تیزهوشي به طور مفصل به دست (آلبرت ورانکو ( ،)1986فلدهاسن و ترفینگر ( ،)1990میلگرام ( )1990و رنزولي ()1982؛ به
نقل از امیري مجد )1385 ،توضیح داده شده است.
در مجموع چنین به نظر ميرسد که به افراد تیزهوش فرصت هایي براي پیشرفت داده خواهد شد ،در حالیکه براي غیر
تیزهوشان چنین فرصت هاي فراهم نخواهد گردید .بنابراین نه تنها باید به مهارتهاي افراد توجه کرد ،بلکه باید به این نکته توجه
داشت که افراد چگونه از این مهارت ها استفاده خواهند کرد .براي مثال آیا افرادي که توانایي عقالني باالیي دارند ،مشارکت هاي
خالقانه اي در پیشبرد دانش خواهند داشت؟ آیا آنها صرف ًا دانش قبلي را تکرار خواهند کرد؟ آنها با چه دقت و صحتي ميتوانند
دانش قبلي را تکرار کنند؟ آیا افراد توانمند دانش و توانایي خود را به صورتي عاقالنه کار ميگیرند یا از توانایي خود براي مقاصد
مخرب و زیانبار استفاده خواهند کرد؟ شاید این سوال ها در زمره مهمترین سوال هایي باشند که ضرورت دارد در این دنیاي پر از
تعارض و آشوب کني ،مورد توجه قرار گیرند که پاسخ به این سواالت را باید در زمره مولفه هاي شناختي تیزهوشي قرار داد.
استرنبرگ ( )2000خرد را نوعي تیزهوشي معرفي ميکند .نظریﺔ تعادلي خرد با سازة دانش ضمني که مولفهي عمدهاي از
هوش عملي محسوب ميشود ،آغاز ميشود .دانش ضمني شامل آن نوع یادگیريهایي است که به صورت واضح و رسمي آموخته
نشده اند و اغلب حتي به صورت کالمي بیان نميگردند و غیرکالمي ميباشد (استرنبرگ ،واگنر ،ویلیامز و هوروات .)1995 ،بنابراین،
دانش ضمني شامل سه ویژگي عمده است( :الف) به شیوه انجام کار مربوط است (ب) با دستیابي به اهدافي که در نظر افراد
ارزشمند است ارتباط دارد (ج) معموال از طریق تجربه یا بهرهگیري از تجارب دیگران کسب ميشود تا از طریق آموزش مستقیم
کالسي یا خواندن متون.
در واقع دانش ضمني از نظریﺔ سه بخشي هوش اقتباس شده است (استرنبرگ .)1998 ،استرنبرگ در نظریﺔ هوشي خود،
سه نوع اصلي تیزهوشي را معرفي ميکند :تحلیلي ،14ترکیبي 15و عملي .16تیزهوشي تحلیلي ،توانایي براي تحلیل مساله به اجزاي
آن را شامل ميشود .توانایي درک اجزاي مساله و چگونگي ارتباط متقابل میان اجزا ،که این مهارتي است که نوعا با آزمونهاي
هوش مرسوم سنجیده ميشود .تیزهوشي ترکیبي ،بینش ،شهود ،خالقیت و چیره دستي در سازگاري با موقعیتهاي جدید را در
بر ميگیرد ،مهارتهایي که نوعا با پیشرفت باال در هنر و علوم مرتبط هستند .تیزهوشي عملي ،به کارگیري توانایي تحصیلي و
ترکیبي براي حل مشکالت روزانه را شامل ميشود ،انواعي از مهارتها که مشخصﺔ افرادي است که کارکنان موفقي محسوب
ميشوند.
18
17
اگرچه دانش ضمني در چارچوب یک حیطه کسب ميشود ،اما بیشتر به زمینه مربوط ميشود .این تمایزگذاري توسط
سیکزنت میهالي ( )1996صورت گرفته است .وي حیطه را به عنوان دانش رسمي دربارة زمینهاي ميداند که به لحاظ اجتماعي
تعریف شده است .بنابراین ،به نظر ميرسد هوش تحصیلي با حیطه در ارتباط باشد ،در حالي که هوش عملي و به ویژه خرد به
زمینه و هوش غیرکالمي مربوط باشد.
14
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ویژگی و جمعيت افراد تيزهوش
به نظر ميرسد که کودکان تیزهوش داراي ویژگي ذهني متفاوت نسبت به همتایان عادي خود هستند و هوش آنها از لحاظ
کمي و کیفي در مقایسه با همساالن عادي ،برتر است .بر اساس مطالعات گسترده ،ویژگيهایي را ميتوان براي تیزهوشي برشمرد
(اوزکن ،19بسگول ،20کپتانگولو ،21آرگون22؛  :)2015برخورداري از انرژي ذهني خاص (بونسال ،)1960 ،23عالقهمندي به چیز هاي
متنوع و یادگیري عمیق و حل مسائل پیچیده (هاس ،)1963 ،24یادگیري خواندن از سنین پایین (گتزلز 25و جکسون،)1963 ،26
احساس مسوولیت بسیار باال (هولینگ ورث .)1942 ،27تیزهوشي این افراد در طول دوره زندگي ادامه پیدا ميکند ولي از سرعت
آن کم ميشود (ریباکوا.)2014 ،28
طبق آمار ارائه شده در وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده در سال  3.200.000 ،2012دانش آموز تیزهوش در مدارس
عمومي این کشور مشغول به تحصیل هستند (انجمن ملي کودکان تیزهوش .)2011 ،29در آخرین آمار ارائه شده از جمعیت دانش
آموزان تیزهوش مدارس سمپاد و استعداد هاي درخشان در ایران ،حدود  126.000نفر مشغول به تحصیل هستند (غیوري،
 .)1392همچنین رئیس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان بیان کرد حدود  1.500.000نفر از افراد
جامعه تیزهوش هستند (مهاجراني.)1396 ،

شناسایی افراد تيزهوش
افراد تیزهوش و خالق ،اندیشمندان ممتاز و متفکران واگرا ،گرانبهاترین سرمایه هاي هر جامعه بوده ،و باید از جایگاه واال
و ارزشمندي برخوردار باشند (افروز .)1395 ،چراکه این افراد ،گنجینه هاي ملي و عامل مهمي در پیشرفت علمي ،امنیت و رفاه
هر جامعه محسوب ميشوند (ابو جابر .)2011 ،30پژوهش هاي بسیاري نشان داده است که افراد بسیار تیزهوش و یا افراد بااستعداد
در بزرگسالي به افراد برجسته و حرفهاي در زمینه استعدادي خود تبدیل ميشوند (یمونتون و سونگ  ،)2009 ،لذا کوتاهي در
شناسایي و هدایت استعدادهاي درخشان ،غفلت در برابر رهبري آینده جامعه است.
34
دانش آموزان تیزهوش را با واژه هایي مانند نخبه ،31نابغه ، 32با استعداد 33و تیزهوش نام ميبرند (کارامد .)1386 ،تیزهوشي
تیزهوشي یا با استعدادي ،نمودي از اجرا و عملکرد آشکار شخص است که در مقایسه با سایر افراد با کارآیي باال در آن حوزه
استعدادي ،در"جایگاه عاليتر" قرار ميگیرد .افزون بر این ،تیزهوشي را مي توان"رشد و توسعه "35دانست؛ در نخستین مرحله،
متغیر کلیدي"استعداد بالقوه " 36است؛ در مراحل بعدي" ،موفقیت "37معیار تیزهوشي است و در ادامه پیشرفت همه جانبه
استعدادها؛"برجسته بودن ،"38اصل دریافت برچسب تیزهوشي است (اسبوتنیک 39و همکاران.)2011 ،
19
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گروهي نیز اصطالح تیزهوشي را به افرادي اطالق ميکنند که قدرت فوقالعاده اي در جنبه هاي وسیع و مختلف توانایيهاي
ذهني داشته باشند (افروز .)1395 ،بهطورکلي ،کودکان تیزهوش لزوما بهتر از سایر کودکان نیستند ،اما با توجه به استعداد
تحصیلي متفاوت خود ،با مسائل مختلف مواجه هستند (شولر .)2012 ،40لذا این شناسایي پیچیده و تحت تأثیر طیف وسیعي از
عوامل فردي و فرهنگي است (شکوهي یکتا و پرند .)1386 ،شناسایي دانشآموزان باهوش و با استعداد بر اساس داده هاي کمي
و کیفي ،و در نتیجه ارزیابي معلمان ،برنامه هاي غربالگري ،نتایج آزمون هاي هوش و استعداد است (هارمر .)2017 ،41انجمن
دانش آموزان تیزهوش و با استعداد )2017( 42تأکید دارد سیاست هاي تشخیص و روش هاي شناسایي باید در سطح هر منطقه
تعیین و تعریف شوند .آزمون هاي معمول به خاطر سنجش نوع محدودي از توانایي در حال رشد داراي خطاهایي است؛ بنابراین
استفاده از معیار هاي شناسایي چندگانه کامل و دقیق تر است (فریدمن و ناملز )2009 ،43و دامنه گستردهتري از توانایي هاي رو
به رشد ،شامل انواع مهارتهایي که در جامعه مهم خواهند بود را شامل ميشود .در این صورت ،تیزهوشي هر شخص به گستره
توانمندي هاي قابل ارزیابي و سنجش وي بستگي دارد (استرنبرگ و همکاران.)2011 ، 44
همچنین الزم است تدابیري براي شناسایي استعداد هاي پنهان اندیشید ،چراکه دانشآموزان تیزهوش که حدود 5/2
درصد از جمعیت هر کشوري را تشکیل ميدهند ،همیشه شناسایي نميشوند (ونمریک و همکاران )2006 ،و مشکل اصلي
شناسایي این دانش آموزان براي ارائه خدمات آموزشي مناسب ،فقدان آگاهي از ویژگي ها و مشخصات افراد تیزهوش و باهوش
است که اغلب منجر به عدم شناخت صحیح و واقعي این افراد ميشود (چمبرالین ،2010 ،45پیرسه 46و همکاران )2007 ،همچنین
عدم وجود تعریف یگانه ،هماهنگ و یکنواخت از تیزهوشي نیز از مشکالت شناسایي تیزهوشان است (رابرتسون 47و همکاران،
 .)2011به دلیل موارد ذکرشده و نا آگاهي از ویژگي هاي تیزهوشي ،تیزهوشان واقعي که باید در جریان آموزشي صحیح قرار
بگیرند ،اغلب از دست ميروند (پیفر ،پیچر ،کومتپ .)2008 ،از آنجا که ،تعلیم و تربیت فرصتي است جهت فراهم آوردن زمینههاي
به فعلیت رساندن استعداد هاي افراد بهسوي هدفهاي مطلوب ،بر اساس برنامههاي آموزشي ،پرورشي و درسي مناسب (دفتر
همکاري حوزه و دانشگاه)1393 ،؛ آموزش و پرورش تیزهوشان براي رسیدن به اهداف خود تالش ميکند تا دانشآموزان تیزهوش
و بااستعداد را به سطح باالیي از چالش و پیچیدگي آموزشي برساند (نیلهارت و تان .)2016 ،48این دانشآموزان متفاوت فکر
ميکنند و نیاز هاي علمي ،اجتماعي و عاطفي منحصر به فردي دارند (کوپر .)2009 ،49از اینرو ،قطع ًا نیاز هاي استثنایي در حوزه
آموزش و پرورش خواهند داشت (موجي)2010 ،؛ لذا عدم شناخت نیازهاي آموزشي ،آنها را در معرض خطر شکست علمي قرار
ميدهد (هرتزبرگ.)2011 ،50

روش های آموزش دانش آموزان تيزهوش
از نظر معافي و رون ( )1393کشورهاي مختلف در پاسخ به نیاز هاي ویژه دانش آموزان تیزهوش ،سیاستهاي متفاوتي را
در پیشگرفتهاند .برخي یادگیري همگن را براي دانشآموزان تیزهوش انتخاب کردهاند و مزایاي آن را ،رشد همه جانبه و همگن
سایر دانشآموزان بیان ميدارند و عدهاي به تفکیک دانشآموزان در گروه هاي خاص و یا مدارس خاص قائل بوده و آموزش
اختصاصي را براي این افراد مطلوب تر و اثربخشتر ،ميدانند .با این حال ،کودکان تیزهوش نیازهاي خاصي دارند که باید با توجه
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به آنها ،خدمات ویژه و وسیعي به آنها ارائه شود .درست همانگونه که کودکان با ناتواني یادگیري از خدمات ویژه بهرهمند ميشوند
(موریسانو و شور.)2010 ،51
در ایران توجه خاص به دانش آموزان تیزهوش از سال  1347آغاز و از سال  ،1355روش گروهبندي تمام وقت جهت تعلیم
و تربیت تیزهوشان مورد استفاده قرار گرفت .پس از سال  1357مراکز تیزهوشان دختران و پسران زیر نظر دفتر دانش آموزان
استثنایي فعال شد و در سال  1366این مرکز تحت نام سمپاد فعالیت نمود (اژه اي .)1376 ،در فاصله سالهاي  85تا  92رشد 3
برابري تعداد دانش آموزان ،موجب تأسیس مدارس جدید ،افزایش تعداد کالس هاي درس و افزایش تراکم دانشآموزان در کالسها
شد .این افزایش جمعیت ،کاهش سطح کیفي خدمات آموزشي و پرورشي مدارس استعداد هاي درخشان را موجب شد .امروزه
پرورش در دوره اول و دوم متوسطه اطالق ميشود که با پذیرش گروهي از دانش آموزان تیزهوش ،با تأمین فضا و امکانات و بهره
گیري از معلمان متعهد و کارآمد و برنامه ریزي آموزشي ،پرورشي و پژوهشي ویژه ،زمینه درک و اصالح مستمر موقعیت ،کسب
شایستگي هاي ویژه و تالش براي دستیابي به مراتبي از حیات طیبه را براي این گروه از دانش آموزان تأمین ميکند (کلباسي و
همکاران .)1396 ،تعلیم و تربیت در مدارس استعداد هاي درخشان در بعد اجرایي با مدارس عادي متفاوت است .هر چند روش
گروهبندي تماموقت دانش آموزان تیزهوش به عنوان فعالیت درون سازماني 52آموزش و پرورش داراي نقاط قوتي است و همچنین
المپیادها ،جشنواره هاي علمي و برنامه هاي بنیاد نخبگان به عنوان فعالیت هاي برون سازماني 53و مرتبط با دانش آموزان استعداد
درخشان فرصت هاي مناسبي را براي رشد و ارتقاء هوش و استعداد دانش آموزان مستعد فراهم مينماید ،با این وجود جایگاه
کشور ایران نسبت به سایر کشورها در رتبه بندي گزارش هاي جهاني استعداد (واحد اطالعات اقتصادي  )2015 ،54نشان ميدهد
فعالیت هاي انجام شده براي دانش آموزان با استعداد کافي نبوده و داراي نقصهایي است که باعث کاهش کارایي و اثربخشي آنها
شده است.
هرچند برنامه هاي درسي تیزهوشان با دانشآموزان عادي نقاط مشترک فراواني دارد ،ولي باید دربرگیرنده ویژگیهاي
متناسب با شخصیت آنها باشد (راف .)2011 ، 55خصوصیاتي که آن را از یک برنامه عادي متمایز و سودمند ميسازد .عموم ًا
آموزش دانشآموزان تیزهوش به روشهاي زیر انجام ميشود:
-1روش همگن(56تلفيقی) :بر اساس این روش دانشآموزان تیزهوش همراه با سایر دانشآموزان در کالس هاي عادي
شرکت ميکنند ،ولي موقعیتهایي فراهم ميشود تا آموزشهاي خاص و ویژهاي را دریافت نمایند (کاواله و فورتس.)2000 ،57
ویژگي اصلي روش آموزشي همگن را فراهمآوري فرصتهاي برابر آموزش براي دانشآموزان با سطوح توانایي گوناگون در یک
کالس ميدانند؛ که گسترش مهارت هاي اجتماعي را همراه دارد و دانش آموزان تیزهوش در تعامل با سایرین به رشد همه جانبه
دست خواهند یافت .همچنین در آموزش تیزهوشان با روش همگن در برخي کشور هاي اروپایي؛ از معلمان خالقیتپرور در
آموزش بهره گرفته ميشود (افروز.)1393 ،
 -2روش گروهبندی(58جداسازی) :در این روش دانشآموزان تیزهوش در گروه هاي مشابه خود قرار ميگیرند تا بتوان
آموزش هاي خاص و ویژهاي را براي آنها برنامهریزي نمود .بر این اساس ،تیزهوشان از برنامه هاي خاص برخوردار شده ،فرصت
تعامل با افراد همانند خود و گروه همساالن را پیدا کرده و از این ارتباط سود ميبرند (روجرز .)2006 ،همچنین این هم نشیني
فکري ،به رشد همهجانبه الگو هاي فکري آنها کمک مي کند (کولیک .)1992 ،روش گروهبندي بر اساس شیوه هاي متفاوتي انجام
ميگیرد.
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روش اول ،گروه بندي تمام وقت در مدارس ویژه استعداد هاي درخشان است .یعني جداسازي دانشآموزان تیزهوش از
سایر دانش آموزان و برنامهریزي آموزشي خاص براي آنها در مدارس ویژه استعداد هاي درخشان ،که در ادامه مفصل به آن پرداخته
ميشود.
روش دوم ،گروه بندي بر اساس توانمندي است .در این روش انتخاب دانشآموزان با توانایي نزدیک به هم؛ توسط معلم با
گذشت زمان و مشخص شدن تفاوت در توانایيها ،بهطور خودکار انجام ميشود (پیرتو .)2007 ،59همچنین این روش به دانش-
آموزان اجازه جابجایي بر اثر تغییر در توانمندي را ميدهد (پلوکر ،بروف و سانگ.)2010 ،60
روش سوم ،گروهبندي همسان است که چند نفر از دانشآموزان بااستعداد یک پایه ،همراه با معلم واحد تحت آموزش ویژه
قرار ميگیرند .این روش به دانش آموزان کمک میکند تا در کنار همساالن همسطح خود به اکتشاف محتواهاي آموزشي پرداخته
و یادگیري عمیقتري داشته باشند (پرس و همکاران.)2011 ،61
روش چهارم گروهبندي درون کالسي  62است که دانشآموزان مطابق پیشرفت تحصیليشان (مهارت خواندن و ریاضیات)
در کالس گروه بندي ميشوند (کر.)2009 ، 63
 -3روش غنیسازی :64برنامه غنيسازي شده موقعیت هاي خاصي را براي دانشآموزان تیزهوش فراهم مينماید تا بتوانند
به فعالیت هاي مورد عالقه خود بپردازند .این برنامه بهطور ویژه پیشرفت محسوس دانشآموزان توانمند را همراه دارد (کلباسي و
همکاران.)1396 ،
 -4روش تسریع (شتابدهی تحصيلی) :65راهي براي سرعت بخشیدن به رشد و ظهور توانایي هاي شناختي در مدرسه
است و این امکان را به دانشآموزاني که سریعتر ميآموزند ،ميدهد که در برخي دروس پیشرفت کنند و به پایه هاي باالتر برسند
(باغبان و اندیشمند .)1396 ،دانش آموزان تیزهوش در دوران تحصیل خود به اشکال مختلفي از تسریع نیاز دارند .حوزه وسیع
تسریع ،از شتابدهي محتوا 66تا جایابي پیشرفته و یا ثبت نام در دو رشته تحصیلي را در بر ميگیرد (رنزولي و رایس،2000،67
کالزن.)2000 ،
مونکس و فلوگر ( )2015در پژوهشي تحت عنوان آموزش تیزهوشان در  21کشور اروپایي ،وضع موجود و چشم انداز که به
سفارش وزارت علوم و آموزش آلمان انجام شده و به تهیه کنندگان آن ماموریت داده شده بود تا از وضعیت آموزش تیزهوشان در
مدارس اروپایي گزارشي را تهیه کنند .جمع آوري این اطالعات با مشارکت همکاراني در هریک از  21کشور شرکت کننده انجام
گرفت و همه مایل به ه مکاري مجدد در به روزآوري اطالعات نیز بودند .این گزارش از وضعیت موجود ،شامل بررسي شش عنوان
بود -1 :قوانین و مقررات و آیین نامه هاي آموزشي  -2تسهیالت و امکانات خاص  -3معیار هاي شناسایي و گزینش  -4آموزش
حرفه اي ارتقا معلمان و شبکه هاي تبادل تجربیات -5پژوهش ،مراقبت حرفه اي و مشاوره-6اولویت و توقعات.
ریزا و موریسون( ) 2007در بررسي به شیوه هاي شناسایي و گزینش تیزهوشان پرداخته و بهترین شیوه را ارزیابي چند
بعدي عنوان مي کنند که به تشریح جنبه هاي مشخصي از نقاط ضعف و قوت افراد مي پردازد .به عقیده او به کارگیري روشهاي
چندگانه در کنار هم ،دقت ارزیابي را افزایش ميدهد .الکین ولوهمن )2011(68دقت پیش بیني آزمون هاي کالمي ،غیر کالمي و
استدالل کمي پیامدهاي شناساسایي استعداد هاي درخشان را مورد بررسي قرار دادند و دریافتند که آزمونهاي غیرکالمي هم
در شناسایي دانش آموزان با است عداد و هم در شناخت تسلط دانش آموزان در زبان آموزي خطاي بیشتري داشته اند .خطاي طبقه
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بندي در هریک از روش ها سبب گزینش یا حذف ناعادالنه دانش آموزان تیزهوش و با استعداد ميگردد .در زیر عمده روش هاي
آموزش تیزهوشان از دیدگاه محققان ارائه شده است.
جدول  _1روش های آموزش تيزهوشان از دیدگاه محققان

ردیف

محقق

سال

روشهاي آموزشي

1

اسالمي و آیتي

1390

روش غني سازي برنامه درسي

2

یغموري و تجري

1390

رویکرد تجزیه گرا و ترکیب گرا

3

باغبان و اندیشمند

1396

روش تسریع (شتاب دهي تحصیلي):

4

کلباسي و همکاران

1396

روش غني سازي شده

2000

روش شتابدهي محتوا و جایابي پیشرفته
روش آموزش همگن

رایس69

5

رنزولي و

6

کاواله و فورنس

2000

7

کر

2009

روش گروهبندي درون کالسي

8

پلوکر و همکاران

2010

گروهبندي تمام وقت در مدارس ویژه استعدادهاي درخشان

9

پرس و همکاران

2011

روش گروه بندي همسان

10

الکنن ولوهمن

2011

روش آموزش مستقیم با آزمون هاي کالمي

11

کالورت

2012

آموزش الکترونیکي

12

نیکوال

2014

آموزش متمایزسازي ویژه

13

یااونکس و فالوگر

2015

روش آموزش ترکیبي

چالش های آموزشی دانش آموازان مدارس سمپاد
نیاز هاي یادگیري متفاوت دانش آموزان با نیازهاي ویژه؛ نیازمندي آنها به برنامه هاي آموزشي غني و متنوع را موجب
ميشود (دي .)2010 ،70ساختار ،مواد و محتواي آموزشي باید متناسب با نیاز هاي این دانش آموزان باشد تا توانایي یادگیري آنان
را افزایش دهد (امیرا .)2011 ،71بنابراین ،معلمان براي اصالح آموزش بر اساس نیازهاي دانش آموزان و ارزیابي یادگیري آنها نیاز
به برنامههاي متفاوت دارند تا بتوانند به آنچه مورد نیاز دانش آموزان است ،پاسخگو باشند (چاموت .)2012 ،72افزون بر این ،ماهیت
تعاملي برنامه با آزمودني و ارائه بازخورد فوري به او و تعدیل سطح دشواري تکالیف بر اساس عملکرد فرد نقش اساسي در موفقیت
برنامه دارد (حسن زاده و احمدي .)1394 ،لذا توجه به تفاوتهاي فردي در برنامه درسي از ارکان اساسي آموزش تیزهوشان است،
چرا که بین افراد از لحاظ گرایششان به درگیرشدن در فرایند به کارگیري اطالعات و انجام تالشهاي شناختي و همزمان لذت
بردن از آنها تفاوت وجود دارد (حجازي و خدایاري فرد.)1394 ،
مشارکت معلمان ،متخصصان برنامه درسي ،والدین و به ویژه دانشآموزان ،تضمین ميکند که این طرحها با نیاز هاي
شناختي و عاطفي منحصر به فرد دانش آموزان تیزهوش هماهنگي داشته (مارکوزا ،سنیکار )2016 ،از طرف دیگر برنامه درسي
سنگین مدارس تیزهوشان عواقب جسمي و روحي را نیز به دنبال خواهد داشت (عابدي .)1390 ،همچنین این برنامه غیرقابل
انعطاف با روحیه دانش آموزان تیزهوش مغایرت دارد .برنامه درسي نامناسب موجب شکل گیري خودپنداره منفي در دانشآموزان
ميشود و انگیزه پیشرفت آنها را کاهش ميدهد (پیترس و ساپلي  .)2000در جدول زیر مهمترین چالش هاي آموزشي دانش
آموزان تیزهوش در مدارس سمپاد ارائه شده است:
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جدول  -2چالش های آموزشی مدارس سمپاد

ردیف

محقق

سال

چالش

1

دهقاني و همکاران

1393

ناکافي بودن تعداد معلمان با ویژگیهاي خاص نسبت به جمعیت تیزهوشان" و
"آشنایي ناکافي برخي از معلمان با ویژگيهاي تیزهوشان و روشهاي تدریس
متناسب با دانش آموزان تیزهوش

2

عابدي

1394

هزینه هاي نسبتاً باالي کالسهاي آمادگي" و "محدودیت تأسیس مدارس
تیزهوشان فقط در مراکز استانها"

3

شجاعي

1395

کاهش کارایي و اثربخشي مدارس با تشکیل کالسهایي با جمعیت باالتر از  20نفر

4

جان علي زاده و
همکاران

1395

مشخص نبودن
موقعیتهاي موفقیت و اشتغال مطابق خصوصیات استعدادهاي برتر"

5

حکیم زاده

1396

عدم شناسایي استعدادها از روش نقطه اي به سمت فرایند مدار بودن

6

عقیلي و همکاران

1396

کمال گرایي دانشآموزان تیزهوش همراه با انتظارات نامناسب بزرگساالن .ایجاد
کمال گرایي منفي

7

اوسوزکي کوبیلوس و
کالرنباچ73

2012

"انتظار بیش از حد جامعه مبني بر فرهنگ پذیري و قبول سنتهاي پیشین از
سوي تیزهوشان" و"انتظار تیزهوشان از جامعه ،جهت توجه به نقدهاي آنها از
وضعیت جامعه

8

همکاران74

2015

بکارگیري معلمان ناکارآمد در فرآیند آموزشي مدارس سمپاد

2016

تعریف استعداد درخشان به استعدادهاي علمي ،منطقي و ریاضي در آزمون
استعداددرخشان"

2017

"شناخت ناکافي مدیران و کادر اداري مدارس از نیازهاي تربیتي و پرورشي متنوع
دانش آموزان استعدادهاي درخشان

2018

نادیده گرفتن تفاوتهاي فردي در شناسایي دانش آموزان تیزهوش"،

9
10
11

اسمیت و

ماروکزا زِلجِزنو
سنیکار75،
موال و

همکاران76

یولمل و

تینر77

تفاوت محیط مدارس استعدادهاي درخشان و جامعه براي دانشآموزان تیزهوش چالشهایي را به وجود آورده که تمایل
دارند به مدرسه قبلي مراجعه ،و به نحوي در آن مدرسه فعالیت داشته باشند ،گویي با محیط دیگر نميتوانند ارتباط پیدا کنند.
آنها به واسطه تحصیل در مدارس استعداد درخشان از دانشآموزان عادي جدا و وارد یک سبک زندگي خاص و رقابتي شده اند.
این امر موجب دشواري تعامل با دیگر افراد جامعه شده است .بنابراین مي توان گفت از آنجا که دانش آموزان استعداد هاي
درخشان نیاز دارند باید ابعاد استعداد آنها مورد توجه قرار گرفته و انگیزه هاي آنها براي شکوفایي استعدادهایشان تقویت شود.
لذا نیاز است که ارزشها بهگونهاي براي آنها تبیین شود که به استعداد هاي خود افتخار نموده و به آینده اي روشن امید داشته
باشند .شوق و رغبت دانشآموزان به آنها کمک خواهد نمود تا در جهت خیر و صالح خود گام برداشته و خود را نسبت به
پیرامونشان مسئول بدانند (باغبان و اندیشمند.)1396 ،
بهنظر ميرسد ،با اصالح شیوه هاي اجرایي آموزش تیزهوشان و آموزش این افراد در کنار دیگر دانش آموزان ،احساس
مسئولیت آنها در قبال جامعه باالتر رفته و نیاز جامعه به وجود خود به عنوان آیندهسازان ،آن را بهتر درک ميکنند .همچنین
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عوامل برون سازماني آموزش و پرورش ،همچون شرایط سیاسي (دولت و وزارت خانه ها چون وزارت علوم ،وزارت کار و امور
اجتماعي ،وزارت رفاه و تامین اجتماعي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ) باید حمایت از استعداد ها را در اولویت کار خود قرار
داده و پس از دانشآموختگي از آموزش و پرورش ،آنها را به حال خود رها نکرده ،جایگاه در خور حضور آنها را فراهم نموده و از
نیروي فکري آنها بهرهمند شود ،و با فراهم آوردن شرایط شکوفایي در داخل کشور از مهاجرت آنها به کشورهاي پذیرنده جلوگیري
نماید.

بحث و نتيجه گيری
از آنجا که ،دانشآموزان استعداد هاي درخشان عالقهمند هستند خارج از قالب هاي تکراري مدارس عادي به یادگیري و
آموزش بپردازند و فرصت کافي براي بررسي مطالب از ابعاد مختلف را داشته باشند ،نیاز است شیوه هاي مختلف آموزش و برنامه
هاي درسي متناسب با استعداد هاي آنها بر اساس تفاوت هاي فردي این دانشآموزان طراحي شود .از آنجا که ،داشتن یک برنامه
منعطف بسیار مشکل است و تفاوت در شیوه هاي تدریس براي دانشآموزان امري نیست که هر معلمي بتواند بهراحتي انجام
دهد ،شاید متولیان امر را بر آن داشته تا یک برنامه درسي براي همه دانشآموزان با نیاز هاي متفاوت طراحي و اجرا نمایند.
اصالح برنامه هاي درسي تیزهوشان تنها با پژوهش و واکاوي مباني نظري تیزهوشي و بهرهمندي از تجربیات سایر ملل ممکن
ميگردد.
توجه به گسترده بودن زمینه هاي استعدادي ،لزوم تجدیدنظر در محتوا هاي آموزشي و شیوه اجرایي و آموزشي را طلب
ميکند و وسعت طیف هاي استعدادي برخواسته از تفاوت هاي فردي نیازمند توجه ویژه سازمان آموزش و پرورش و تغییرات
بنیادي در تخصیص بودجه و اصالح قوانین آموزشي و درون سازماني دارد .معلمان براي تدریس دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد
نیازمند شایستگي هایي از قبیل :تفکر انتقادي ،میل و انگیزه براي کشف جنبه هاي جدید موضوعات علمي و اجتماعي ،خالقیت،
سعهصدر و قدرت مربیگري ميباشند.
همچنین الزم است معلمان خصوصیات این دانشآموزان را دانسته و مشتاق آموزش به آنها باشند .عدم انتخاب مناسب و
آموزش هاي الزم به معلمان جدیدالورود به فضاي گسترش یافته این مدارس ،دلیل کمبود معلمان واجد شرایط شده است .تمامي
شیوه هاي آموزشي تیزهوشان ،معلماني استثنایي و با توانایي ویژه را طلب میکند .آنها عالوه بر مهارت هاي حرفهاي معلمي باید
از هوش و استعداد باال برخوردار بوده و دانشآموزان را باور داشته باشند .لذا قوانین درون سازماني آموزش و پرورش بهتر است
در جهت انتخاب بهترین معلمان متمایل گردد و شرایط سخت گزینشي براي آنها در نظر گیرد.
مدیریت مدارس استعداد هاي درخشان باید بهگونه اي باشد که دانشآموزان بتوانند به راحتي به آموزش غني سازي شده
و پژوهش هاي مرتبط بپردازند .با افزایش جمعیت این مدارس مدیران ناچار به افزایش جمعیت کالس ها شدهاند که این امر
کاهش فرصت هاي استاندارد یادگیري را به همراه دارد .از طرف دیگر ،اداره کردن کالس پرجمعیت معلمان را به سمت تدریس
صرف ميبرد که براي این دانشآموزان مناسب نیست .براي رشد دانشآموزان و شکوفایي استعدادهاي آنها نیاز است دانشآموزان
با مدیریت مدرسه در تصمیمگیري ها مشارکت داشته باشند .به علت عدم توانایي بعضي از مدیران و دشواري این امر ،بعض ًا
مدیران به این امر گرایش ندارند .اداره مدارس تیزهوشان ،مدیریت بااستعداد و قدرتمند را طلب ميکند ،که تیزهوشان را باور
داشته و توانایي فراهمآوردن شرایط استاندارد آموزش این افراد را داشته باشد .این امر در گرو اصالح و به روز نمودن قوانین درون
سازماني آموزش و پرورش در جهت گزینش مناسب ترین مدیران ميباشد.
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