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 چکيده

رغم گذشت چهار دهه از فعالیت نهادهای مرتبط با شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در ایران، علی

به ویژه از منظر فلسفی چندان مورد اقبال پژوهشگران تربیتی « استعداد برتر»آمیز بررسی مفهوم مناقشه

 ،بستریدر چنین نبوده است که این امر موجب خأل نظری جدی در این موضوع، در کشور شده است. 

 در شورای عالی انقالب« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، سندی باالدستی با عنوان 5935در سال 

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و » معلمان مدارس تحت پوشش. فرهنگی به تصویب رسید

است تا  تالش شده پژوهشدر این  .هستندمخاطبان اصلی این رویکردها یکی از  «پژوهان جواندانش

سند راهبردی کشور در امور »و تحلیل این مفهوم در « استعداد برتر»با یافتن محورهای اساسی مفهوم 

از بر اساس این محورها، « مرکز ملی پرورش استعدادهای برتر در کشور»و انگاره معلمان « نخبگان

 و از سوی دیگر گامی آغازین شودهم این موضوع فرا در رابطه بازمینه گفتگو میان سند و معلمان  یطرف

هش در این پژو .داشته شودرفع خأل نظری موجود در زمینه تعلیم و تربیت استعدادهای برتر برجهت در 

شینه محور مناقشه در مفهوم استعداد برتر از پی 55 ،با روش تحلیل مفهوم در زبان فنی و رسمیابتدا 

 امکان یا عدم امکان»، «واقعی یا تخیلی و دروغین بودن»که عبارتند از:  نظری این مفهوم استخراج شد

 ای موضوعی»، «بودن بالقوه یا بالفعل»، «یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب »، «مصادیق شناسایی

ی هاهمشخص»، « غیراکتسابی یا اکتسابی بودن»، «بودنتک نوعی یا چند نوعی »، «فراموضوعی بودن

ر د «.میزان شیوع» و «محور بودنمحور یا هنجارمالک»، «وابسته بودن به شرایطیا  مستقل»، «اصلی

و  «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»این محورها مفهوم استعداد برتر در  از گام بعدی با استفاده

و موضع گیری سند در برخی محورها مشخص شد و در باقی  مورد تحلیل قرار گرفت آن اسناد پشتیبان

مرکز ملی پرورش ». سپس با تعدادی از معلمان موضع سند مبهم یا مسکوت ارزیابی شد نیز محورها

مون تحلیل مضتکنیک با شد و ساختاریافته انجام هایی به صورت نیمهمصاحبه« درخشاناستعدادهای 

. در صورت گرفتم استعداد برتر در انگاره معلمان ذیل محورها ها، تحلیل مفهودر متن این مصاحبه

ر د نهایت نیز مفهوم استعداد برتر در سند با انگاره معلمان مقایسه شد که در برخی محورها همراستا و

الزم است سند در محورهای مسکوت، مبهم و ناهمراستا با نگاه که  برخی محورها ناهمراستا بودند

 سازی میان معلمان پرداختهو پس از آن به گفتمان در صورت نیاز بازنویسی شودمعلمان بازخوانی و 
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 بیان مسئله
گذاری تعلیم و تربیت انتقال رویکردهای انتخاب شده در یکی از موضوعات قابل توجه در عرصه سیاست

 ها است. موضوعی که بهکنندگان سیاستاز اجرا به معلمان، به عنوان آخرین حلقه گذاریسیاستسطح 

 افتهیدو چندان  های کالن در کشور اهمیتیروند سند نویسی و تحول در سیاست رسد با افزایشمی نظر

 .است

 در شورای عالی انقالب« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، سندی باالدستی با عنوان 5935در سال 

را به عرصه  5فرهنگی به تصویب رسید که به ادعای مدوّنین آن، چندین رویکرد مهم و جدید

هاد نبا توجه به اینکه است.  گذاری در زمینه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر وارد نمودهسیاست

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و »اصلی متولی اجرای این سند در وزارت آموزش و پرورش، 

معلمان شاغل در مدارس تحت پوشش این مرکز را یکی از مخاطبان  توانمیاست، « پژوهان جواندانش

 اصلی این رویکردها دانست. 

تصویری  2ریزی برای انتقال رویکردهای مذکور به این معلمانبرنامهگذار موظف است به منظور سیاست

وضع موجود داشته باشد تا بتواند بر اساس  عبارت دیگرهای معلمان و به های موجود در انگارهاز رویکرد

 های راهبردی برای دستیابی به وضع مطلوب را سامان بخشد.آن، برنامه ریزی

از مفاهیم بنیادین یکی از  ، تلقیدهدمینشان   عدادهای آدمیدر باب است( در کتاب 5977شفلر)

 از طریق سنجش تواندمیگیری رویکردها است بنابراین سنجش رویکردها های اساسی در شکلمؤلفه

رین تیکی از بنیادی« استعداد برتر»این اساس و به دلیل اینکه مفهوم  ها صورت پذیرد. براین تلقّی

، پژوهش حاضر 9ه رویکردها در زمینه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر استمفاهیم در شکل دهی ب

 یادهاپرورش استعد یملّ  مرکز»در پی آن است تا به منظور بررسی تناسب رویکردی میان سند و معلمان 

شور در ک یسند راهبرد»در  یتیاز منظر ترب«  استعداد برتر»مفهوم  یو بررس لیتحلابتدا به  «درخشان

                                                
 «عدم برچسب زنی به استعدادهای برتر»و « استعدادهای برترای رد تربیت گلخانه»، «توجه به تنوع استعدادی»مانند: رویکردهایی  5

ریزی برای ارتقای برنامه: »آموزش معلمان به این شکل آمده استریزی برای سند راهبردی کشور در امور نخبگان برنامه 4 -2-5ملی در اقدام  2

های آموزشی سطح دانش و مهارت معلمان و مربیان مدارس و استادان حوزه و دانشگاه برای هدایت هدفمند صاحبان استعداد برتر از طریق برنامه

 «کوتاه مدت و ترویجی

رمن تنها یک عامل یدارد و بر سر آن مناقشات فراوانی وجود دارد. به طور مثال اسپقابل توجه است که این مفهوم، معنای چندان روشنی ن 9

کند. عامل تقسیم می 524کند و حتی گلیفورد  آن را به عامل را در آن دخیل می 7گیرد ولی ترستون  ( را برای استعداد برتر در نظر میg)عامل 

ر یک د تحلیلی، خالق و عملی به منظور دستیابی به موفقیت یهاییتواناراری تعادل بین گوید که قدرت برقاسترنبرگ به کسی استعداد برتر می

باالتر از  توانایی کلی»فرهنگی خاص را داشته باشد. در نظریه رنزولی، استعداد برتر بودن عبارت است از بر هم کنش سه ویژگی -بافت اجتماعی

 (74-1: ص 5934، و همکاران دیمؤ)ضیایی «. القیتسطح باالی خ»و « سطوح باالی تعهد کاری»، «میانگین
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یین را تب در انگاره مؤثر در عمل معلمان متناظرش با مفهومتناسب آن را  سپس پرداخته و «نخبگان امور

  نماید تا بتواند یکی از مقدمات انتقال رویکردهای مذکور به این معلمان را فراهم سازد.

 اهمیت و ضرورت
های موافق و مخالف با های شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و وجود رویکردرغم تنوع در روشعلی

موضوعی  5ها، مقوله شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در اغلب کشورهای جهانهر یک از این روش

ر د« سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» تأسیس. در ایران نیز از زمان شودمیبسیار مهم تلقی 

دو و هم اکنون  (5976ای، )اژه 2پرداختن به این موضوع به صورت رسمی آغاز شده است 5911سال 

وظایف تعریف « بنیاد ملی نخبگان»و « جوان پژوهاندانشمرکز پرورش استعدادهای درخشان و » نهاد

سال از آغاز این کار در کشور، کار  44ای را در این زمینه بر عهده دارند. با این وجود، بعد از حدود شده

از منظر فلسفی بسیار اندک  مخصوصاًتعدادهای برتر جدّی پژوهشی در مسئله شناسایی و پرورش اس

 9وجود ندارد. اصالً بوده و یا 

ا ر -گذاری و اجرا از مباحث نظری گرفته تا سیاست -برتر سطوح مختلفی  توجه ویژه به استعدادهای

تر نپایی. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انتقال رویکردها از سطوح باالتر به سطوح گیردمی در بر

چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است رویکردهای متناقضی در سطوح مختلف شکل گیرد.  .است

 یردهاکیاز رو یکیبه عنوان « برتر یاستعدادها ییدر شناسا تنوع» این امکان وجود دارد که مثال طور به

به  اتکاآن هم با  آزمون کی به تنهادر مقام اجرا  اما 4باشدشده  رفتهیپذگذاری سطح سیاست در یاصل

 بسنده شود. ییمؤلفه در شناسا کی

خودی  هبگذاری به اجرا به صورت خودنکته توجه داشت که انتقال رویکردها از سطح سیاست اینباید به 

 ودشمیگذاری مطرح افتد. بر این اساس، هنگامی که رویکردهای جدیدی در سطح سیاستاتفاق نمی

ریزی و اقدام برای انتقال گذار موظف به برنامه، سیاستدهدمییا تغییری در رویکردهای پیشین رخ 

 خواهد بود. هاآن

                                                
، یابوالحسن)کشورهایی مانند: اسپانیا، آلمان، لهستان، انگلستان، استرالیا، آمریکا، کره، هند، روسیه، سنگاپور، ترکیه، فلسطین اشغالی و مصر.  5

 (12-23ص : 5934

در این زمینه صورت کارهایی  مرکز آموزش کودکان تیزهوشدر قالب دبستان هشدار و  5946این سازمان نیز از سال  سیتأسالبته قبل از  2

 گرفته بود.

می و )ناظ «تحلیل وضع موجود نظام نخبگانی در چهارچوب تهیه اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان»در پژوهشی با عنوان  9

های صورت گرفته در حوزه نخبگان و استعدادهای ها، مقاالت و پژوهشکتاب اطالعات جامعی در رابطه باش شده است تا تال ، ج(5934همکاران، 

حتی یک عنوان نیز میان عنوان گردآوری شده وجود ندارد که از منظری فلسفی موضوع را مورد بررسی قرار  متأسفانهبرتر گردآوری شود ولی 

 داده باشد.

 در بخش اصول اساسی حاکم بر سند به عنوان اولین اصل آمده است.« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»در این رویکرد  4
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گذاری به اجرا دو مقدمه ضروری دارد: الف( تصریح ریزی برای انتقال رویکردها از سطح سیاستبرنامه

ری نظ یخألهاریح رویکردهای ضمنی، گذاری؛ که این کار عالوه بر بیان صرویکردها در سطح سیاست

های ذهنی مجریان پیرامون موضوع سازد. ب( استخراج انگارهو تناقضات میان رویکردها را نیز نمایان می

 توانیمگذاری؛ که با این کار مورد نظر و بررسی تناسب آن با رویکردهای تصریح شده در سطح سیاست

لت به عمجریان  ریزی نمود. زیرای انتقال رویکردها برنامهتری از مخاطبان برامبتنی بر شناخت دقیق

 دیدج یکردهایرو یک از چیکه نسبت به ه ستندین یدیسف هایکه در اجرا دارند مانند لوح ایسابقه

از پیش پذیرفته شده  هاآن. به طور مثال ممکن است برخی از رویکردها در ذهن نداشته باشند یموضع

ن حتی ممکن است مجریا .زیادی صرف کند هزینه هاآنگذار نباید برای انتقال باشد در نتیجه سیاست

 لی. در واقع به دلخواهدکه کار انتقال را سخت  علیه برخی رویکردها مواضع جدی داشته باشند

 تقالان بداند دیبا گذاراستیس شتر،یب وریبهره ی( برایو انسان ی)اعم از مال هیزمان و سرما تیمحدود

 یشتریب یدتأک بایدکدام قسمت  بر روی انتقال و ای نداردتالش ویژهبه  ازین کردهایقسمت از روکدام 

 .داشته باشد

ریزی برای انتقال رویکردها به از ایجاد امکان برنامه گفت ضرورت انجام این پژوهش توانمیدر مجموع 

 .گیردمی تأنشمعلمان مذکور 

 پژوهش یهاپرسشاهداف و 
 توضیحات داده شده اهداف زیر در پژوهش حاضر دنبال خواهند شد:بر اساس 

 «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»تحلیل مفهوم استعداد برتر در  -5

مرکز ملی پرورش استعدادهای »ی معلمان مدارس تحلیل مفهوم استعداد برتر در انگاره -2

 «درخشان

اره و انگ« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»در « استعداد برتر»میان مفهوم  نسبتبررسی  -9

 «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان»معلمان مدارس 

 های زیر است:با توجه به اهداف مطرح شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گفتن به پرسش

 ت؟استبیین شده چگونه « نسند راهبردی کشور در امور نخبگا»از در « استعداد برتر»مفهوم  -5

« مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان»ی معلمان مدارس در انگاره« استعداد برتر»مفهوم  -2

 است؟چگونه 

 و انگاره معلمان« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»در « استعداد برتر»میان مفهوم نسبت  -9

 ؟چیست« مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان»مدارس 
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 ژوهشپیشینه پ
ها در منابع اطالعاتی مرجع ، بنیاد ملی نخبگان پژوهش و هانامهجستجوی مقاالت و پایانکه از  آن گونه

تحلیل مفهوم با هدف پژوهشی مشخص گردید، تا کنون  ی درخشاناستعدادو سازمان ملی پرورش 

استعداد برتر در ایران انجام نشده است چه رسد که این تحلیل مفهوم در زبان معلمان یا اسناد رسمی 

با  نامه، مقاله یا کتابیپا را از این فراتر نهاد و ادعا کرد که هیچ پژوهش، پایان توانمیکشور باشد. حتی 

های انجام گرفته در و پژوهش 5ایران وجود نداردموضوع استعداد برتر در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت در 

ی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی کودکان استثنایی یا روانشناسهای مورد این موضوع بیشتر در حوزه

فه ی در رشته فلسگفت که پژوهش حاضر پیشینه موضوع توانمیباشند. از این رو گذاری میسیاست

فلسفه  که در حوزها توجه به این نکته که پژوهش حاضر عالوه بر این در ایران ندارد ولی ب تعلیم و تربیت

انجام  هایپژوهش توانمیگذاری نیز در ارتباط است تعلیم و تربیت تعریف شده است با حوزه سیاست

برتر را به عنوان پیشینه عام این پژوهش در نظر گرفت که به شرح  بااستعداددر این حوزه در ارتباط 

 زیر است:

 به سفارش بنیاد« ی شناسایی استعدادهای برتر و ارائه الگوی علمیهاروشبررسی »( طرح پژوهشی 5

توسط ضیایی  0931ملی نخبگان و به عنوان یکی از اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال 

موجود در مورد ماهیت هوش و ی متنوع هادگاهیدو همکاران انجام شده است. این پژوهش پس از بررسی  مؤید

های آموزش و پرورش جهان و همچنین استعداد و تحلیل برخی از الگوهای عملی موجود در سطح نظام

 هایررسبها و اصول مستخرج از تحلیل بر اساسی وضع موجود شناسایی استعدادهای برتر در کشور شناسبیآس

 .کندمیالگویی برای شناسایی استعدادهای برتر پیشنهاد 

 تسؤاالبه طراحی  تواندمیپردازد فصل دوم این طرح پژوهشی که به ماهیت و مفهوم هوش و استعداد برتر می

یی برای تحلیل اسناد کمک نماید. همچنین چون این پژوهش جزو اسناد پشتیبان هامؤلفهپژوهش حاضر و یافتن 

 تعداد برتر در سند نخبگان مفید واقع شود.در یافتن مفهوم اس توانمیسند راهبردی کشور در امور نخبگان 

                                                
فت که شوند باید گ یتلقتواند به عنوان پیشینه این پژوهش پردازند نمیکه به موضوع استعداد میهایی که چرا پژوهش سؤالدر پاسخ به این  5

گر به دنبال استعدادهای هر فرد و تفاوت عرضی در یکی از این رویکردها پژوهش ط با استعداد وجود دارد.های مرتبدو نوع رویکرد در پژوهش

شی، ورز شود که برخی از افراد استعداد ریاضی دارند ، برخی استعدادمیان استعدادهای افراد مختلف است. در این رویکرد به طور مثال مطرح می

 هایها بیشتر کمک به هدایت تحصیلی دانش آموزان است و تمرکزی بر روی تفاوت. هدف این پژوهشآن برخی دیگر استعداد هنری و امثال

های عرضی استعدادی در رویکرد دوم صرف تفاوت استعدادی بر روی افراد وجود ندارد. یگذارارزشطولی افراد یک زمینه استعدادی ندارد و 

 شود. به طور مثال در اینگذاری استعدادی منجر میی استعدادی افراد است که به نوعی ارزشهای طولمطرح نیست. بلکه تمرکز بر روی تفاوت

گوید که در شمرد و افالطون از طبایع ضعیف و طبایع قوی سخن میای را کودن میای را از نظر استعدادی زیرک و عدهرویکرد ابن سینا عده

ندارند و فقط  استعداد برترای با موضوع هایی که دارای رویکرد اول هستند رابطهواضح است پژوهش قسمت مبانی نظری به آن اشاره شد.

 های این پژوهش قرار گیرند.نهیدر ارتباط باشند و جزو پیش استعداد برترهایی با رویکرد دوم هستند که ممکن است با موضوع پژوهش
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سط تو« نظرانصاحببررسی مسئله جداسازی استعدادهای برتر از سایر دانش آموزان در آراء »( طرح پژوهشی 2

انجام شده است و مانند پژوهش قبل به سفارش بنیاد ملی نخبگان و به  0931ی و همکاران در سال ابوالحسن

در  های مختلفن سند راهبردی کشور در امور نخبگان است. در این پژوهش نظریهعنوان یکی از اسناد پشتیبا

کشور در زمینه آموزش  01اند. همچنین تجربیات حوزه آموزش استعدادهای برتر، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

ن حوزه پیرامواین  نظرانصاحبهایی با . در قسمت دیگر این پژوهش مصاحبهشده استاستعدادهای برتر آورده 

 آل صورت گرفتهکارهای دستیابی به وضعیت ایدهآل آموزش استعدادهای برتر و راهوضع موجود و ساختار ایده

است. این پژوهش در ادامه طبق مباحث مطرح شده اصولی برای آموزش استعدادهای برتر استخراج کرده و در 

 آموزش استعدادهای برتر ارائه کرده است.هایی برای اصالح وضعیت حلنهایت طبق این اصول راه

و یتی آتوسط برتر(«  یهاادستعدا یتاهدو  )شناسایی بشها حطر شیزموآ نمتو »مجموعه( طرح پژوهشی 9

در این  .شده استبه سفارش بنیاد ملی نخبگان در جهت پشتیبانی از طرح شهاب تدوین  0930همکاران در سال 

های فردی، هوش، تیزهوشی، ات مرتبط با طرح شهاب از قبیل تفاوتپژوهش نظریات مختلف پیرامون موضوع

ایی هدر زمینه بااستعداد. این پژوهش همچنین به ویژگی کودکان است شده یآورجمعی استعدادخالقیت و پر

 آموزان مستعد پرداخته است.های شناسایی دانشمانند ریاضی، علوم و ادبیات و شیوه

ه طراحی ب تواندمیپردازد پژوهشی که به مفاهیم هوش، تیزهوشی و استعداد برتر میفصل سوم تا پنجم این طرح 

 هایی برای تحلیل اسناد کمک نماید.پژوهش حاضر و یافتن مؤلفه سؤاالت

استعداد »مفهوم  یابی بههای انجام شده در این حوزه  تالشی برای دستگفت که در پژوهش توانمیدر مجموع 

 «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»و « مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان»معلّمانِ در  انگاره « برتر

 صورت نگرفته است و  باید پژوهشی در این قسمت انجام پذیرد.

 پژوهش روش
از آنجایی این پژوهش قرار است به تحلیل تطبیقی مفهوم استعداد برتر در نگاه سند و معلّمان بپردازد 

چارچوب از روش دستیابی به این  برای چوب تحلیل برای مفهوم استعداد برتر دارد.نیاز به یک چار

منظور از زبان فنی و رسمی در اینجا زبان تحلیل مفهوم در زبان فنی و رسمی استفاده خواهد شد. 

که پیرامون مفهوم استعداد برتر به  (5943)باقری،  است یاندیشمندان، نظریه پردازان و فیلسوفان

ل تحلی»زبان فنی و رسمی از تکنیک در برای تحلیل مفهوم  .اندپرداختهپردازی و نظریهزی نظرور

که در آن  5نظری مفهوم استعداد برتر یشینهپمتن  در این روش خواهد شد. استفاده «مضمون استقرایی

                                                
 منظور فصل دوم پژوهش حاضر است. 5 
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 5استقراییبا روش  شده استنظران و اندیشمندان در حوزه استعدادهای برتر گردآوری های صاحبنگاه

کنیم این واحدها را با عبارات توصیفی کدگذاری میو سپس  کردهبه واحدهای تحلیلی معنادار تقسیم 

. در نهایت نیز چارچوب تحلیل مفهوم استعداد برتر از این کدها (956: 5935)جانسون و کریستنسن، 

 استخراج خواهد.

مفهوم  -اول پژوهش  سؤالی پاسخگویی به به چارچوب تحلیل مفهوم استعداد برتر برا دستیابیپس از 

 باز هم از روش -است؟چگونه تبیین شده « سند راهبردی کشور در امور نخبگان»از در « استعداد برتر»

زبان فنی و رسمی، زبان بار منظور از فنی و رسمی استفاده خواهد شد ولی ایندر زبان تحلیل مفهوم 

. برای تحلیل مفهوم در زبان پرداخته استد برتر به بحث رسمی سند است که پیرامون مفهوم استعدا

. در این قسمت به تحلیل استفاده خواهد شد« 2تحلیل مضمون قیاسی»فنی و رسمی سند از تکنیک 

 سند در چارچوب تحلیلی که در قسمت قبل استخراج شد، پرداخته خواهد شد.

 از چارچوب تحلیل که در فصل قبل پیرامون با استفاده سؤاالتیابتدا  دوم سؤالبه منظور پاسخگویی به 

با تعدادی از معلمان  ستعداد برتر استخراج شد طراحی شده و سپس با محوریت این سؤاالتمفهوم ا

هایی به صورت نیمه مصاحبه «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان»مدارس تحت پوشش 

به  «تحلیل مضمون قیاسی»با تکنیک  ساختاریافته انجام خواهد شد. در نهایت نیز مانند قسمت قبل

 در چارچوب تحلیلی که در قسمت قبل استخراج شد، پرداخته خواهد شد. هاتحلیل متن مصاحبه

استعداد »میان دو مفهوم به دست آمده از نسبت آخر نیز که پژوهش در پی مشخص نمودن  سؤالدر 

از  با استفادهخواهد شد. در این روش استفاده « تحلیل تطبیقی»قبل است، از روش  سؤالدر دو « برتر

قایسه صورت ، سپس حول این محورها مشدهمحورهای تطبیق مشخص چارچوب تحلیل استخراج شده 

 (.5939به نقل از سجادیه،  2444پذیرد )گیون، 

 تعریف اصطالحات
« عداد برتراست»میان مفهوم  نسبتبررسی : در این پژوهش تحلیل تطبیقی به معنای تحليل تطبيقی

 در نگاه معلمان و سند است.

در انگاره معلمان و سند « استعداد برتر»یی که در این پژوهش قرار است مفهوم آنجا: از 9استعداد برتر

ه از و سوگیران فرضشیپبا روش تحلیل مفهوم مورد بررسی قرار گیرد نباید در این قسمت تعریفی 

منظور این پژوهش از این واژه، مفهومی است که از عبارات گفت  توانمیولی  دهداستعداد برتر ارائه 

                                                
شوند و از پیش تعیین شده نیستند )جانسون و کریستنسن، ها توسط پژوهشگر تولید میحین بررسی داده روش استقرایی یعنی کدها در 5

5935.) 

 (.5935اند )جانسون و کریستنسن، روش قیاسی یعنی کدهای از پیش تعیین شده 2 
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 gifted»و عبارت  در زبان فارسی «سرآمد»، «استعداد برتر»، «خشاناستعداد در»، «نخبه»، «تیزهوش»

and talented» شود.برداشت می در زبان انگلیسی  

های معلمان پیرامون مفهوم استعداد برتر انگاره معلمان و دیدگاه به باورها در این پژوهش: 5انگاره معلم

 شود.گفته می

پژوهان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش» :مركز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان

باشگاه »از ادغام  27/54/43 در تاریخاست که وابسته به وزارت آموزش و پرورش  مرکزی «جوان

این مرکز دو  .تشکیل شد «)سمپاد(پرورش استعدادهای درخشان ازمانس» و «انپژوهان جودانش

از آنجایی در این پژوهش موضوع  .دارد« دادهای درخشانپرورش استع»و  پژوهان جواندانش»معاونت 

سازمان ملی پرورش »است که قبل از ادغام به « پرورش استعدادهای درخشان»مورد بحث قسمت 

 پژوهان جوان حذف شده است.بوده است در عنوان پژوهش قسمت دانش« استعدادهای درخشان

افراد مستعد ایرانی برای همه »این هدف که با  5911سازمان ملی استعدادهای درخشان با در سال 

های آموزشی آنان را طوری فراهم صرف نظر از محل سکونت، جنس، درآمد و گروه اجتماعی آنان فرصت

( 5945ای، گردید. )اژه تأسیس« آورند که استعداد افراد مذکور در مسیر رشد و شکوفایی بارور گردد

دوباره احیا گردید. هدف سازمان در اساسنامه جدید  5966این سازمان مدتی منحل شد ولی در سال 

بود. )اساسنامه سازمان « شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور در سطوح مختلف تحصیلی»

 (5967ملی پرورش استعدادهای درخشان،

شناسایی ای به های یک یا چند مرحلههر ساله از طریق آزمون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

تا این . کندمیهای هفتم و دهم اقدام ، در پایه2دانش آموز جهت تحصیل در مدارس وابسته به خود

 9مند شوند.ای بهرهآموزان از امکانات آموزشی و پرورشی ویژهدانش

. مواد آزمون استدر پایه قبلی  53های ورودی این مرکز معدل باالتر از شرط شرکت در آزمون معموالً

ه صورت ب رشیو پذترکیبی از هوش، خالقیت و پیشرفت تحصیلی است. آزمون به صورت سراسری نیز 

 و . )ناظمیگیردمیهای کسب شده در آزمون صورت ای با توجه به ظرفیت مراکز و با توجه رتبهمنطقه

 (، ج5934همکاران،

مرکز ملی »پوشش : معلمانی که در مدارس تحت معلمان مركز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان

و حداقل دو سال سابقه تدریس  کنندتدریس می« پژوهان جوانپرورش استعدادهای درخشان و دانش

 دانیم.در این مدارس دارند را معلمان مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان می

                                                
5 Teacher’s Belief 

 هستند.این مدارس به مدارس تیزهوشان در کشور معروف  2

 شود.آموزان دریافت میهای این دانشالبته هزینه این امکانات ویژه به صورت کامل از خانواده 9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
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ه ک ی در امور استعدادهای برتر و نخبگان استباالدست: سندی سند راهبردي كشور در امور نخبگان

در شورای  55/7/35با هدف ساماندهی نظام نخبگانی کشور توسط بنیاد ملی نخبگان تدوین و در تاریخ 

 .است دهیرسعالی انقالب فرهنگی به تصویب 
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مؤلفه محوری  -« استعداد برتر»مفهوم مطرح شده پیرامون  فصل به بررسی مباحث نظریدر این 

بیشتر از منظر روانشناسی تربیتی بررسی شده است  این مفهومخواهد شد.  پرداخته -پژوهش حاضر

تربیتی -پژوهشی فسلفیبه این دلیل که پژوهش حاضر لسفی نیز خالی از این مفهوم نیست. ولی متون ف

. عالوه بر این داسی را فرونهکند و بررسی فلسفی بافت روانشن اکتفاتنها به بافت فلسفی  تواندنمیاست 

ر قوانین از منظباید به دلیل ارتباط این پژوهش با اسناد رسمی پیرامون مفهوم استعداد برتر، این مفهوم 

بی عص-همچنین این مفهوم استعداد برتر از منظر زیستیو اسناد رسمی نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

ط کم با موضوع پژوهش حاضر در اینجا به آن پرداخته است که به دلیل ارتبامورد بررسی قرار گرفته 

علوم  روانشناسی و ،هفلسف دربه بررسی این مفهوم  این فصل در سه بخش مجزادر نشده است. بنابراین 

 قوانین و اسناد رسمی پرداخته خواهد شد. و تربیتی

ود در زبان فارسی وجنیز های دیگری که واژه قبل از ورود به بحث اصلی اشاره به این نکته ضروری است

ای هبه واژه توانمی هاآنکه از جمله  روندمیبه کار « استعداد برتر»واژه ی نزدیک به یدر معنادارند که 

« 2اقخلّ»، «5باهوش»های اشاره کرد. البته واژه« نخبه»و « تیزهوش» ،«درخشان استعداد»، «سرآمد»

 ند. هستارتباط  در نیز با مفهوم واژه مورد نظر« 9نابغه»و 

استفاده شده است در « استعداد برتر»از واژه « سند راهبردی کشور در امور نخبگان»به آن دلیل که در 

 در گذاریدر ادبیات علمی و سیاستاست همچنین ش حاضر نیز از این واژه استفاده شده پژوهعنوان 

. 4شودمیه اشاره به این مفهوم استفاده برای ب« Gifted and Talented»عبارت  از معموالًزبان انگلیسی 

 . شودمیتبدیل « Talent»و گاهی نیز به « Giftedness»این عبارت در حالت مصدری در اکثر مواقع به 

از ریشه  Talentواژه  (469: 1،2443)کر« Talent and Creativity, Giftedness» المعارفدائرهطبق 

و در یونان باستان واحدی برای وزن، جرم و ارزش بوده که به خصوص در مورد  است talentumالتین 

و « Giftedness» هایواژه اساساًمتداول،  کاربرداست ولی امروزه در رفته طال و نقره به کار می

«Talent»  .معنی به کلمه ینا 5644  لسا از ،نیز ردکسفوآ نگلیسیا نامهواژه طبقبه یک معنا هستند 

 منجاا بخو در )توانمندی طبیعی « ability to do something well A natural» که ،وزی آنمرا

                                                
5 clever, smart, bright 

2 creative 

9 genius 

 Gifted»و « Gifted and Talented Children»های گذاری این حوزه در زبان انگلیسی به شکلیاستساین عبارت در ادبیات علمی و  4

and Talented Education» شود.به وفور یافت می 

1 Barbara Kerr 
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و فرهنگ لغت پیشرفته  0930و همکاران، یتی آ) 5ستا فتهر رکا بهاست  (هارکا و چیزها از بعضی دادن

 .(2آمریکایی آکسفورد

بررسی مفهوم استعداد برتر از »بجز در بخش –از آنجایی که بیشتر منابع استفاده شده در این فصل 

برای رساندن  اندیا به زبان انگلیسی هستند و یا از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده -«منظر فلسفی

است برای هر یک از عبارات تخصصی یک ترجمه خاص که در  تر منظور منابع اصلی، تالش شدهدقیق

 تر است، به کار برده شود. بر اینوم عبارت نزدیکیا به مفه گیردمیفارسی بیشتر مورد استفاده قرار 

، واژه «تیزهوش»به « Gifted»، واژه «استعداد برتر»به « Gifted and Talented»اساس عبارت 

«Talented » واژه «سرآمد»به ،«Giftedness » واژه  ،«تیزهوشی»به«Talent » واژه  و« سرآمدی»به

«Inteligence » ترجمه شده است.« هوش»به 

 هدر فلسف برتر استعدادبخش اول: بررسی مفهوم 
که با مفهوم استعداد برتر مرتبط  ،در این بخش تالش شده است مباحث مطرح شده توسط فیلسوفان

های صورت گرفته توسط نگارنده در میان فیلسوفان تنها افالطون و . طبق بررسیاست آورده شود

مباحث مرتبط مطرح شده توسط این که  اندبرتر داشتهسینا اشارات مستقیمی به موضوع استعداد ابن

مباحثی پیرامون هوش « یتهنر و علم خالق»در کتاب ( نیز 5963نلر ) البته .آمده استنفر در ادامه  دو

( ولی به علت ارتباط 44: 5934و همکاران،  مؤیدو خالقیت انسان مطرح کرده است )به نقل از ضیایی 

 نشده است. کم با موضوع به آن پرداخته

 افالطون در نگاهالف( مفهوم استعداد برتر 
 و این امر در متون کتاب به مفهوم استعداد برتر داشته استای است که توجه ویژه فیلسوفیافالطون 

، اش داردیآرمانی بندی مردم جامعهاو عالقه خاصی به طبقه جمهوری او بسیار مشهود است.

گذاری میان طبقات را نشان دهد از گذاری نیست. او برای اینکه ارزشخالی از ارزش ای کهبندیطبقه

یقیه رواج داشته است. در این تمثیل مایه وجودی فندر  9که در روزگاران قدیم کندمیتمثیلی استفاده 

برخی از مردم با طال، برخی دیگر با نقره و باقی مردم با آهن سرشته شده است که قرار است گروه اول 

وران و کشاورزان جامعه شود. استفاده از این تمثیل یشهپو گروه سوم  پاسدارانان ، گروه دوم زمامدار

گذاری در ذهن افالطون دارد زیرا طال، نقره و آهن به وضوح تفاوت ارزشی نشان از یک ارزش کامالً

 ی بر طبقهاستن طبقهگذاری و برتر دانبندی فارغ از ارزشفاحشی با یکدیگر دارند. اگر قرار بود این طبقه

                                                
)به « existing in nature; not made or caused by humans»آمده است: « natural»در تعریف کلمه  نامهواژههمچنین در این  5

 ی بودن ابن مفهوم اشاره دارد.اکتسابریغصورت طبیعی وجود دارد و بشر در به وجود آمدنش دخالتی ندارد( که به ذاتی و 

2 Oxford Advanced American Dictionary 

 قدیم نسبت به زمان افالطون نه نسبت به زمان حال 9
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نین در . همچکردمیترند استفاده بایست از تمثیل فلزاتی که از نظر ارزش به هم نزدیکدیگر باشد می

بیشتر به آهن تمثیل کرد ولی در این تمثیل سرشتشان از نقره  توانمیتمثیل فارغ از ارزش پاسداران را 

نجاست که افالطون به قدری بر این تمثیل تأکید وران از آهن. جالب ایاست و سرشت کشاورزان و پیشه

این امر را نه  زمامدارانشود که تمام مردم و حتی  گفتهدارد که اعتقاد دارد باید طوری به مردم دروغ 

به عنوان یک تمثیل بلکه به عنوان یک واقعیت عینی بپذیرند و اگر مردم این دروغ را باور کنند کمر به 

با  (567-563: 5919و در اندیشه سعادت یکدیگر خواهند بود. )افالطون، خدمت جامعه خواهند بست 

است که سرشتش از طال است یعنی افراد مستعد این تفاسیر استعداد برتر از نظر افالطون کسی 

 .یزمامدار

ی که تنها کسان کندمیافالطون در رابطه با تحقق جامعه آرمانی در دنیای واقعی به این موضوع اشاره  

دولتی مورد نظرش  صورت یناهستند در غیر  5و پادشاه شوند فیلسوفان زمامدارکه اجازه دارند و باید 

برداشت کرد که کسانی که  توانمی(. از این سخن 279 :5919جامه عمل نخواهد پوشید )افالطون، 

در  ودشمیاستعداد برتر گفته  هاآنسرشت طالیی دارند و همان کسانی که در این پژوهش اصطالحاً به 

 .واقع افراد مستعد فیلسوف شدن هستند

کسی است که عاشق و جویای تمام دانش است، نه جزئی از  -دوستدار دانش–از نظر افالطون فیلسوف 

به اعتقاد او فیلسوف قادر به  و مشتاق به تماشای حقیقت است.آن، در فراگیری دانش سیری ناپذیر 

ها هستند. به ولی مردم عادی فقط قادر به شناخت مصادیق دنیایی ایده استها هشناخت و دیدن اید

صورت زیبا را ببینند و آن را دوست بدارند ولی فیلسوف خود زیبایی  توانندمیطور مثال مردم عادی 

تی سه تواندمیفیلسوف  .ورزدو به آن عشق می بیندمییعنی ایده زیبایی که در عالم مثل قرار دارد را 

اند و در عالم کثرت و دگرگونی بهرهیگانه تغییرناپذیر ابدی را دریابد، در حالی که دیگران از آن بی

سرگردان. پس بدیهی است که واگذاری رهبری جامعه به کسی جز فیلسوف شایسته نیست همانطور 

 . (234-274 :5919)افالطون،  انسان کور شایسته پاسداری نیست

شمرد که اعتقاد دارد باید از هنگام دیگر برای فیلسوف شاه مورد نظر خود می همچنین او چند ویژگی

 (:234-235 :5919افالطون، ) اند ازها عبارتاین ویژگینهفته باشد.  هاآنتولد در نهاد 

 دیگران را فریب ندهند و دانسته فریب نخورند. (5

 ارد.داند و به لذات جسمی اعتنا ندترین لذت میلذت روحی را بزرگ (2

 یاندوزمالداری و دوری از حرص اعتدال و خویشتن (9

 از فرومایگی و دل بستن به چیزهای کوچک بری است. (4

 ترسد.ینماز مرگ  (1

                                                
 البته فیلسوف به معنای افالطونی نه به معنای رایج آن 5
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دهد و نتواند در آن در آموختن چابک است. زیرا کسی که کاری را با رنج و زحمت انجام  (6

 مهارتی کسب کند ممکن نیست آن کار را دوست بدارد. 

برد، بدیهی است که نادان آموزد زود از یاد میکار است و هر چه میراموشکسی که طبعاً ف (7

ند آیمیکار روح فیلسوف نیست. تنها کسانی از عهده این کار برماند. پس روح فراموشمی

 ای قوی داشته باشد.ه بالطبع حافظه

 ا موسیقی بیگانه نباشد.بو  خواهان تناسب و اعتدال و زیبایی باشد (4

را باشد تا بتواند به حقیقتی که در عالم ایده است ااست روح آدمی باید تمام این صفات را داو معتقد 

ه کداند. از طرف دیگر افالطون طبایعی دسترسی یابد. همچنین او همه این صفات ناشی از یکدیگر می

تمام  منشأداند ولی می بسیار کمیاب ود جمع دارنداستعدادها و سجایای الزم برای فلسفه را در خ

هیچ  منشأو اعتقاد دارد طبایع ضعیف  5داندکارهای بزرگ چه بد و چه خوب را از این همین طبایع می

 (. 942-235 :5919توانند بود )افالطون، کار بزرگی، خواه خوب و خواه بد نمی

 توانیمرا  یا همان فرد استعداد برتر با تعبیر این پژوهش های فرد مستعد فیلسوفی ویژگیبندجمع

 در این عبارت از کتاب جمهوری یافت:

بر اساس سجایای فطری فیلسوف که برشمردیم این مطلب روشن شد  
است، ... بنابراین او  بلندهمتیعتاً قوی حافظه، تیزهوش، دلیر  و طبکه او 

اگر  مخصوصاًهای خود برتری خواهد داشت، در کودکی به همبازی
 (942: 5919طون، )افال جسمش با روحش هماهنگ باشد.

 : به نکات زیر اشاره کرد توانمی نگاه افالطون به مفهوم استعداد برتربندی در جمع

عینی و واقعی است. به عبارت دیگر او  کامالًدر نگاه افالطون مفهومی  استعداد برترمفهوم  -

ای دیگر از این ای در سرشت خود استعداد فیلسوف شدن را دارند و عدهاعتقاد دارد که عده

 زرگبکارهای  منشأ توانندمیو تنها افراد مستعد فیلسوف شدن هستند که  اندبهرهبیموهبت 

 خوب و بد در جهان شوند.

 داند.می غیراکتسابیرا  –یعنی استعداد برتر بودن  –همچنین او این ویژگی  -

 وح کودک با جسمشاگر ر باألخصداند افالطون این ویژگی را در سن کودکی قابل تشخیص می -

 هماهنگ باشد.

                                                
د اگر دهد و اعتقاد دارحیح بودن تربیت افراد نسبت میدهند را به صحیح یا ناصخوب یا بد بودن کارهای بزرگی که این افراد انجام میافالطون  5

 افراد مستعد فیلسوف بودن مورد تربیت صحیح قرار نگیرند به احتمال زیاد روحشان فاسد خواهد شد و دست به فجایع تاریخی خواهند زد.
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بودن بودن یا ن استعداد برترای از افراد جامعه بر اساس بندی بسیار قاطعانهعالوه بر این او طبقه -

داند تا حدی که بندی را امری بسیار مفید برای جامعه مینماید و پذیرش این طبقهارائه می

 داند.حیات صحیح جامعه را در گرو آن می

اینگونه برداشت کرد نگاه افالطون به مفهوم استعداد  توانمیباحث مطرح شده همچنین از م -

 داند.مند نمیمند و مکاناست و این مفهومی را مفهومی زمان شمولجهاننگاهی  برتر

 ینچندداند نه عوامل مستقل از هم و با اینکه او عامل استعداد برتر بودن فرد را یک چیز می -

ک از ی متأثرها را ولی توان این ویژگی کندمیتیزهوش بودن مطرح ویژگی برای فرد مستعد 

 داند که آن دوستدار دانش )فیلسوف( بودن است. ویژگی می

بجز مفهوم استعداد برتر اصلی  یالب توجه است که او در کتاب جمهوراشاره به این نکته نیز ج -

که همان مستعد فیلسوف شدن و زمامدار شدن است و کسی است که سرشت طالیی -خود

و آن مستعد فرماندهی سپاه شدن است که به نظر  کندمیمفهوم دیگری نیز مطرح  -دارد

ت به بتری نسآید آن نیز نوع دیگری از استعداد برتر است که البته از درجه ارزشی پایینمی

 است. برخوردارنوع اول 

ر یشگی دارد، به  نظپتکبا این اوصاف و با توجه به این نکته که افالطون اصرار عجیبی بر 

موفق و مستعد   موضوعاترا در تمام  -مستعد فیلسوف شدن-استعداد برتر رسد او فرد می

 یزمامدارست فرد مستعد ی زمامداری برای او برترین زمینه اداند ولی از آنجایی که زمینهنمی

 است.« استعداد برتر» –که همان فرد مستعد فیلسوف شدن در نگاه افالطون است  –

 نایسابندر نگاه  ب( مفهوم استعداد برتر
استعداد، زیرکی و کودنی و جهات  و هوش تفکر، قدرت جسمی، توان نظر ازها ینا نیز انسانسابندر نگاه 

و  ای خاصاو صرف هزینه گزاف والدین برای پرورش فرزندان خود در زمینه. اندمتفاوتدیگر با یکدیگر 

 هادانش از برخی فراگیری شمرد و سهولتدر آن زمینه را دلیلی بر مدعای خود برمی هاآنعدم موفقیت 

اعرافی، داند )دیگر را به منتسب تفاوت استعدادی افراد می برخی برای آن سختی یادگیری و ایهعد برای

5977 .) 

علم و که برخی بیشتر نیازمند م کندمیسینا تفاوت افراد در فراگیری معقوالت را بدین نحو تفسیر ابن

استاد و مطالعه و تمرین و تکرار فراوان هستند، برخی استعداد بیشتری داشته و به مطالعه و تمرین و 

 آموزند. او این تفاوتش مطلب را میفعالیت کمتری نیاز دارند و برخی نیز بدون نیاز به آموزگار و آموز

 (.5934داند )داودی،را ناشی از تفاوت در توانایی در حدس زدن می

ت به همین عل»گوید: های فردی را مبنا قرار داده و در بیان وظایف مربی کودک میسینا این تفاوتابن

های خاص برای وی، های فردی(، شایسته است که مربی کودک هنگام گزینش دانش یا حرف)تفاوت

ابتدا طبیعت کودک را بیازماید، ذوق و سلیقۀ او را بسنجد و درجۀ هوش او را امتحان کند، آنگاه بر 
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به نقل از  5946)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  «اساس این امور حرفه یا دانش مناسب برای وی برگزیند.

 (.43: 5934و همکاران،  مؤیدضیایی 

سینا نیز مانند افالطون به مفهوم استعداد ابن گفت توانمیبا توجه به مباحث مطرح شده در مجموع 

. شمردای را زیرک میای را کودن و عدهکه عده زیراقائل است به عنوان مفهومی عینی و واقعی برتر 

 حتماًه ک کندمیوصیه داند و تعالوه بر این او نیز این صفت را قابل شناسایی در کودک برای مربی می

 اند.داین شناسایی انجام شود و فایده این شناسایی را انتخاب درست نوع تربیت و محتوای تربیتی فرد می

 

 بخش دوم: بررسی مفهوم استعداد برتر در روانشناسی و علوم تربیتی
اهیم مرتبط با و مف (Gifted and Talented) در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی مفهوم استعداد برتر

توسط اشخاص مختلف و  (talentسرآمدی)و  (giftedness)، تیزهوشی(intelligence) آن نظیر هوش

 .قرارگرفته استهای گوناگون بسیار مورد بحث و بررسی از زاویه نگاه

 ها استهای گوناگون حول این موضوع نشان دهنده سه نسل مختلف از دیدگاهبررسی تاریخی نظریه 

اند. هپذیرفت« مفهوم استعداد برتر»های متفاوت و حتی متضادی را پیرامون فرضپیش هاآنهر یک از  که

-های توسعهو دیدگاه 2زدایانههای ساخت، دیدگاه5گرایانههای ذاتاز دیدگاه اندعبارتاین سه نسل 

 (.2443، 4)دای 9گرایانه

ج از این هایی خارفوق به معنای عدم وجود گروه بندیتقسیمالبته به این نکته نیز باید توجه داشت که 

در  .(2443، )دای دهدمیها را نشان و نظریه هاپژوهشجریان اصلی نیست، بلکه جریان عمده و اصلی 

ها پرداخته خواهد ذیل هر یک از این دیدگاهنظران این حوزه ادامه به مباحث مطرح شده توسط صاحب

 شد.

 گرایانهذاتهای الف( دیدگاه
 -انگلیسی 6فرانسیس گالتونصورت گرفته در حوزه استعداد برتر را به  1شاید بتوان اولین کارهای علمی

او . نسبت داد -دانندمیهای انسانی توانایی درهای فردی که او را پدر روانشناسی فردی و مطالعه تفاوت

                                                
5 essentialism 

2 disenchantmentalism 

9 developmentalism 

4 Dai 

 (Scientific) منظور علم تجربی است. 1

6 Galton 
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ا ر -بودأثیرگذار در تاریخ انگلستان فرد ت 444که در خصوص -اولین پژوهش در زمینه استعداد برتر

)ناظمی و همکاران،  2کردمنتشر  5463در  5«نبوغ ارثی» با عنوان یکتاب و نتیجه آن را در انجام داد

به حدی  یی خاصهادر این کتاب سعی داشت نشان دهد که نبوغ فردی در خانواده گالتون. ، ب(5934

های او نشان داده زیرا نسبت داد و تربیتی تأثیرهای محیطی هب صرفاً توان آن را که نمی دهدمیرخ 

ثال، برد. برای مدادند که هر فرد مشهوری نه فقط نبوغ کلی بلکه شکل خاصی از نبوغ را به ارث میمی

ولتز )ش ندکه از نظر علمی مقام واالیی داشت ندمتولد شده بود یایهدر خانواده معموالًبزرگ  اندانشمند

 .(5932و شولتز،

ای ههای پژوهشی فراوان دیگری نیز در این حوزه انجام داد. او اعتقاد داشت که توانمندیگالتون فعالیت

 هایگیری این دسته از توانمندیهای اصلی هوش انسانی است و اندازهحرکتی یکی از معرفه -حسی

گاهی مجهز به ابزارهای گیری هوش انسان کمک نماید و بر همین اساس آزمایشبه اندازه تواندمیفرد 

 تأسیس 5444های جسمانی در سال های حسی حرکتی و ادراکی  و پاسخگیری دقیق توانمندیاندازه

ی بندی براهای درجهها و مقیاسبه طراحی پرسشنامه توانمینمود. از دیگر کارهای مهم و بدیع گالتون 

های که اساس آزمون-طالعات در حد وسیع آوری ابرای جمع هاآنارزشیابی صفات فردی و استفاده از 

 (.5934اشاره نمود. )افروز و کامکاری،  -شخصیت و هوش هستند

شناسی فیزیولوژیک سوربون فرانسه بود و در زمینه ارائه خدمات به کودکان که مدیر موسسه روان- 9بینه

 گیریگالتون در اندازه در مقاالت متعددی از ساده انگاری -کردمیمانده ذهنی فعالیت و پژوهش عقب

حرکتی به شدت انتقاد کرده و هوش را به عنوان فرآیند شناختی سطح -های حسیهوش از طریق آزمون

، از دولت فرانسه 5344در سال او  (.5934به نقل از افروز و کامکاری،  5343)لین، باالیی مطرح کرد

 ،در سن ورود به مدرسه ه با آن بتواندتا ابزاری بسازد کدرخواست کرد اعتباری در اختیارش بگذارد 

موزشی های آتوانند با سرعت عادی یاد بگیرند از کسانی که دیرآموز بوده و به برنامهکودکانی را که می

آزمون » سرانجام ( با این درخواست موافقت شد و5934)ضیایی و همکاران، ویژه نیاز داشتند جدا کند.

و  5344های در سال بینه و همکارش سیمون طراحی وتوسط  5341در سال  «سیمون-بینه هوش

  و اصالح شد. سازیبهینه 5355

های استدالل، قضاوت، حافظه، انتزاع و هوش افراد به مالک گیریاندازهدر این آزمون تالش شد برای 

 این آزمون تصویر سؤاالت(. به طور مثال در یکی از 5934تمرکز حواس توجه شود )افروز و کامکاری، 

                                                
5 Hereditary Genius 

در  5464سال  جهان یک سال قبل از این تاریخ یعنی در اولین مدرسه مخصوص افراد استعداد برتر در این نکته نیز جالب توجه است که  2

 .ه بودشد یاندازراهانگلستان 

9 Binet 
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 .تا در میان هر دو تصویر در هر سطر بگوید کدام زیباتر است شدمیزیر داده شده و از کودک خواسته 

 .گیردمیقضاوت فرد مورد ارزیابی قرار  سؤالدر این  آیدبه نظر می

و  -ای سن شناسنامه - «5سن زمانی»بر این فرض استوار بود که هر فردی دارای یک  نتایج این آزمون

های هوشی موجود بین افراد گروه سنی نشانگر متوسط توانایی سن عقلی کهاست.  «2سن عقلی»یک 

را با سن زمانی وی مقایسه کرد تا  این سنتوان ، میکودکپس از محاسبه سن عقلی  معینی است.

)ضیایی و  تعیین شود ،شان با او یکسان استی وی در میان افرادی که سن زمانیجایگاه نسب

در واقع نتیجه عددی این آزمون برای هر فرد حاصل تقسیم سن عقلی به سن زمانی  (.5934همکاران،

که  است Intelligence Quotientمخفف کلمه  IQ. شدمیفرد گفته  IQبود که به آن  544او ضربدر 

 .اندکردهیا بهره هوشی ترجمه  بهرهوشدر فارسی آن را به 

𝐼𝑄 =  
سن عقلی

سن زمانی
× 544 

توجه به این نکته ضروری است که هدف این آزمون در آن زمان شناسایی افراد تیزهوش نسبت به 

توان ذهنی و کند آموز در سن ورود به دیگران نبوده است بلکه هدف شناسایی و جداسازی افراد کم

 سه بوده است.مدر

گی، تحلیل عامل و های همبستکه به پژوهش در زمینهاسپیرمن و مستقل از کارهای بینه،  زمانهم

 پرسش این «کلی هوش» عنوان تحت ایمقاله انتشار بادر انگلیس  5344در سال هوش مشغول بود، 

                                                
5  chronological age 

2 mental age 

 مونیس - نهیب آزمون سواالت از یکی - 0شکل 
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 که کسانی چرا عبارتی به یا دارد وجود همبستگی آدمی مختلف هایتوانایی بین چرا» که کرد مطرح را

 در که افرادی و دهندمی نشان خود از شایستگی نیز دیگر هایکار در دارند خوبی استعداد کار یک در

 .(5934)ضیایی و همکاران، «هستند؟ توانکم هم هازمینه سایر در اغلب دارند، اندک توانایی زمینه یک

باعث شد تا وی  ،5نوجوانان در مدرسه ویلیج یکنش شناختمطالعات کاربردی او و بررسی دقیق درباره 

های ریاضی، استدالل و تجسم فضایی ی، مهارتنت خوانی در توانمندبتواند همبستگی مثبتی بین 

های او معتقد بود که در تمام انواع مختلف فعالیت .(5934)افروز و کامکاری،  آموزان دست یابددانش

البته  که 9گویندمی «2عامل کلی»یا  «gعامل »که به آن فکری، یک عامل یا وجه مشترک وجود دارد 

 gهای فکری، بیشتر از سایرین تأثیر دارد. در واقع، فرق میان هوش افراد، با مقدار در بعضی از فعالیت

ح عامل کلی تشری بر اساسهای هوش میان افراد را توان تفاوتاینکه نمیاما نسبت مستقیم دارد.  هاآن

 «S»است. اسپیرمن این عوامل اختصاصی را با حرف التین  «4عوامل اختصاصی»وجود  کرد، به علت

 1«نظریه دو عاملی هوش»به همین دلیل نظریه او به  (.5934)ضیایی و همکاران، کندمشخص می

  مشهور شد.

                                                
5 Village 

2 general factor 

کنند و اعتقاد یا هوش عمومی به عنوان ساختاری در توصیف و تبیین هوش یاد می gامروز نیز برخی از پژوهشگران علوم شناختی از عامل  9

  . (5934)افروز و کامکاری، در نظر گرفته شود « 9پردازش اطالعات»تواند کارایی می gدارند عامل 

4 spicifice factors 

1 Two-Factor Theory of Intelligence 

 رمنیاسپ هوش یعامل دو هینظر -2شکل 
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به گفته  که- 5، لوییس ترمان سیمون-بینههوش روش کمی سازی اسپرمن و  گالتون،با الهام از 

 اوایل قرن بیستم میالدیدر  -در توضیح مفهوم استعداد برتر استگرایی آغازگر جریان ذات (2443دای)

 دانشگاه استنفورد آمریکامجموعه اقداماتی پژوهشی، ترویجی و عملی در زمینه آموزش تیزهوشان را در 

توان ذهنی بود نه افراد سیمون شناسایی افراد کم-ر که بیان شد هدف آزمون بینههمانطو .نمود آغاز

با بازنگری در این آزمون،  5356تیزهوش به همین خاطر ترمان در یکی از اولین اقدامات خود در سال 

او با این سال بود.  56تا  9که روشی برای سنجش هوش کودکان  بینه را معرفی کرد-آزمون استنفورد

ناظمی ) ای پیرامون نوجوانان تیزهوش را به انجام رساندهایی گستردهاستفاده از این آزمون اولین پژوهش

  (.5935و آیتی و همکاران،  ، ب5934ناظمی و همکاران،  الف،، 5934و همکاران، 

و  9، کتل2های مشابهی که بعدها توسط افراد مختلف از جمله وکسلرفرض این آزمون و آزمونپیش

که هوش یکی ویژگی پایدار و یک ماهیت یا کیفیت منحصر به فرد است که  طراحی شد این بود 4ریون

ن ای نتیجه. در ، الف(5934)ناظمی و همکاران،  ی افراد وجود داردپشت رفتارهای هوشمندانه ابراز شده

  .کردیمران متمایز ها در پی سنجش این کیفیت منحصر به فرد بودند که افراد تیزهوش را از دیگآزمون

بشدت  -های سنجش هوشبهر معروف هستندیا آزمون IQهای که به آزمون-ها استفاده از این آزمون

 هاآنخصوصی از  مؤسساتها و در سطح جهان گسترش یافت و در حال حاضر نیز بسیاری از دولت

های . از جمله ویژگی1برندبرای مقاصد مختلفی از جمله هدایت تحصیلی و شناسایی تیزهوشان بهره می

 به این موارد اشاره کرد: توانمیها و پیامدهای آن این آزمون

 .دهدمیعدد را نشان  یکآزمون تنها  نای نتیجه -

 نشده است. یطراح یآزمون مختص زمان و مکان و فرهنگ خاص ینا سؤاالت -

                                                
5 Terman 

2 Wechsler 

9 Cattell 

4 Raven 

 شد.رونده ریون برای هدایت تحصیلی استفاده میهای پیشحتی در کشور ایران نیز تا همین چند سال پیش از آزمون ماتریس 1
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 گرفتهآزمون را از فرد  ینا یدر سن خاص یعنی شودمیثابت فرض  معموالًآزمون  نتیجه این  -

 .شودمیبه همان استناد  یزن هازمان یو در باق شده

 

فرض یا پیامدهای به صورت پیشگرایانه های ذاتدیدگاهتمام هایی که در ترین گزارهمهمدر مجموع 

به نقل از ناظمی و همکاران،  2443های آنان مورد توجه بوده است بدین شرح است )دای، فرضپیش

 ، الف(:5934

 های قابل توجهی دارند.افراد از حیث تیزهوشی با یکدیگر تفاوت -

  .یری استگاندازهی و ساز یکمبه صورت عینی قابل  هاییبا آزمون تیزهوشی -

باید  است و برحسب نیاز تعیین قابل جامعه در رتبه پایین و متوسط برتر، افراد مراتب سلسله -

 انجام شود.

 ژنتیکی و وراثتی)نژادی( و یک موهبت ذاتی است.  تیزهوشی -

یک کیفیت دائمی و پایدار است یعنی یک فرد در بدو تولد با یک ضریب هوشی  تیزهوشی -

 همان ضریب هوشی برخوردار است.و تا هنگام مرگ از  شودمیمتولد 

 دارای عموماًبدین معنا که افراد تیزهوش  .( استموضوعیتیزهوشی یک کیفیت عمومی )فرا -

 های مختلف به کار گیرند.هوش خود را در عرصه توانندمیای هستند که های گستردهقابلیت

 مند.مند و مکانشمول است نه مفهومی زمانتیزهوشی مفهومی جهان -

   ونیر شروندهیپ هایسیماتر آزمون سواالت نمونه از یکی -9شکل 

 .است جهان در IQ هایتست نیمشهورتر از که
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 عوامل ذهنی موجب تیزهوشی افراد است نه عوامل دیگر.تنها  -

 نیست. معناداریک نوع تیزهوش وجود دارد و انواع تیزهوشی  -

 نسبت به آموزش در جمله از متفاوتی نیازهای نتیجه در و متفاوت رفتارهای تیزهوش افراد -

 .دارند دیگران

 زدایانههای ساختب( دیدگاه
زدایان اعتقاد دارند شکل گرفت. ساخت هزدایانهای ساخت، دیدگاهانیگراذات هایدر انتقاد به رویکرد

، شودمیی افراد جامعه بنددستهزیرا موجب  دهدمیدموکراسی را در معرض خطر قرار  IQکه آزمون 

ی االرسنخبهیا همان  آریستوکراسیو جامعه را به سمت شد کبه چالش میرا  یرأبرابری افراد در حقوق و 

 یانزداساخت به همین خاطر ، الف(.5934به نقل از ناظمی و همکاران،  2443)دای، سوق خواهد داد 

 گرایی، دموکراسی را از گزند آن در امان دارند.های ذاتبا سست کردن پایه تابه هر شکلی تالش کردند 

یانه اشاره خواهد شد گراذاتبه دیدگاه  مطرح شده از سمت این دیدگاهمختلف اشکاالت  در ادامه به

ولی باید به این نکته توجه داشت که ممکن است هر یک از این اشکاالت، مورد قبول تمام افرادی که 

-از این حیث که مبانی دیدگاه ذات صرفاًاند نباشد. زیرا این افراد زدا قرار داده شدهذیل دیدگاه ساخت

 اند.زدا قرار داده شدهدیدگاه ساختاند ذیل گرایانه را به نحوی مورد حمله قرار داده

 ، الف(:5934به نقل از ناظمی و همکاران،  2443به شرح زیر است )دای، این اشکاالت  

زدایی معتقد از جریان ساخت 5برلند بودن آن: واقعیدر مقابل  تيزهوشیاعتباري بودن مفهوم 

به منظور یک هدف اجتماعی بلکه  شودنمیبه عنوان یک واقعیت عینی کشف  تیزهوشیاست مفهوم 

، که دانش خنثی نیست -های فوکو با تکیه بر استدالل و در نگاهی انتقادی گردد. او همچنینابداع می

-آزمون وکه مفهوم تخیلی تیزهوشی  کندمیبلکه شکلی از تکنولوژی نظارت است، این موضوع را بیان 

و  2ینظم اجتماعی از شخصشکل میی برای حفظ و تداوم بخشی ابزارها همگی های سنجش هوش

 .سلطه هستند

ار بردن اعتب سؤالدایان تالش کردند با زیر زساختاز سوی دیگر : كارآمدي ابزارهاي سنجش هوشنا

ببرند. چون اگر هوش قابل  سؤالگیری بودن هوش را زیر های سنجش هوش، قابل اندازهعلمی آزمون

 بندی کرد.افراد را دسته توان با توجه به آننباشد نمی گیریاندازه

هاست. ، عدم روایی این آزمونIQآزمون های هوش مانند زدایان به آزمونیکی از اشکاالت اصلی ساخت

را به درستی اندازه  -یعنی هوش  –توانند مفهوم مورد نظر خود ها نمیبه این معنی که این آزمون

ی هااز تجربیات و یادگیری متأثرهای هوش به شدت اعتقاد دارند که نمره افراد در آزمون هاآن بگیرند.

                                                
5 Berland 

 انتقادی یک مفهوم مضموم است.در اندیشه مکتب « نظم اجتماعی»باید به این نکته توجه داشت که مفهوم  2
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یک  تواند به عنواناست. به عبارت دیگر هوش قابل تفکیک از یادگیری و تجربه افراد نبوده و نمی هاآن

 صفت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد.

ک خاص نفر در یاثبات کرد که یک  توانمیو یادگیری افراد،  از لحاظ نظری، با ثابت نگاه داشتن تجربه

ثابت  -زدایان معتقدند اعمال این شرایط تیزهوشی ذاتی متفاوتی نسبت به فرد دیگر دارد ولی ساخت

ه ک کندمیاست. استرنبرگ در این زمینه ادعا  غیرممکنعمالً  –و یادگیری افراد  نگاه داشتن تجربه

هایی که قائل شد و تواناییتوان هیچ اولویت علمی برای سنجش هوش نسبت به سنجش پیشرفت نمی

امل محیطی ش تأثیراتیافته و مرتبط با اشکالی از تجارب رشد شوندمیهای هوش سنجش توسط آزمون

رزی که . مشودباشند. بر این اساس مرز سنتی بین تیزهوشی و پیشرفت بسیار کمرنگ مییمآموزش 

 یانه نسبت به تیزهوشی حیاتی بود.گراذاتبرای دیدگاه 

 وشه مطالعۀ در یبافتهای تفاوت توجه به که اعتقاد دارند گرابافت هایرویکردین در همین راستا همچن

 ،سطح باالترین در؛ شوندمی ظاهر مختلف سطوح در بافتی هایتفاوت. است برخوردار زیادی اهمیت از

. کندیم زندگی آن در فرد که است فرهنگیو  طبیعی  زیستگاه همان که دارد قرار  «شناختیبوم» بافت

 بافت سوم سطح. کندمی فراهم یادگیری برای بنیانی کهاست  «گراییتجربه» سطح ،دوم سطح

 افتب سطح ترینپایین. است شده ایجاد زمانی و مکانی ویژۀ هایموقعیت از متشکل است، «عملکرد»

 رد مختلف هایبافت. دارد اشاره گیردمی انجام آزمون و تحقیق آن در که بافتی به که است آزمایشی

یایی )ض باشند داشته اثر هوش هایآزمون جمله از تکلیف، یک نتایج بر توانندمی سطوح این از یک هر

 (.5934و همکاران، 

زدایان اعتقاد دارند حتی ساخت افراد بر اساس هوش: بنديطبقهوجود پيامدهایی نامطلوب براي 

اشته باشد، پیامدهای این سنجش نامطلوب است زیرا هوش وجود د صحیحاگر روشی برای سنجش 

، چرا که وابسته به امری ذاتی یرقابل جبران در جامعه خواهد شدغموجب نابرابری اجتماعی و شکافی 

گرایان در مورد مفهوم تیزهوشی دوام به عبارت دیگر تفکرات و رویکردهای ذات .و غیراکتسابی است

 های اجتماعی خواهد بود.نابرابری کننده یازلدهنده و 

ن ای تبدیل ،زدایان برای شکست هیمنه مفهوم هوشدیگر ساخت تالشمفهوم هوش: متکثر بودن 

ن یابی به ایزدایان به منظور دستبارز تالش ساخت مثال .مفهوم از حالتی واحد به حالتی متکثر بود

ی گاردنر انواع مختلفی از هوش وجود نظریه اسبر اسدر کارهای گاردنر جستجو کرد.  توانمیرا  مقصود

توان برای هوش در نظر گرفت. این چالش هم مفهوم هوش به عنوان دارد و هیچ کیفیت عمومی را نمی

بندی افراد را ساخت و امکان ردهپذیر میهای سنتی سنجش آن را خدشهکیفیتی عمومی و هم روش

 .بردمی سؤالبه صورت سلسله مراتبی را زیر 
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درون  و 9،.میان فردی2، زبانی5هفت توانایی موسیقیایی، منطقی ـ ریاضی، فضایی، بدنی ـ جنبشی گاردنر

البته  .1و ادعا کرده است که این هفت توانایی از هم مستقل هستندرا برای حیطه هوش توصیف  4فردی

رایانه گتنها مدخلی برای نگاه کثرت از آغاز تصریح کرده است که فهرست مشتمل بر هفت نوع هوش او

 او همچنین (.5934، کامکاری و  افروز) ممکن هوش انسانی نیست به مقوله هوش است و دربردارنده انواع

 رمنظ از انسانی شهو به که گرایانذات دیدگاه با خود دیدگاه میان جوهری تفاوت ساختن روشن برای

 آن تیسن تلقی با هوش از متکثرانه تلقی» که برداشت این رد در همچنین و نگرندمی محدود و سنتی

 ایدب» است برده نام هوش مستقل اقسام عنوانبه هاآن از وی آنچه که کندمی تأکید، «است جمع قابل

 همچون دیگر عناوین اطالق با اینکه نه گیرند، قرار شناسایی مورد 6انسانی هوش یعنی عنوان همین به

 قائل ثانوی یا تابعی هویتی هاآن برای هوش مقولۀ زیر در و رانده حاشیه به را هاآن 7انسانی استعداد

 (.5934به نقل از ضیایی و همکاران،  5339، )گاردنر« شد

ن است که مفهوم هوش را از گرایان آرز نظریه گادرنر نسبت به نظریات ذاتهای بایکی از ویژگی

های دیگری ذهنی مانند منطق و ریاضیات فراتر برده و عالوه بر آن به توانمندی صرفاًی توانمندها

( درون فردیهوش  و 4میان فردی( و روانی)هوش بدنی ـ جنبشیهای جسمی )هوش همچون توانمندی

ی پیانو ی برجستهیا نوازندهتوانمند یک ورزشکار  توانمیاز نظر گاردنر سان، بدین. نموده استنیز توجه 

 تیزهوشبه عنوان شخصی  داشته باشد راعملکرد ضعیف  سنتی هوش هایآزموندر ممکن است که   را

 (.5934کرد )ضیایی و همکاران، تلقی 

 :بدین شرح استزدایانه ساخت دیدگاههای مطرح شده ذیل ترین گزارهمهمگفت  توانمیبه طور خالصه 

 مفهوم هوش مفهومی اعتباری )و حتی تخیلی( است نه عینی. -

                                                
5  bodily-kinesthetic  

2  Linguistic  

9  Interpersonal  

4  Interapersonal  

گیرد. اما با توجه به ها قرار میریاضی است و در کنار بقیۀ هوش  -همان هوش منطقی gهای چندگانه، معتقدند عامل طرفداران نظریۀ هوش 1

عامل  هاآنجنبشی( در تمام  -رسد که به جز در یک مورد )هوش اندامیاست به نظر می ها داده شدهتوضیحاتی که در مورد هرکدام از هوش

های کنند که بین انواع هوش(. همچنین منتقدان گاردنر بیان می5934، ی و کامکار افروزبه نقل از  5947خت مشترک است )معظمی، شنا

 (.5934، و کامکاری  افروزبه نقل از  5944، محمدیان، 5944پاشاشریفی، گاردنری همبستگی دیده شده است )

6 Human Intelligence 

7 Human talent 

4 Interpersonal   
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 بجای هوش معموالً یری هوش انسان نیستند و گاندازهگیری طراحی شده قادر به ابزارهای اندازه -

 .گیرندمیمیزان یادگیری فرد را اندازه 

 د داشت.بندی افراد بر طبق آن پیامدهای نامطلوب را به همراه خواهگیری هوش و طبقهاندازه -

های متفاوتی وجود ای نیست بلکه هوشمفهوم یک هوش مفهومی کلی، عمومی و فرا زمینه -

 باشند.دارند که از یکدیگر مستقل می

ارض در تع یکدیگرعبارات با برخی از این همانطور که در ابتدای این بخش گفته شد ممکن است این 

 گرایانه به مفهوم تیزهوشی است.های نگاه ذاتسست کردن پایه تمامشانباشند ولی هدف 

 گرایانه های توسعهدیدگاهج( 
ری گی( با وجود انتقادات شدید جریان ساخت زدا نسبت به مفهوم تیزهوشی و اندازه2443به اعتقاد دای)

گرایانه مورد قبول بسیاری از پژوهشگران معاصر حوزه تیزهوشی ذات های دیدگاهآن، هنوز برخی از انگاره

 های زیر اشاره کرد:به انگاره توانمیو هوش قرار دارد که به طور مثال 

ذاتی است. هرچند ممکن است این گزاره را نپذیرند که هوش وابسته به  هوش تا حد زیادی -

 ژنتیک، وراثت و نژاد افراد است.

چشمگیری بر موفقیت فرد در  تأثیردار و عمومی است که در عمل پای نسبتاًهوش کیفیتی  -

 زندگی دارد.

 ی ذهنیهوشتیزولی در حال حاضر روش خوبی برای سنجش  زالخطاستیجابا اینکه  IQآزمون  -

ها اعتقاد بر این است که باید از البته در برخی پژوهش است. فرد و موفقیت او در بلند مدت

 تری برای کشف تیزهوشی بهره جست.و لیبرال ترکارانههای محافظهروش

- IQ کافی نیست. اما باال شرط الزم برای موفقیت فرد است  

ر مورد بازسازی قراتالش کردند مفهوم تیزهوشی را  انهیگراعملگرایان با نگاهی توسعهبه همین خاطر 

گرایانه در امان ماند و هم از منافع های ذاتهای ناشی از دیدگاهدهند، به طوری که هم بتوان از آسیب

ایانه گرهای ذاتیانه مشکالت موجود در دیدگاهگراتوسعهمفهوم تیزهوشی بهره جست. در واقع در دیدگاه 

 (.2443)دای، شودنمییری از منافع آن گبهره، اما این امر مانع شودمیپذیرفته 

ر توسعه مفاهیم استعداد برتر و تیزهوشی مطرح هایی که ذیل این دیدگاه به منظودر ادامه برخی از مدل

 اند، ارائه خواهد شد.شده
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 1رنزولی« گانهسههای حلقه»مدل  

مدیر مرکز تحقیقات  های برتر وعرصه آموزش و پرورش استعدادمطرح نظران از جمله صاحب یرنزول

رابطه به انجام رسانده  ینرا در ا یادیهای زپژوهش کهاست  2های برتر دانشگاه کانکتیکاتملی استعداد

 (.5934)ضیایی و همکاران،  است

و ا در توسعه مفهوم تیزهوشی است.« خالقیت»های بارز رنزولی توجه ویژه او به عنصر یکی از ویژگی

شی تیزهومولد. -که دو نوع تیزهوشی وجود دارد: تیزهوشی آموزشگاهی و تیزهوشی خالقانه معتقد است

. این شکلی از تیزهوشی است که برای مدرسان بیشتر شودمیبه رتبه و نمرات خوب آموزشگاهی منجر 

قابل دیدن و شناختن است.شاخص بهره هوشی نیز اغلب، اما نه همواره، مبتنی بر تیزهوشی آموزشگاهی 

زمانی که موسیقی  مثالً مولد نوعی از تیزهوشی است که توسط افراد بالغ -تیزهوشی خالقانه است.

، ساختار کنندمیهای علمی بدیع طراحی نویسند، آزمایشدهند، میند، کار هنری انجام میسازمی

. هرچند این نوع تیزهوشی بیشتر شودمی، و مانند آن ، نشان داده کنندمیمدیریتی جدید را طراحی 

انس ودک شهایی که کدر افراد بالغ قابل مشاهده است، با این حال، در بین کودکان، به خصوص در پروژه

 ، الف(.5935به نقل از ناظمی و همکاران، 2455بروز خالقیت را دارد نیز قابل یافتن است)استرنبرگ، 

ادن نیازی به حفظ کردن یا انجام د نوعاً افراد بالغکه از آنجایی که  کندمیرنزولی به این نکته نیز اشاره 

ندارد،  شودمیباالتر  یرتبهن یا رسیدن به ی بیشتر در آزمومنجر به گرفتن نمره مستقیماًکارهایی که 

به نقل از ناظمی و  2455)استرنبرگ،  کمتر قابل دیدن است در این افراد تیزهوشی آموزشگاهی

گونه از این حرف این توانمیگرایانه گرایانه و واقع، الف(. در نتیجه در دیدگاهی عمل5935همکاران،

تیزهوشی، تیزهوشان نوع دوم را مد نظر قرار داد زیرا در نهایت و در برداشت کرد که باید در تعریف 

 عمل، گرفتن نمره باال در آزمون مد نظر نیست بلکه مولد بودن است که برای جامعه سودمند است.

                                                
5 Renzulli’s Three-Ring Model 

2 The National Research Center on the Gifted and Talented: University of Connecticut 
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نماید و آن را نیز الزمه نیز توجه می« تعهد کاری»به عنصر « خالقیت»او همچنین عالوه بر عنصر 

خود برای توسعه مفهوم تیزهوشی « گانهسههای حلقه»داند و بر این اساس مدل موفقیت و تیزهوشی می

که  انسانی هایه اصلی ویژگیسه خوش کنشبرهماز  عبارت است : تیزهوشیدهدمیرا بدین شکل ارائه 

و  «2تعهد کاری»، «)هر چند بهترین نباشد(5باالتر از میانگین توانایی»از  اندعبارتا هاین خوشه

 (.5334)رنزولی،  «9خالقیت»

 (: 5334)رنزولی، کندمیرا به شرح زیر بیان  هامؤلفهرنزولی منظور خود از هر یک از این 

 : 4توانایی عمومی

 روابط فضایی، حافظه و ،5سطوح باالی تفکر انتزاعی، استدالل عددی و شفاهی -

 .6تسلط بر بیان

مواجه  هاآنهای جدیدی که فرد در محیط بیرونی با قدرت تطابق با موقعیت -
 .شودمی

پردازش اطالعات به صورت خودکار، قابلیت سریع رسیدن به هدف و بازیابی  -
 گزینشی اطالعات.

 :7توانایی خاص

 در یک یا چند حوزه دانشی های عمومی باالهای متنوع تواناییکاربرد ترکیب -
 خاص یا یک یا چند حوزه عملکرد انسانی )همچون هنر، رهبری، نظارت(

                                                
5 Above Avrage Ability 

2 Task Commitmentt 

9 Creativity 

4 general ability 

1 verbal and numerical reasoning 

6 word fluency  

7 specific ability 

 تیزهوشی

 (0378)یرنزول گانه سه یهاحلقه مدل  -4شکل 
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های رسمی، ظرفیت برای کسب و استفاده متناسب از سطح پیشرفته دانش -
یا ابراز  خاص مسائلها و آمادگی و استراتژی در پیگیری دانش تاکتیکی، تکنیک

 های خاص عملکردی.حوزه

های اطالعات مرتبط و غیرمرتبط با یک مسئله خاص یا حوزهظرفیت درک  -
 مطالعاتی یا عملکردی.

 تعهدپذیری:

در یک مسئله  4و درگیر شدن 9، شیفتگی2، اشتیاق5ظرفیت سطح باالیی از عالقه -
 خاص یا حوزه مطالعاتی.

کوشی، مداومت، پایداری، تمرین و تکرار ظرفیت استقامت، پایداری، عزم، سخت -
زیاد و اعتماد به نفس باال. یک نفس قوی و یک اعتقاد به توانایی خود برای انجام 

 کارهای مهم، رها از احساس حقارت و حرکت به سمت موفقیت. 
 خالقیت:

 یری و اصالت تفکر.پذانعطافسیالیت،   -

وت)حتی غیرمنطقی( در افکار، در تجربه، پذیرای هر چیز جدید و متفا باز بودن  -
 خود و دیگران. 1هایاقدامات و فرآورده

کنجکاو، اهل حدس زدن، ماجراجو، بازیگوش از نظر ذهنی، مایل به ریسک  -
 کردن در فکر و عمل، حتی در حد مهار نشده.

به مشخصات تفکرات و چیزها. مایل به واکنش  مندعالقهحساس به جزئیات،   -
 ها و احساسات خود.هخارجی و اید هاینشان دادن به محرک

 ها را دارا هستند و یاویژگی از مجموعه این هستند که یا هاییآن، استعداد برتر در نظر رنزولیکودکان 

قابلیت این را دارند که دارای این مجموعه ویژگی باشند. کودکانی که واجد شرایط فوق هستند، به 

درسی  هاینیاز دارند که به طور عادی از طریق برنامه ایهها و خدمات آموزشی متنوع و گستردفرصت

 .(5934به نقل از ضیایی و همکاران، 265: 5374)رنزولی،  شودنمیمعمول فراهم 

                                                
5 interest, 

2enthusiasm  

9 fascination 

4 involvement 

1 products 
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تری در خصوص تیزهوشی و به عنوان های گستردهرنزولی در کارهای بعدی خود به اهمیت ویژگی

ی عاطفی به یک موضوع یا رشته، حساسیت بینی، شهامت، عالقهینه مدل سه حلقه، از قبیل خوشزمپس

نسبت به سرنوشت، اشاره نموده است  اندازچشمهای انسانی، انرژی فیزیکی و روحی و ینگراننسبت به 

 ، الف(.5934به نقل از ناظمی و همکاران، 2455)استرنبرگ، 

 1تاننباوم« ستاره دریایی»مدل 

در انتقاد از الزامی بودن وجود عنصر خالقیت در تعریف تیزهوشی که رنزولی  (2449) تاننباومآبراهام 

که برخی افراد تیزهوش وجود دارند که عنصر خالقیت نقش  کندمیارائه داده است به این نکته اشاره 

 ف(ال :کندمیمجزا تقسیم افراد تیزهوش را به دو دسته  ندارند و بر این اساس هاآنمهمی در تیزهوشی 

تیزهوشان . ب( کنندمیو چیزهای جدید خلق  کنندمیخالقیت عمل  بر اساسکه  «مولد» انتیزهوش

ت را به طور بهینه را که از قبل موجود اس یزیآن چو  نمایندمهارت عمل می بر اساسکه  «مجری»

که  ا افرادیی کنندمیکپی و تقلید  دقیق کامالًرا هنرمندانی که آثار اصیل به طور مثال  .گیرندمیبکار 

ود وج هاآننمایند نیز با اینکه عنصر خالقیت در کار را به نحو احسن اجرا می هاها و تکنیکخط مشی

 .(5934محسوب شوند )به نقل از ضیایی و همکاران،  تیزهوش توانندمیندارد، 

اد که در این مدل عنصر خالقیت حذف شده د ارائه« ستاره دریایی»او مدل دیگری از تیزهوشی به نام 

های تخصصی، عوامل محیطی و عوامل تصادفی نیز توجه شده است که است ولی در عوض به توانمندی

در مدل رنزولی وجود نداشت. همچنین عنصر تعهد کاری در مدل رنزولی به عوامل غیرهوشی در این 

 مدل بسط داده شده است.

و  موفقیتکه در جهت   از همپوشانی پنج متغیر بدین شرح است که متاننباو« ستاره دریایی»مدل 

اند از)به نقل از . این پنج متغیر عبارتآوردمی به وجودی را تیزهوشاند، هم تنیده شده دربرتری فرد 

 :(5934ضیایی و همکاران، 

 : هوش عمومی قابل سنجش2توانمندی عمومی .5

های مشخص. این ظرفیت ممکن است تا حوزه: ظرفیت خاص فرد در 9توانمندی تخصصی .2

 اواخر کودکی یا نوجوانی بروز نیابد.

                                                
5 Tannenbaum’s "Sea Star" model 

2 General ability 

9 Special ability 
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(: عواملی چون انگیزش، اعتماد به نفس هایتوانمند)عوامل فردی غیر از  5عوامل غیرهوشی .9

 .4، سالمت ذهنی9، تمرکز مسئولیتی و سماجت، توانایی به تعویق انداختن کامروایی2باال

از: خانواده کودک، گروه همساالن در مدرسه و جامعه،  اندعبارتل : این عوام1عوامل محیطی .4

ای که کودک در آن های فرهنگی جامعهاقتصادی و اجتماعی و سیاسی، ارزش مؤسسات

 قرار دارد.

هستند. یعنی این که  بینیپیش یرقابلغ: یک دسته از این عوامل، عوامل 6عوامل تصادفی .1

در آن زمان و مکان خاص،  مثالًهر چیز در زمان و مکان درست خودش صورت بگیرد؛ 

 معلم وجود نداشته باشد یا ظرفیت کودک هنوز بالفعل نشده و یا مدل شناسایی نباشد. 

 

که یکی استاتیک و دیگری دینامیک است.  کندمیهمچنین او امکان دو نوع نگاه به این عوامل را مطرح 

 و در نگاه شودمی توصیف لعامپنج این  توجه به باخاص زمان  یکاستاتیک وضع فرد در  در نگاه

 اثر گذاشته و ممکن است باعث ایجاد تغییر در وضعیت یا ظرفیت وی شوندفرد این عناصر بر  دینامیک

                                                
5 Non-intellective factors 

2 secure self-concept 

9 ability to defer gratification 

4 sound mental health 

1 Environmental factors 

6 Chance factors 

 تاننباوم ییایدر ستاره مدل -1شکل 

 توانمندي تخصصی

 عوامل غيرهوشی

 عوامل تصادفی

 عوامل محيطی

 توانمندي عمومی
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 بینیپیشگفت در نگاه اول هدف توصیف فرد و در نگاه دوم هدف  توانمی(. 5934)ضیایی و همکاران،

 آینده فرد است.

 1مدل افتراقی گانیه

( هر سه عنصر مطرح در مدل رنزولی را مورد انتقاد 5934از ضیایی و همکاران،  به نقل 2441گانیه )

او  د.ارائه ده تاننباومتر از مدل یافتهتوسعهبا توجه به این انتقادات مدلی  کندمیو تالش  دهدمیقرار 

 و های خاص عنصری مهمموافق است که خالقیت در برخی فعالیت تاننباومدر مورد عنصر خالقیت با 

ها کم اهمیت است به همین خاطر نباید خود به عنوان یک عامل قطعی برای در برخی دیگر از عرصه

های تیزهوشی در نظر گرفته شود. به نظر او خالقیت باید به عنوان یک حوزۀ توانایی، همانند سایر حوزه

 در بستر آن ظهور کند. تواندمیتوانایی، در نظر گرفته شود که تیزهوشی 

که این  ندکمیاین مدل است. او مشکل را مطرح « توانایی باالتر از متوسط»قاد دیگر گانیه به عنصر انت 

 نزولیراو اعتقاد دارد کند. های جداگانه از توانایی، تقسیم نمیتوانایی باالتر از متوسط را به حوزهمدل 

از  هایکه همۀ این توانای کندمیفرض چنین  به اشتباه و گیردمیهای توانایی را نادیده دیگر حوزه تأثیر

 های هوشی هستند.نوع توانایی

ا و این بحث ر دهدمیرا نیز مورد مناقشه قرار « تعهد کاری باال»گانیه عنصر دیگر مدل رنزولی یعنی 

اه تیزهوش هستند، آنگ واقعاًاگر این فرض را بپذیریم که تیزهوشان کم پیشرفت »که  کندمیمطرح 

ود. با گذاشته ش« تعهد کاری»که در آن نقش متفاوتی بر عهدۀ  ای باشدشی باید به گونهتعریف تیزهو

 نشان زیرا همانطور که بازنگری رنزولی قویاً ؛وجود این نباید نقش مهم این سازه را دور از نظر داشت

 طوالنی درعملکرد استثنایی در زمینۀ فعالیت، به طور عمده ناشی از صرف انرژی زیاد و زمان  دهدمی

 .(5934)به نقل از ضیایی و همکاران، « آن زمینه است

مدل افتراقی الخصوص مشکل آخری که مطرح شد یعلاو برای رفع این مشکالت 

 «های تواناییحوزه»بر جدایی آناساس  که دهدمیئه را ارا (talent)دیسرآمو  (giftedness)تیزهوشی

مطابقت دارد )به نقل از  دیدومی با سرآماستوار است که اولی با تیزهوشی و  «های عملکردزمینه»و 

 .(5934ضیایی و همکاران، 

اند )به نقل از شده را به شکل زیر تعریف (talent) دیسرآمو  (giftednessتیزهوشی)این مدل در 

 :، الف(5934ناظمی و همکاران، 

                                                
5 Gagné's Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT) 
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)که استعداد است یاالعادهفوقهای طبیعی دارا بودن و استفاده از توانایی (:giftednessتيزهوشی)

درصد  54در یک حوزه توانایی، فرد حداقل در بین  شودمی( که باعث شودمیذاتی یا تیزهوشی نامیده 

 باالی همتایان سنی خودش قرار بگیرد.

اند مند توسعه یافتهت که به صورت نظامهایی استوانایی العادهفوقبیان کننده تسلط  (:talent) دیسرآم

ن فرد حداقل در بی شودمیو دانش فرد، در حداقل یک حوزه از فعالیت انسانی به میزانی است که باعث 

 اش که در همان حوزه فعال هستند، قرار گیرد.درصد باالی همتایان سنی 54

فرادی است که از متوسط یا نرمال این دو تعریف هردو هنجاری هستند، به این معنا که مخاطبشان ا

یر نرمال هستند ویژگی غ شانالعادهفوقاشاره دارد که به دلیل رفتار متفاوت هستند و هردو به افرادی 

های انسانی اشاره دارند نه به به توانایی صرفاًمشترک دیگر این دو تعریف آن است که هردو تعریف 

 قطعاً( talentedعریف آن است که هر فرد سرآمد )همچنین نتیجۀ منطقی این دو ت عوامل دیگر.

ظهور و بروز »عبارت است از:  دیزیرا سرآم سرآمد نیست لزوماًاست، اما هر تیزهوشی  (gifted)تیزهوش

های بنابراین ممکن است فردی تیزهوش باشد، یعنی دارای توانایی«.تیزهوشی در زمینۀ خاصی از فعالیت

 های تحصیلی نشان نداده باشد.خود را به طور مثال در زمینۀ استعداداستثنایی باشد، اما تیزهوشی 

 ، الف(5934)ناظمی و همکاران، 

اند از)ناظمی و همکاران، که این عناصر عبارت کندمیمدل خود چهار عنصر دیگر را اضافه تکمیل  برایاو 

 :، الف(5934

 یادگیری و تمرین .5

 جسمی و روحی و انگیزه و ارادههای مانند ویژگی کاتالیزورهای درون فردی .2

 : مانند خانواده، محیط اجتماعی و دوستان کاتالیزورهای محیطی .9

 شانس .4

ذهنی،  العادههای فوققابلیتکه دارای  - Giftedفرد به این شکل است که  رابطه این عناصر در مدل گانیه

 Talentفرآیند رشد خود را طی کرده و به فرد « یادگیری و تمرین»طریق از  – روانی و جسمی ذاتی است

 ییرهاکاتالیزودر طی فرآیند رشد . همچنین شودمیزمینه خاص فعالیت بشری تبدیل  [در یک ]یا چند

تری . عنصر شانس نیز مانند بسکنندمیده یا در مقابل آن ایجاد مانع تسهیل کر را فرآیندکه این هستند 

 .دهدمیشکل زیر تعامل این اجزا را باهم نشان است.  رمؤثدر تعامل عناصر با یکدیگر 
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 و تنها شناسدمیرشد تیزهوشی را به رسمیت  یمدل گانیه از آن جهت اهمیت دارد که طبیعت پویا

، 5934همکاران، ناظمی و به نقل از  2455استرنبرگ، ) کندنمیای افراد تیزهوش را لیست هویژگی

  (.الف

 انهیگراذاتبا دیدگاه  انهیگراتوسعه اختالفات محوری دیدگاه

-را از ذاتکه آنان تیزهوشی  مفهومگرایان درباره توسعه فرضیات ترینمهمگفت  توانمیدر مجموع 

 (:2443)دای،  استسازد بدین شرح یمگرایان مجزا 

 یفیتک یک یزهوشیت معتقدند گرایان کهبرخالف ذات :2است نه ایستا 1تيزهوشی امري تکوینی 

ا هنگام و ت شودمیمتولد  یهوش یبضر یکفرد در بدو تولد با  یکبدین معنی که است  یو دائم یدارپا

، 9گرایان امری تکوینی است )زیگلرتیزهوشی از نگاه توسعه  برخوردار است. یهوش یبمرگ از همان ضر

 بیندمی 1شوندهو شکوفا 4ای پویاواقع  این دیدگاه تیزهوشی را پدیده (. در2443به نقل از دای  2441

                                                
5 developmental state 

2 static  

9 Ziegler 

4 dynamic 

1 emergent 

 فردي درون هايكاتاليست
 

 محيطی هايكاتاليست
 

 

 

 

 

 Talent فرد
در یک یا چند 

خاص  زمینه

 فعالیت بشری
 

 فرآیند رشد
 یادگیری رسمی و غیر رسمیتمرین و 

 

 
 

 Giftedفرد 
که دارای  

ذاتی های قابلیت

ذهنی،  العادهفوق

جسمی  و یاروانی 

 .است

 

 شانس

 (2118) هیگان یافتراق مدل -6شکل 
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دای و . )کندمیخالقانه تجلی پیدا  یهاتنشهای پیشرفته و که از طریق عالقه و اشتیاق، کسب مهارت

 (2443به نقل از دای، 2444رنزولی، 

 ر این دیدگاه موجبتکوینی دیدن  تیزهوشی د است: توجه به فرآیندي كه محصول آن تيزهوشی

الوه بر ع ییگراتوسعه. در کردمیبه شناسایی صفت تیزهوشی توجه  صرفاًکه  ییگراذاتشد بر خالف 

شناخت تیزهوشی به صورت جدی به شناخت علل و  چگونگی تکوین آن توجه شود. در واقع در این 

نگاه به تیزهوشی به عنوان محصول یک فرآیند معنادار نگاه شد و به خود فرآیند عالوه بر محصول نیز 

و توجیه استفاده از  یسنجروان یهاآزمونباال یا نتایج  IQ گویانهیشپاین اساس، اعتبار  توجه شد. بر

 ی. بلکه، فهم پدیدارشناسانهشودنمیبرای کشف تیزهوشی دیگر یک اولویت تحقیقی محسوب  هاآن

رار ، مورد توجه قآورندمیمراحلی که چگونه افراد سطح باالیی از تخصص و خالقیت را به دست  تکتک

 .گیرندمی

در نگاه به فرآیند تکوین تیزهوشی شد: تيزهوشی به عنوان یک امري حساس به مدت زمان ر

ا ت کنندمیاند. ایشان تالش را در ادبیات و تحقیقات تیزهوشی وارد کرده 5بعد مدت زمان گرایانتوسعه

ی مفروض زمانی حساس، و سنین عملکرد حداکثری را در یک حوزه هایبازهی زمانی رشد، یک بازه

عیین مثبت یا منفی داشته باشد ت تأثیر تواندمیمهم را که مشخص سازند تا بتوانند رویدادهای تکوینی 

 .گیردمی برمختلف تکوین تیزهوشی در  در مراحلاین اساس، تیزهوش بودن معانی مختلفی را  نمایند. بر

به طور مثال بر اساس این مباحث بنیاد ملی نخبگان ایران، افراد استعداد برتر را با توجه سن و مرتبه 

تا بتواند  کندبندی میتقسیم سازان، سرآمدان و نخبگان ان به چهارگروه آغازگران، آیندهتکوین تیزهوشی

 ریزی متفاوتی انجام دهد.برای هر گروه برنامه

تیزهوشی را یک کیفیت  گرایانتوسعه :2تيزهوشی به عنوان امري وابسته به محيط )بافت(

کارکردی آن جدا کرد. به این معنا که از یک سو های آن را از زمینه توانمیکه ن دانندمیکارکردی 

است و  هاآنو کنش بر مبنای  هاآنهای محیطی و اجتماعی مشروط به آمادگی فرد برای درک ظرفیت

 محیطی و اجتماعی هاییتظرفو  هافرصت یواسطهفرد نیز به  هایییتوانابه طور معکوس اثربخشی و 

در  تا نقش شرایط محیطی را کنندمیتالش  گرایانتوسعهاز  . بسیاریشودمیو تحریک  گیردمیشکل 

با  تواندمیتعامل با وضعیت ژنتیکی مشخص سازند. برای برخی، فعالیت شناسایی افراد استثنایی 

 باشد. راستاهمشناسایی شرایط محیطی استثنایی 

                                                
5 temporal dimension 

2 contextual 
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یک  (Giftedness)  تیزهوشی گراتوسعهدر دیدگاه  :2نه واحد 5به عنوان  امري متکثر  تيزهوشی

گونه نیادارد و متفاوتی  ایمسیرهای توسعهاست. در واقع تیزهوشی به عنوان امری تکوینی  متکثر امر

عوامل  توسعه در یک  توانمینیست که تنها یک مسیر برای تکوین آن وجود داشته باشد. همچنین 

ت و هم در بافتی که آن فرد مسیر خاص و نه دیگر مسیرها در یک فرد را هم در شخصیت آن فرد اس

آشکارا در تضاد با دکترین  گرایانتوسعهاین تکثرگرایی در دیدگاه  در آن وجود دارد، جستجو کرد.

که  دهدمیگیری تیزهوشی ارائه ( برای یافتن و اندازهIQگرایان است که فرمول خاص و صریحی )ذات

 . یک عدد تعیین کننده تیزهوش بودن یا نبودن فرد است صرفاً در آن 

قوانین و اسناد رسمی  در برتر استعدادبخش سوم: بررسی مفهوم 

 سیاستی
های پژوهشاما ، های شناسایی و پرورش استعدادهای برترروشبا وجود اختالفات فراوان در انتخاب 

همکاران،  و لحسنیاابو)استعدادهای برتر  ریگذاسیاستتطبیقی اخیر انجام گرفته در ایران حول موضوع 

حاکی از آن است که امروزه  (5932، د ، کرباسفروشان و همکاران، 5934، ناظمی و همکاران، 5934

 بسیاری ازدر ، 9ریزی برای شناسایی و پرورش آناندر قالب برنامه برتر به استعدادهایتوجه ویژه 

از جمله اسپانیا، آلمان، لهستان، انگلستان، استرالیا، آمریکا، کره جنوبی، هند، روسیه،  -کشورهای جهان 

سنگاپور، نیوزیلند، ترکیه، فلسطین اشغالی، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی، هنگ کنک، ایران، اردن، 

 -رزیلفیلیپین و ب اتریش، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، یونان، نروژ، لهستان، ایرلند، صربستان، کانادا، 

 توجه. انددر این زمینه کارهایی انجام داده هاو هر یک از این کشور شودمیموضوعی بسیار مهم تلقی 

به این نکته نیز ضروری است که ممکن هر کشور فلسفه و هدف متفاوتی از توجه ویژه به استعدادهای 

سد ر، متفاوت است ولی به نظر میبرتر داشته باشد و همچنین سابقه این توجه در کشورهای مختلف

 اند که باید به این موضوع توجه نمایند.اکثر کشورها به این نتیجه رسیده

در ادامه این قسمت ابتدا به دو نمونه از تعاریف رسمی استعداد برتر در جهان ارائه خواهد شد و پس از 

واهد شد. همچنین تالش شده آن تعاریف رسمی مطرح شده از استعداد برتر در ایران بررسی قرار خ

 است که تعاریف به ترتیب تاریخ ارائه شدنشان مطرح شوند.

                                                
گرا نیز تفاوت طولی میان افراد تیزهوش وجود داشت؛ تفاوتی که با توجه به چرا که در دیدگاه ذات در اینجا منظور تکثر عرضی است نه طولی 5

 شد.مشخص می هوششاننمره آزمون 

2 unitary 

 شود.می گفته mgifted and talented prograیا  Gifted and Talented Educationبه آن  اصطالحاً 9
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 از استعداد برتر در جهان ارائه شدهالف( تعاریف رسمی 

و دومین  در انگلستان 5464در سال در جهان اولین مدرسه مخصوص افراد استعداد برتر با وجود اینکه 

، ب( ولی 5934ی شد )ناظمی و همکاران،اندازراهدر ایالت ماساچوست آمریکا  5345مدرسه در سال 

است که در  5375شده از کودکان استعداد برتر در جهان مربوط به سال  ارائه 5اولین تعریف رسمی

 (. 2443شده است )دای، ارائه 2کشور آمریکا و در گزارشی به نام گزارش مارلند

توسط اتحاد جماهیر  9لت تهیه این گزارش بدین شرح است که بعد از ارسال ماهواره فضایی اسپوتنیکع

ی خود افتادگعقب، ایاالت متحده آمریکا به منظور جبران 5317شوروی در جریان جنگ سرد در سال 

ه وح پایهای برتر در سطبه صورت جدی به فکر بهبود وضعیت خود در زمینه آموزش و پرورش استعداد

های خاصی برای استعدادهای درخشان با کمک مالی و در دوران نوجوانی افتاد. در همین جهت برنامه

مقررات مربوط به کودکان تیزهوش در سال همچنین  .دولت فدرال و در سطح ایالتی طراحی و اجرا شد

آمریکا از آقای  کنگره نیز 5375در سال  به سند آموزش و پرورش ابتدایی و راهنمایی اضافه شد. 5363

آموزش و وضعیت  پیرامونگزارشی  درخواست کرد تا –رئیس کمیسیون آموزش  -مارلند سیدنی 

)ناظمی ( به کنگره ارائه دهد education of gifted and talented children)کودکان تیزهوش پرورش 

 ، ب(. 5934و همکاران،

عالوه  –است  استعدادهای برتر در جهان و پرورشآموزش که اولین گزارش ملی در زمینه -این گزارش

، همانطور که گفته شد تعریفی نیز از 4بر بررسی وضعیت آموزش و پرورش استعدادهای برتر در آمریکا

 : (5375)مارلند، کودکان استعداد برتر ارائه کرده است که بدین شرح است 

 دارای 6شانبرجسته ایهتوانمندی موجب به کهکسانی هستند  1استعداد برتر کودکان

ای واجدالشرایط شناسایی ی افراد حرفهو به وسیله باشندمی باال 4عملکرد یا 7قابلیت

ی تربیتی متفاوت و/یا خدماتی فراتر از آن چیزی که هابرنامه. این کودکان به شوندمی

                                                
5 official 

2 Marland 

9 Sputnik 

 جلد دوم آن توسط نگارنده یافت نشد. متأسفانهصفحه است ولی  527دو جلدی فقط جلد اول این گزارش  4

1 gifted and talented children 

6 outstanding abilites 

7 capablity 

4 performance 
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را به خود و جامعه  ینشاندتا بتوانند  در مدارس معمولی وجود دارد نیاز دارند یشانبرا

 .نمایندادا 

 :کندمیرا بدین شکل بیان « یا عملکرد باال با قابلیت»و در ادامه مفهوم عبارت 

-کودکان با ظرفیت باال یا عملکرد باال کسانی هستند که موفقیت و یا توانمندی بالقوه

 :اندنشان دادهزیر های از حوزهدر یک یا چند حوزه شان را 

 5 ومیتوانایی فکری عم -

 2استعداد تحصیلی ویژه -

 9خالقانه یا مولدتفکر  -

 4توانایی رهبری -

 1های بصری و نمایشیهنر -

 6حرکتی-های روانیتوانایی -

های برجسته این افراد به صورت بالقوه )قابلیت باال( یا به صورت بالفعل یتوانمند شودمیدر تعریف گفته 

 از این دو نشده است.)کارایی باال( هستند یعنی تعریف منحصر به یکی 

گونه ینا« شوندمیای واجدالشرایط شناسایی ی افراد حرفهبه وسیله»از عبارت  توانمیهمچنین 

ای نیست و به قدری پیچیده است که فقط افراد شناخت افراد استعداد برتر کار ساده کرد کهبرداشت 

 ای در این زمینه قادر به انجام این کار هستند.حرفه

ا ت ی تربیتی متفاوت و/یا فراتر از معمول نیاز دارندهابرنامهاین کودکان به که  کندمیدر تعریف تأکید 

نمایند. این جمله نشان دهنده چند مفروضه است یکی اینکه هر را به خود و جامعه ادا  ینشاندبتوانند 

ر فرد ]با توجه خود[ دینی بر خود دارد همچنین ه 7فرد نسبت به ]شکوفا کرد استعدادهای

استعدادهایش[ دینی بر جامعه دارد و باید در جهت پیشرفت آن کاری انجام دهد و مفروضه آخر اینکه 

 تواند موجب شکوفایی افراد استعداد برتر شود.نمی شودمیخدمات تربیتی عادی که به همه داده 

                                                
5 general intellectual ability 

2 Specific academic atitude 

9 creative or productive thinking 

4 leadership ability 

1 visual and performing arts 

6 psychomotor ability 

عبارتی است که از منظر فلسفی قابل مناقشه است ولی در حال حاضر این مناقشات مورد بحث نیستند « شکوفا کردن استعدادها»خود عبارت  7

 مفهوم کلی این عبارت مد نظر است. صرفاًو 
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ای ینهزماستعداد برتر مفهومی این است که « زیرهای از حوزهدر یک یا چند حوزه را »فرض عبارت یشپ

ای به این معنی که ممکن فردی در یک زمینه استعداد برتر باشد و در زمینه دیگر ینهزماست نه فرا 

 .کندمیای است که مطرح های استعداد برتر بودن شش زمینهنباشد و زمینه

ه جالب توجه است که همچنین علت توجه ویژه به آموزش و پرورش استعدادهای برتر در ایاالت متحد

کشورشان است. این یعنی مفهوم استعداد برتر برایشان با مفهوم  تریعسربه نظر پیشرفت  علتشان

پیشرفت گره خورده است و کسی که در نهایت نتواند به پیشرفت جامعه کمکی بکند استعداد برتر 

ون تا رئیس کمیسی کندمیکه کنگره درخواست  شودمیبه قدری مهم  یشانبرانیست.در ضمن این امر 

 آموزش گزارشی در این مورد تهیه کند.

آموزش و پرورش استعداد  قانون»در  5339در سال  بدین شکل تعریف ارائه شده در گزارش مارلند 

 :(2443کر، 5339 ، به نقل از9راس) 2تکامل یافت «5برتر جاویت

ا و کسانی که تجربه هکه در مقایسه با همساالن، هم محیطی 4کودکان و نوجوانانی

  در سطوحیا  1ای در انجام دادن کارها دارنداستعداد برجستهدارد،  هاآنیکسانی با 

  اند.قابل توجهی از خود نشان داده یلپتانسباالی فعالیتی،  العادهفوق

هنر،  قابلیت عملکرد باالیی  /یافکری، خالقیت و هایدر حوزهکودکان و نوجوانان این 

ا در یک رشته خاص علمی ای را دارا بوده  یالعادهرهبری فوق ظرفیت ،اندبروز داده

ی نیاز دارند که به طور معمول به وسیله هایفعالیت یابه خدمات  هاآنبرتر هستند. 

 . شودنمیمدارس فراهم 

های فرهنگی، در تمام اقشار استعدادهای برجسته در کودکان و نوجوانان تمام گروه

 های فعالیت بشری وجود دارد.اقتصادی و در همه زمینه

 هنجار محور است یا مالک« نشان دادن موفقیت یا پتانسیل»در تعریف قبلی معلوم نبود که منظور از 

و  همحور ولی در این تعریف با تصریح در هنجارمحور بودن مفهوم استعداد برتر این ابهام را برطرف کرد

ها و کسانی که همساالن، هم محیطی »هم در عبارت  گیردمیای که در آن مقایسه صورت حتی جامعه

                                                
5 Javits Gifted and Talented Education Act  

در کنگره تصویب شد ولی به نظر  5344در سال  ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش قانون البته این قانون برای اولین بار به عنوان بخشی از  2

 .شده استدر آن اصالحاتی انجام  5339رسد که در سال می

9 Ross 

4 youth 

1 with outstanding talent perform 
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مشخص شده است ولی مشخص نیست گستره این مقایسه محدود به « دارد هاآنتجربه یکسانی با 

 مدرسه است یا شهر یا ایالت یا کشور و یا حتی جهان.

تر مفهوم استعداد بر که در تعریف قبل، یکی از شش زمینه کتیحر-های روانیتواناییهمچنین زمینه 

بود در این تعریف حذف شده است. شاید بتوان علت این اتفاق را کمرنگ بودن نقش استعدادهای برتر 

 در پیشرفت کشور دانست. حرکتی-روانی از نظر

مکن است در هر قشری از در انتها نیز این تأکید به تعریف اضافه شده است که افراد استعداد برتر م

 جامعه از نظر فرهنگی و اقتصادی وجود داشته باشند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که این تعریف رسمی فدرال استعداد برتر در آمریکا است و ممکن 

 است هر ایالت تعریف رسمی خود را به صورت جداگانه داشته باشد.

گفته شد آمریکا تنها کشوری نبود که به  طور ویژه به موضوع آموزش و پرورش  قبالًالبته همانطور که  

استعدادهای برتر پرداخت و تعریفی رسمی از آن ارائه داد. در ادامه به عنوان نمونه به تعریف کشور 

 نیوزیلند اشاره خواهد شد.

به نقل  2442وزارت آموزش، دارد )دفترسیاست آموزشی نیوزیلند در مورد تعریف استعداد برتر اعالم می

 (:5932از کرباسفروشان و همکاران، 

افراد استعداد برتر کسانی هستند که در قیاس با دیگران، از توانایی استثنایی 

عملکرد  هاآن شودمیهای منحصر به فرد این افراد، سبب یژگیوبرخوردارند. 

حساسیت و درک بسیار  چشمگیری داشته باشند. به عنوان مثال، برخی از این افراد ،

؛ برخی دیگر به راحتی کنندمیباالیی داشته و در تشخیص نیاز دیگران عالی عمل 

روهی ؛ گکنندمیاز واژگان پیشرفته استفاده  در گفتارمفاهیم انتزاعی را درک کرده و 

و حس شوخ طبعی خود به چالش  غیرمعمولدیگر کنجکاو بوده و دیگران را با تصورات 

های فاحشی با نیازهای دیگر آموزان، تفاوتنیازهای آموزشی این دانش .کشانندمی

ی آموزشی متفاوتی نیاز داشته و ممکن است برای هافرصتبه  هاآندانش آموزان دارد. 

 های عاطفی و اجتماعی نیازمند باشندیتحمادرک استعدادهای خود به 

نجار محور بودن تعریف استعداد برتر تأکید شده بر ه« در قیاس با دیگران »در این تعریف نیز با عبارت 

الفعل به حالت ب صرفاًای نشده است و های فرد استعداد برتر اشارهاست ولی به امکان بالقوه بودن ویژگی

 آن توجه شده است.

های استعداد برتر بودن اشاره نکته جالب توجه دیگر این تعریف آن است که به عنوان مثال به زمینه

 یف را در آن محصور ننموده است.تعرت و کرده اس
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همچنین مانند تعریف کشور آمریکا در این تعریف نیز بر روی نیاز آموزشی متفاوت این افراد تصریح 

 . شده است

 تعاریف رسمی ارائه شده از استعداد برتر در ایرانب( 

ی سازمان ملی پرورش استعداد اندازدر ایران نیز توجه به موضوع آموزش و پرورش استعدادهای برتر با راه

 5آغاز شدمیالدی( به صورت رسمی  5376)معادل با هجری شمسی  5911درخشان )سمپاد( در سال 

که مدیر برومند  «درخشان یاستعدادهاسیمای کلی سازمان ملی پرورش »در کتاب . (5976، یااژه)

 کندمیبیان  گونهینا برای ورود به مدارس را گزینش یهامالکبود  17تا سال  تأسیسسازمان از بدو 

 :(5945ای، )اژه

 توانایی ذهنی عمومی -

 ویژه تحصیلی استعداد  -

  خالق و قدرت آفرینندگیتفکر  -

  رهبری و مدیریتقدرت  -

  تجسمی، نمایشی و موسیقیهنرهای  -

 های روانی و حرکتیییتوانا -

نظر این سازمان افراد درخشان کسانی هستند که در یک یا چند زمینه باال پیشرفته از  

 د. دهناز همساالن خود بوده و یا توانایی پیشرفت را بر اساس ضوابط خاصی نشان می

برداری کامل از تعریفی است که در گزارش مارلند یکپاین تعریف یک  شودمیهمانطور که مشاهده 

تواند مالک درستی برای داوری در خوب یا بد لبته باید توجه کرد که این عمل نمی. ا2ارائه شده است

 بودن آن باشد. 

ولی با تالش بعضی معلمان  سازمان سمپاد و تمام مدارس تحت پوشش آن تعطیل شدند 17بعد از سال 

دایر گردید که ذیل دفتر کودکان استثنایی  مجدداًچند مدرسه تیزهوشان  5965مند، در سال دغدغه

 «دفتر کودکان استثنایی»از این مدارس با انفکاک  5966 سالدر و  (5944، )امیرخانیکردند فعالیت می

 در کشور «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»دوباره با همان نام قبلی یعنی  سمپاد سازمان

 .(5945 ،یااژه)احیا شد 

                                                
 مرکز آموزش کودکان تیزهوشمیالدی( در قالب دبستان هشدار و  5367شمسی  )معادل با  5946این سازمان نیز از سال  سیأستالبته قبل از  5

 (. 5976ی، ااژهدر این زمینه صورت گرفته بود )کارهایی 

ز اتفاقات ا متأثر -هاخوب ایران و آمریکا در آن سال روابط نسبتاً با توجه به–در این زمان را توجه ایران به موضوع استعداد برتر شاید بتوان علت  2

 مشابه در ایاالت متحده آمریکا دانست.
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به   22/9/67در اساسنامه آن که در تاریخ وجه در مورد این سمپاد جدید آن است که نکته جالب ت 

 تصویب هیئت وزیران رسید هیچ تعریفی از استعداد برتر ارائه نشده است.

بنیاد ملی »بنیادی با نام  5944با بیشتر شدن توجه ایران به استعدادهای برتر و نخبگان، در سال 

گذاری در زمینه شناسایی ی و سیاستزیربرنامهآمد که یکی از وظایف آن  در ایران به وجود« نخبگان

که -این بنیاد نیز  اساسنامه(. در 5944و پرورش استعدادهای برتر بود )اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، 

تعریفی از استعداد برتر وجود ندارد  -رسدبه تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی می 44در همان سال 

برطرف  خألاین  شودمیدر همین شورا تصویب  5941شرایط احراز نخبگی که در سال  نامهنییآولی در 

 ذیل عنوان تعریف نخبه و استعداد برتر آمده است: نامهنییآاین  2شده است. در ماده 

ثرگذاری وی در تولید و گسترش که ا شودمیاطالق  یبه فرد برجسته و کارآمد« نخبه»

کشور محسوس باشد و هوش، خالقیت،  و مدیریت یسازعلم و هنر و فناوری و فرهنگ

گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت  کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید و

 انسانی کشور گردد. بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتالی جامعه

 که به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز شودمیاطالق  دیفر به  «استعداد برتر»

 الزم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است. هایینهزم

 :کندمیهای زیر را نیز مطرح نامه ذیل همین ماده تبصرهیینآاین 

 مختلف از قبیل یهابخشتعاریف فوق شامل استعدادهای برتر و نخبگان  -

 .باشدیمو فناوری، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و مدیریتی  علمی

ایط تداوم شر بایستیماستعداد برتر و نخبگی یک فرآیند پویا است و   -

 زمانی مشخص در احراز نخبگی معیار قرار گیرد. یهادوره در

جهت به مدل افتراقی گانیه در همین فصل نامه از چند رسد که تعاریف ارائه شده در این آیینبه نظر می

میان نخبه و استعداد برتر یعنی حالت بالفعل و بالقوه تمایز قائل شده  اوالًمطرح شد نزدیک شده است. 

( در نظر گرفته بود talented( و سرآمد )giftedاست چیزی شبیه به تمایزی که گانیه میان تیزهوش )

ا اند. همچنین در این تعریف نگاه فردیده یک فرآیند پویارا نخبگی استعداد برتر و و دوما مانند گانیه 

 های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.ای به نخبه و استعداد برتر وجود ندارد و  زمینهزمینه

کشف، شناسایی، » مأموریتبا « طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)شهاب(»، 5946در سال 

ت تحصیلی، تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر از دوره ابتدائی تا پایان جذب، هدایت و حمای

به تصویب « ها در مراحل مختلف آموزش عالیسازی برای استمرار حمایتدوره آموزش متوسطه و زمینه

هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان رسید و توسط رئیس جمهور ابالغ شد. این طرح بر عدم جداسازی، عدم 

های مقطعی و توجه به تکثر در استعدادها تأکید داشت )بنیاد ملی نخبگان و گی صرف به آزمونوابست
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این « 5استعداد»از  طرح شهاب فنی و علمی کمیته جماعیا تعریف(. 5935وزارت آموزش و پروش، 

 :(0930و همکاران، یتی آ) چنین است

قابلیت  وزبر با اههمر یگیردیا در صخا ناییاتو و »قابلیتاز  ستا رتعبا ادستعدا

 «تر یک کار خاصنهاماهر منجاا و شخصی

: از ندارتعبا «یگیردیا در صخا ناییاتو» شناسایی یهامؤلفه ،تعریف ینا سساا بر

 ،«قتد»  و «صخا مینهز در تطالعاا یحجم باال »، «یگیردیا در حتیرا و سهولت»

 ،«شناختی سرسختی» :از اندعبارت «شخصی قابلیت وزبر» شناسایی یهامؤلفه

 «ویکنجکا»و «مبهاا تحمل»

 یخطا و ستیدر»: از اندعبارت «صخا رکا یک ترماهرانه منجاا» شناسایی یهامؤلفه و

 منجاا در حتیرا و سهولت» و «رکا منجاا یباال سرعت و چاالکی»، «رکا منجاا در کم

 است.« رکا

بالقوه و   تواندمینشان از آن استعداد برتر بودن   «توانایی»و « قابلیت»رسد دو واژه در ابتدا به نظر می

ن وجه بالقوه بودن آ شودمیتوجه « تر یک کار خاصانجام ماهرانه»یا بالفعل باشد ولی وقتی به عبارت 

 ای دارد ولیگفت که این تعریف به استعداد نگاه زمینه توانمی طورهمینگردد. بسیار کمرنگ می

. در مجموع این تعریف سه مشخصه برای شودمیخودش یک زمینه محسوب  هر کار خاص برای احتماالً

اند از: توانایی خاص در یادگیری، بروز قابلیت شخصی و استعداد برتر بودن برشمرده است که عبارت

تر یک کار خاص و جالب است که در قسمت دوم آن است که تالش کرده به صورت انجام ماهرانه

ر و در واقع وظیفه توضیح بهت هامؤلفهای شناسایی هر قسمت تعیین کند. این یی برهامؤلفهعملیاتی، 

« صیبروز قابلیت شخ»ی شناسایی هامؤلفهتر سه مشخصه مطرح شده را نیز دارند به طوری که اگر دقیق

 شد.گاه معنی مورد نظر کمیته از آن برداشت نمیشد هیچمشخص نمی

 «ویکنجکا»و «مبهاا تحمل» ،«شناختی سرسختی»مانند های شخصیتی همچنین اضافه شدن ویژگی

 سازد.های رسمی ارائه شده در ایران متمایز میبه این تعریف آن را از دیگر تعریف

توسط بنیاد ملی نخبگان تدوین و در شورای  5935سند راهبردی کشور در امور نخبگان که در سال 

عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید در قسمت تعاریف خود بدین شکل تعریفی از استعداد برتر و نخبه 

 :دهدمیارائه 

                                                
 ترجمه کرده است.« استعداد» را به  -ترجمه شده است « سرآمدی»که در پژوهش حاضر به  -  talentاین کمیته واژه 5
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ی خود امکان رسیدن به های ذاتکه با توجه ویژگی شودمیبه فردی اطالق  :استعداد برترصاحب »

او  ژهیوهای الزم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای مرحله نخبگی را داراست ولی هنوز زمینه

 «فراهم نشده است.

که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب،  شودمیبه فردی برجسته و کارآمد اطالق  نخبه:»

های اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش

سو و خبرگی، تخصص و  های ذاتی از یکهوش، خالقیت، انگیزه و توانمندی هیپاهای وی بر فعالیت

 «شیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود.های اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت بختوانمندی

احراز  نامهنییآنکته قابل توجه این دو تعریف همان نگاه افتراقی است که در توضیح مربوط به تعریف 

 5شرایط بیان شد.

سند »و « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»به منظور اجرای برخی مفاد  5939همچنین در سال 

 تربیت نظامکلیات »ای با عنوان نامهدر وزارت آموزش و پرورش نظام «راهبردی کشور در امور نخبگان

که  به تصویب رسیده است پرورش و آموزش عالی شورایدر «  پرورش و آموزش در برتر استعدادهای

 برتر بدین شرح زیر است: استعداد دارای آموزدانشتعریف  نامهنظامدر قسمت تعاریف این 

 چند یا یک ویژۀ مفاهیم تواندمی که است یآموزدانشبرتر :  استعداد دارای آموزدانش

 بروز و کار ماهرانۀ انجام در یا و بگیرد یاد و کرده درک باالیی سطح در زمینه را

 .دهد نشان خاصّی برجستگی زمینه، آن در شخصی هایقابلیت

رح ط فنی و علمی کمیتهای در متن کرده باشد بسیار شبیه به تعریف این تعریف بدون اینکه اشاره

کاری استعداد برتر  به آن اشاره شده تا هر انجام ماهرانه« برجستگی خاص»شهاب است ولی عبارت 

 ت.اضافه شده اس« درک مفاهیم» مؤلفههمچنین در قسمت قابلیت یادگیری  نشده باشدبودن تعریف 

 

  

                                                
 تری پرداخته خواهد شد.به این تعاریف در فصول بعدی به صورت مفصل 5
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 :فصل سوم

تحلیل مفهوم استعداد برتر و تحلیل این  چارچوباستخراج 

  بر اساس آن« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»مفهوم در

  



 

  41 

 

مفهوم استعداد برتر از در سند راهبردی کشور در امور »در این فصل قرار است به سؤال اول پژوهش که 

است تا  ین سؤال نیازاست پاسخ داده شود. به منظور پاسخگویی به ا« ؟شده استچگونه تبیین  نخبگان

 حلیلتمفهوم در سند را این  تحلیل مفهوم استعداد در اختیار باشد تا با استفاده از آن،  چارچوبی برای

ر ب گویی به سؤاالت دوم و سوم پژوهش نیز ضروری است.برای پاسخاین چارچوب همچنین وجود  شود.

مذکور از پیشینه نظری  چارچوباین اساس این فصل شامل دو بخش اصلی است که در بخش اول 

 ارائه خواهد شد. آن استخراج شده و در بخش دوم تحلیل مفهوم استعداد برتر در سند بر اساس 

تحلیل مفهوم استعداد برتر از پیشینه  چارچوببخش اول: استخراج 

 نظری
ل تحلی چارچوب، مضمونتحلیل تحلیل زبان فنی و رسمی و با ابزار در این قسمت قرار است با روش 

مفهوم استعداد برتر از پیشینه نظری این مفهوم استخراج گردد. این عمل در چهار گام به شرح زیر 

 پذیرد.صورت می

 :های کلیدی پیرامون مفهوم استعداد برتر در پیشینه نظریهگردآوری گزار گام اول 

  آوری شدههای جمعاستخراج نکات کلیدی هر یک از گزاره وم:دگام 

 هابندی نکات کلیدی استخراج شده و ایجاد مقولهدسته سوم: گام 

 :هامفهوم استعداد برتر با استفاده از مقوله چارچوب تبیین گام چهارم 

مفهوم استعداد  پیشینه نظری مضمونهای اول تا سوم در جدولی با عنوان تحلیل حاصل اجرای گام

تبیین چارچوب مفهوم استعداد برتر پرداخته خواهد به است و در ادامه آمده  5در پیوست شماره  برتر

های لفهؤم این بخش . در قسمت اولاستثابت و محورهای مناقشه  هایلفهؤم این چارچوب شامل. شد

ارائه خواهد محورهای مناقشه در مفهوم استعداد برتر  آن و در قسمت دوم استعداد برتر مفهوم  ثابت

 .شد
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 استعداد برتر ثابت مفهوم هایلفهؤمالف( 

مباحث بسیار متفاوت و حتی متضادی حول مفهوم و تعریف استعداد برتر و تیزهوشی  با توجه به اینکه

هیچ نقطه اشتراکی میان تعاریف مختلف  واقعاًگردد که آیا مطرح شده است این سؤال به ذهن متبادر می

از لفظ استعداد برتر و  نظران این عرصه وجود ندارد و استفادهفرض مشترکی میان صاحبو هیچ پیش

ا هم بینانه بمشترک لفظی است )یا در حالت خوش صرفاًتیزهوشی در مباحث افراد و نظریات گوناگون 

نقاط اشتراکی میان تمام تعریف مطرح شده از استعداد برتر و  توانمیدارند(؛ یا 5شباهت خانوادگی

 تر نامید؟را نقاط ثابت مفهوم استعداد بر هاآنتیزهوشی پیدا کرد، 

ها تعریف، استعداد برتر و تیزهوشی )استعداد برتر بودن( اغلب بدیهی فرض شده با آنکه در اغلب نظریه

ا برای هایی راسترنبرگ معیارولی ارائه دهنده نظریه صرفاً به معرفی خاصی از تیزهوشی پرداخته است و 

های مشترک میان تعاریف مختلف از توان به ویژگیبر اساس آن میدهد که مفهوم تیزهوشی ارائه می

در واقع میان تعاریف مختلف های مشترک الف(. ویژگی ،5934 )ناظمی و همکاران، برد یپتیزهوشی 

 های ثابت استعداد برتر هستند که در این قسمت قرار است یافت شوند.همان مؤلفه

و « ارزشمندی»، «سودمندی»، «کمیابی»، «برتری»پنج معیار تیزهوشی دارای استرنبرگ معتقد است 

باید از یک یا چند  حتماً، الف(. یعنی افراد استعداد برتر 5934)ناظمی و همکاران،  است« قابلیت اثبات»

بعد نسب به دیگر افراد برتری داشته باشند تا استعداد برتر خوانده شوند. سطح این برتری باید به حدی 

ها یا هم...( خود کمیاب باشند. همچنین ها، هم محیطیم سنباال باشد که این افراد در میان همنوعان )ه

این برتری باید در بعدی باشد که به سودمندی منجر شود و برای جامعه نیز ارزشمند باشد. در عین 

                                                
 حتماالًابدین شکل است که بین چند چیز هیچ ویژگی مشترکی وجود ندارد ولی   -کندکه ویکتناشتاین آن را مطرح می-شباهت خانوادگی  5

 شود.های مشترکی یافت میها ویژگیبین هر دوتای آن

 ← مفهوم استعداد برتر در نظریه الف

 ←ب مفهوم استعداد برتر در نظریه 

 ج مفهوم استعداد برتر در نظریه  → 

 د مفهوم استعداد برتر در نظریه  → 

 ←نقاط ثابت مفهوم استعداد برتر 

 برتر استعداد مفهوم در ثابت نقاط از منظور -7شکل 
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حال این برتری باید قابل اثبات باشد. همچنین این پنج معیار باید توأمان وجود داشته باشد به طور 

ا ر هاآنتوان همه ی جامعه سودمند هستند )به طور مثال تمام رفتگران( ولی نمیمثال افراد زیادی برا

بسیار  وندشمیداشتن تنها یک دست متولد  مثالً استعداد برتر دانست یا افراد که با نقض مادر زاد خاصی 

 کمیاب باشند ولی باز هم این افراد استعداد برتر نیستند.

نوان را اصالح نمود. به ع کندمیپنج معیاری که استرنبرگ مطرح  با نگاهی تحلیلیالبته شاید بتوان 

را مطرح کرد که رابطه سودمندی و ارزشمندی در جوامع  سؤالاین  توانمیاولین حرکت اصالحی 

باید گفت دو حالت وجود دارد یا ارزشمندی برابر با سودمندی  سؤالمختلف چیست؟ در پاسخ به این 

نیست. در حالت اول به وضوح آوردن دو  گونهایناست )چیزی شبیه به مبانی مکتب پراگماتیسم( یا 

ای است. در حالت دوم فرض کنید کار مالک سودمندی و ارزشمندی در کنار هم کار هجو و بیهوده

به فردی  گاه اشخاصهیچدر آن جامعه  این صورتارزشمند نیست در  ایسودمندی هست که در جامعه

گویند ولی اگر کاری باشد که از نظر جامعه ارزشمند استعداد برتر نمی ،که در آن برتری سطح باالیی دارد

ویند. گباشد حتی اگر برایش سودمند نباشد به فردی که در آن برتری سطح باالیی دارد استعداد برتر می

این مالک سودمندی نباید در کنار ارزشمندی به عنوان معیاری همگانی برای استعداد برتر پذیرفته بنابر

فرض برای هر مالکی در هر جایی وجود دارد و نیازی به همچنین قابلیت اثبات به صورت پیش شود.

الی اسطح ب»، «کمیابی»بیان آن نیست. در حرکت اصالحی سوم از آنجایی که منظور استرنبرگ از 

« یسطح باالی برتر»بجای معیارهای اول و دوم که برتری و کمیابی هستند معیار  توانمیاست « برتری

 را قرار داد.

ستعداد ا های ثابتمؤلفهبه عنوان « ارزشمندی»و « سطح باالی برتری»بنابراین در نهایت تنها دو معیار 

سطح باالی »یارها هر دو صفت فرد نیستند بلکه شود. البته باید توجه داشت که این معمیبرتر پذیرفته 

مربوط به موضوع یا بعدی است که فرد در آن از سطح باالیی از « ارزشمندی»مربوط به فرد و « برتری

 برتری برخوردار است. 

این سؤال مطرح شود که به طور مثال کسی که در راه « ارزشمندی»البته ممکن است پیرامون معیار  

ای خود استعداد بسیار باالیی دارد )با این فرض که راه رفتن بر روی دست کار هرفتن روی دست

استعداد »( یا هر کس دیگری که معیار اول را دارد و معیار دوم را ندارد شودنمیارزشمندی محسوب 

ر رتر داستعداد ب» توانمییا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که این فرد را  شودمیدانسته « برتر

استعداد برتر در »دانست ولی نکته اینجاست که موضوع مورد بحث « موضوع روی دست راه رفتن
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نکه با وجود ای-بدون پسوند است و نباید این دو مفهوم « استعداد برتر»نیست بلکه « 5موضوعی خاص

های لفهؤمز را ا« ارزشمندی»توان معیار یکی انگاشته شوند. در نتیجه نمی - 2با یکدیگر ارتباط دارند

 استعداد برتر حذف کرد. ثابت

 م استعداد برتردر مفهوب( محورهای مناقشه 
محورهای مناقشه زیر  -که در فصل دوم ارائه شد-از مباحث مطرح شده پیرامون مفهوم استعداد برتر 

 معموالً الزم به ذکر است عنوان اکثر مناقشات به صورت دو قطبی بیان شده ولی  .9انداستخراج شده

همچنین مطرح شدن این محورها به صورت  بیش از دو رویکرد ذیل این مناقشات مطرح شده است.

ها نیست بلکه به معنای متفاوت بودن هر محور گانه به معنای مستقل بودن و عدم ارتباط میان آنجدا

 از دیگر محورها است.  

 واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر .1

سؤال اصلی که ذیل این محور مطرح است این است که آیا مفهوم استعداد برتر دارای مصادیقی هست 

این  وانتمیگونه یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به معیارهای همگانی که در قسمت قبل مطرح شد این

 تری باالتری در ابعادای وجود دارند که نسبت به دیگران از سطح برعده واقعاًسؤال را مطرح کرد که آیا 

ی گوییم استعداد برتر مفهومی واقعارزشمندتر برخوردار باشند یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال آری باشد می

 گوییم.است و در غیر این صورت به آن مفهومی انتزاعی و تخیلی می

رادی رتر به افمطرح کرد و آن این است که انتساب استعداد ب توانمیذیل این محور بحث دیگری را نیز 

 ای اعتقاد داشتهو انتساب نکردن آن به دیگر افراد امری واقعی است یا دروغین؟ زیرا ممکن است عده

از سطح باالیی از برتری نسبت به  -که ارزشمند نیز هست-ها در یک موضوعی باشند هر یک از انسان

. پس همه استعداد 4دازه ارزشمندندبه یک ان تقریباً دیگران برخوردارند و همه موضوعات ارزشمند نیز 

 ای خاص امری دروغین است.برتر هستند و انتساب این صفت به عده

در بررسی پیشینه نظری تنها فردی که اعتقاد به تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر داشت، 

 شودمینفهوم هوش به عنوان یک واقعیت عینی کشف بود که م شخصی به نام برلند بود. او بر این باور

                                                
5 gifted at something / talented in something 

 پیرامون ارتباط این دو مفهوم بحث خواهد شد.« استعداد برتر»فراموضوعی بودن مفهوم در قسمت بعد ذیل مبحث موضوعی یا  2

پیرامون مفهوم استعداد چند محور مناقشه )تعریف تیزهوشی(  Giftedness, Definitionخود ذیل عبارت  المعارفدائره( نیز در 2443کر) 9

 Giftedness as Innate or(، تیزهوشی به عنوانخالقیت ) Creativity as Giftedness کرده است که بدین شرح است:معرفی برتر 

Developed ( تیزهوشی ذاتی یا ،)تکوینیPotential or Achievement  ،)بالقوه یا بالفعل(Noncognitive Factors ( عوامل

. به تمام این عوامل در پژوهش (است شدهبه معنای تعداد یا درصد افراد استعداد برتر به کار برده  که شیوع) Prevalence( و شناختیغیر

 است. پرداخته شده -در همین قسمت-حاضر نیز 

 شوند.بدون این فرض کسانی که در موضوع ارزشمندتر از سطح باالی برتری برخوردارند، استعداد برتر محسوب می 4
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را مفهومی  تخیلی خوانده و آن را مفهوم هوش  ویگردد. بلکه به منظور یک هدف اجتماعی ابداع می

، 5934ست )ناظمی و همکاران، دانمی 5از نظم اجتماعی مشخصیشکل  بخشیبرای حفظ و تداوم ابزاری

که  دانستندفهوم به بحث پرداخته بودند آن را مفهومی واقعی میالف(؛ ولی باقی افرادی که ذیل این م

 گیرد.ای را شامل شده و باقی افراد را در بر نمیعده

 امکان یا عدم امکان شناسایی مصادیق مفهوم استعداد برتر .2

منظور از این محور آن است که اگر استعداد برتر مفهومی دارای مصداق دانسته شود آیا ابزاری برای 

 وشیتیزه گیریاندازه و تشخیص آیاتر و یا به عبارت دقیق اسایی این مصادیق وجود دارد یا خیر؟شن

 ؟پذیر است یا خیربا دقتی قابل قبول در زمان حال امکان )استعداد برتر بودن(

 گیری متفاوت وجود دارد. در پاسخ به این سؤال سه موضع

این اعتقاد وجود دارد که استعدادهای  -شودمیگرایانه یافت های ذاتکه در دیدگاه-در رویکرد اول  

برتر به صورت قطعی و صددرصدی قابل شناسایی هستند. بنابراین پس از یک بار شناسایی دیگر به 

ند، اارزیابی استعدادهای برتر شناسایی شده و دیگر افرادی که به عنوان استعدادهای برتر شناخته نشده

 نیازی وجود ندارد.

دقیقاً در مقابل رویکرد اول است. در  شودمیزدایانه یافت های ساخترویکرد دوم که بیشتر در دیدگاه 

حتی در صورت فرض واقعی -این رویکرد این اعتقاد وجود دارد که امکان شناسایی استعدادهای برتر 

ج به هیچ وجه نتایوجود ندارد و به قدری دقت ابزارهایی شناسایی پایین هستند که  -بودن این مفهوم

حاصل قابل اعتنا نیستند و نباید مبنایی برای اقدامات عملی قرار گیرند. به طور مثال برخی اعتقاد دارند 

گیری هوش افراد )به عنوان مشخصه استعداد برتر بودن( که هیچ یک از ابزارهای موجود قادر به اندازه

 است. هاآنهای از تجربیات و یادگیری متأثرهای هوش به شدت نیست و نمره افراد در آزمون

جایزالخطا  -شودمی( در اکثر پژوهشگران معاصر این حوزه دیده 2443که به گفته دای)–در رویکرد سوم 

به  ولی دقتشان شودنمیو دقت این ابزارها صددرصدی فرض  شودمیبودن ابزارهای شناسایی پذیرفته 

نای نتایج آن، کارهای مفیدی انجام داد. قطعی ندانستن نتایج که بتوان بر مب 2شودمیقدری باال دانسته 

جاد انحصار ایگاه متوقف نشود و ثانیاً فرآیند شناسایی هیچ اوالًتا  شودمیشناسایی در این دیدگاه باعث 

 نیاید. پیشبرای افراد شناسایی شده و ایجاد مانع برای ورود افراد احراز نشده 

                                                
 انتقادی( یک مفهوم مضموم است.در اندیشه برلند )مکتب « نظم اجتماعی»باید به این نکته توجه داشت که مفهوم  5

 گیری بعد از یک سن خاص دقتیالبته از آنجایی که در برخی نظریات در سنین مختلف دقت شناسایی متفاوت است، ممکن است دقت اندازه 2

 قابل قبول محسوب شود و  مبنای عمل قرار گیرد.
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 و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب  .3

 که آیا تعریف مفهوم استعداد برتر مطلوب است یا نامطلوب؟ شودمیدر این قسمت این سؤال مطرح 

 5چه پیامدهایی علت مطلوب یا نامطلوب بودن آن است؟

 ردموکراسی دتعریف این مفهوم، نامطلوب است زیرا پیامد این تعریف آن است که زدایان ساختاز نظر 

و جامعه به سمت  شودمی به چالش کشیدهرا  ، برابری افراد در رأیگیردمیمعرض خطر قرار 

موجب نابرابری اجتماعی و شکافی  ی سوق داده خواهد شد. همچنینساالرنخبهیا همان  آریستوکراسی

اکثر ، الف( ولی 5934همکاران، به نقل از ناظمی و  2443)دای،  شودمییرقابل جبران در جامعه غ

ن . البته ممکدانندمیپیرامون این حوزه، تعریف مفهوم استعداد برتر و توجه به آن را مطلوب  نظریات

است هر یک از این نظریات پیامدهای مطلوب متفاوتی را برای این امر در نظر داشته باشد، که در ادامه 

 به آن پرداخته خواهد شد.

را  -باالخص آموزش و پرورش این افراد-دادهای برتردر کل سه علت مختلف از توجه به موضوع استع

برای تعریف مفهوم استعداد  2پیامدهای مطلوب متفاوتی هاآنبرشمرد که با توجه هر یک از  توانمی

ار و آز عدم اختالل در سیستم آموزشی( الف اند از: توجه عبارت ل. این علشودمیبرتر در نظر گرفته 

             ،شود(ماندگان ذهنی و نابینایان توجه ویژه میطور که به عقبهمانندیدن افراد استعداد برتر )

 .تسریع پیشرفت کشور یا جامعه جهانی( ج و «آموزشی عدالت» تحقق (ب

ه آموزان استعداد برتر نسبت بدر نگاه اول تمرکز بر روی این اتفاق است که به علت برتری فاحش دانش

و حتی در برخی موارد این افراد  شودمیآموزان، در آموزش و پرورش این افراد خلل ایجاد دیگر دانش

ممکن است موجب اخالل در کالس و فرآیند آموزش و پرورش دیگر افراد نیز شوند. به طور مثال این 

ا رپرسند و حتی گاهی معلم خود آموزان از مباحثی که بسیار فراتر از حد کالس است سؤال میدانش

 کشند.نیز به چالش می

 gifted andکودکان استعداد برتر ): »کندمیمارلند در گزارش خود بدین شکل به این موضوع اشاره 

talented children) های روانی و اختالالت دائمی در استفاده از در حقیقت محروم هستند و  از آسیب

 ین افراد برابر و حتی بیشتر از رنج کسانی استبرند. رنج اهایشان برای عملکرد صحیح رنج میتوانمندی

                                                
شوند که دانند جزو کسانی محسوب میمدارس جداگانه را نامطلوب می اغلب در ایران افرادی که تحصیل استعدادهای برتر را در متأسفانه 5

–دانند. در صورتی که مخالفت با یک روش خاص آموزش و پرورش استعدادهای برتر تعریف مفهوم استعداد برتر و توجه به آن را نامطلوب می

 ضوع تعریف و توجه به استعدادهای برتر باشد.تواند به معنای مخالفت با اصل موبه هیچ وجه نمی -مانند مخالفت با جداسازی

 متفاوت در این جا به معنای مجزا نیست و ممکن است دو پیامد با یکدیگر متفاوت باشند ولی یکی زیر مجموعه دیگری باشد.  2
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 هاآنبه  2توسط اداره مرکزی آموزش و پرورش به عنوان نیازهای خاص 5هاکه به دلیل دیگر محرومیت

 (.5375)مارلند، « شودمیخدمات ارائه 

بنابراین در این نگاه، پیامدِ مطلوبِ تعریفِ مفهومِ استعداد برتر و توجه به این موضوع، جلوگیری از ایجاد 

 .شودمیاخالل مذکور در نظر گرفته 

در نگاه دوم هدف اصلی برقراری عدالت آموزشی  است و صرف رفع برخی اختالالت آموزشی و پرورشی 

ی از اهداف آموزش و پرورش رشد حداکثری افراد با توجه به . در این نگاه یکشودنمیکافی دانسته 

ظرفیت هر فرد برای رشد است و تحقق عدالت آموزشی به این معناست که هر فرد به شکلی تحت 

آموزان استعداد آموزش و پرورش قرار گیرد که تا به حداکثر رشد ممکن خود برسد. از آنجایی که دانش

آموزان است، در آموزش و پرورش عادی که برای همه تر از دیگر دانشبرتر ظرفیت رشدشان بسیار باال

توانند به حداکثر رشدی که ظرفیت آن را دارند دست یابند لذا باید تالش شود در نظر گرفته شده نمی

 تا عدالت آموزشی از این لحاظ در حق این افراد رعایت شود. 

 کهاستعداد برتر کسانی هستند  کودکان: »کندمی گونه در گزارش خود مطرحمارلند این تعریف را این

های تربیتی متفاوت و/یا خدماتی فراتر از آن چیزی .... به برنامه شانبرجسته هایتوانمندی موجب به

د، )مارلن «ادا کنند ...تا بتوانند دینشان را به خود  که برایشان در مدارس معمولی وجود دارد نیاز دارند

5375). 

تعریفِ مفهومِ استعداد برتر و  توجه به آن در این نگاه، تحقق یافتن عدالت در نتیجه پیامد مطلوب برای 

 آموزشی از این منظر است.

رود و عالوه بر رشد فرد، رشد کشور و حتی رشد جامعه جهانی را در در نگاه سوم باز هم هدف فراتر می

 که این افراد از پتانسیل بیشتری شودمیعداد برتر نگاه . در این حالت از این منظر به استگیردمیبر 

پیشرفت جامعه خود و یا حتی جامعه جهانی،  قراوالنپیشنسبت به دیگران برای تبدیل شدن به 

باشند. بدین معنا که با احتمال بیشتری و با صرف هزینه کمتری، قادر خواهند بود به برخوردار می

فیت تا با توجه ویژه به این افراد سرعت و کی شودمیبنابراین تالش . پیشرفت تبدیل شوند قراوالنپیش

 پیشرفت کشور و جامعه جهانی را افزایش داد.

 موجب به کهتیزهوش کسانی هستند  کودکان:»که  کندمیگونه به این موضوع اشاره مارلند این

ر اتر از آن چیزی که برایشان دهای تربیتی متفاوت و/یا خدماتی فربه برنامه شانبرجسته هایتوانمندی

 .(5375)مارلند،  «جامعه ادا کنند .... به تا بتوانند دینشان را مدارس معمولی وجود دارد نیاز دارند

                                                
 [مانند عقب ماندگی ذهنی یا نابینایی] 5

2 special needs 



 

  12 

 

االت متحده آمریکا به موضوع آموزش و ای ویژهطور که در فصل قبل اشاره شد علت اصلی توجه همان

اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی و احساس عقب ماندگی پرورش استعدادهای برتر پرتاب ماهواره 

 گردد. در جنگ سرد بود که در واقع به همین نگاه برمی

تعریفِ مفهومِ استعداد برتر و  توجه به آن در این نگاه، پیشرفت بهتر و سریعتر کشور پیامد مطلوب برای 

 و جامعه جهانی است.

 رتر بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد ب .4

به  یا بالفعل؟ برتر مفهومی بالقوه استاستعداد این است که  شودمیسؤالی که ذیل این محور مطرح 

را در  وافعلی  هایوفقیتو م دستاوردها عبارت دیگر برای انتساب مفهوم استعداد برتر به یک فرد باید

 ؟رار گیردباید مالک ق در آینده موفقیتاو برای کسب  و ظرفیت یا پتانسیل نظر گرفت

 در پاسخ به این پرسش چهار موضع مختلف اتخاذ شده است.

د و تأکید بر روی قابلیت و ظرفیت فر شودمیدر حالت اول مفهوم استعداد بیشتر به صورت بالقوه دیده 

کاربرد  معموالً( 2443های فعلی او. به عقیده کر)برای موفقیت در آینده است؛ نه دستاوردها و موفقیت

و کلمات مشابه دیگر که در برخی تعاریف استعداد برتر به کار رفته  capabilityو  abilityکلماتی مانند 

 است نشان از اتخاذ این موضع دارد.

 و بر روی شودمیدر حالت دوم برخالف  حالت اول مفهوم استعداد برتر بیشتر مفهومی بالفعل دیده 

( به کار بردن عبارات 2443گذشته و حال تأکید دارد. کر) دستاوردها و موفقیت فرد در زمان

extraordinary accomplishment العاده(، )دستاورد فوقhigh achievement  )موفقیت سطح باال(

)عملکرد غیرمنتظره متمایزکننده( در تعریف استعداد برتر  unusually distinctive performanceو 

 داند.می را در حاکی از اتخاذ این موضع

و هیچ یک بر دیگری ترجیح  گیرندمیدر حالت سوم هر دو حالت بالقوه و بالفعل با هم مد نظر قرار 

 در تعریف رنزولی ، مارلند و بسیاری از تعاریف دیگر مشاهده کرد. توانمی. این حالت را شودنمیداده 

شان و میان شوندمیهم در نظر گرفته در حالت چهارم نیز مانند حالت سوم هر دو حالت بالقوه و بالفعل م

نجر های قابل توجهی دارد که مگیرد ولی از آنجایی میان بالقوه و بالفعل بودن تفاوتانتخابی صورت نمی

ی اهای جداگانهو نام شوندمیدیگر تفکیک  این دو حالت از یک شودمیهای عملی متفاوتی به داللت

)تیزهوش( و به حالت  giftedثال در مدل گانیه به حالت بالقوه . به طور مشودمیبرای هر یک انتخاب 

( نیز برای حالت 5941، در آیین نامه شرایط احراز نخبگی)شودمیگفته   )سرآمد( talentedبالفعل 

 بالقوه عبارت استعداد برتر و برای حالت بالفعل واژه نخبه به کار رفته است.
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 فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا .5

 -یا اکثر-آیا فردی که استعداد برتر است در همه که  شودمیدر این مناقشه این سؤال مطرح 

از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار است یا در یک یا چند موضوع محدود  5موضوعات

اد برتر و به حالت دوم موضوعی بودن گونه است؟ به حالت اول فراموضوعی بودن مفهوم استعداین

 گوییم.مفهوم استعداد برتر می

 ایمقاله انتشار با اسپیرمنگزینند. به طور مثال ای حالت اول را بر میدر پاسخ به این سؤال عده

 آدمی مختلف هایتوانایی بین چرا» که کرد مطرح را پرسش این «کلی هوش» عنوان تحت

 یگرد هایکار در دارند خوبی استعداد کار یک در که کسانی چرا عبارتی به یا دارد وجود همبستگی

 ایرس در اغلب دارند، اندک توانایی موضوع یک در که افرادی و دهندمی نشان خود از شایستگی نیز

( در واقع اسپیرمن در این مقاله 5934)ضیایی و همکاران،  «هستند؟ توانکم هم موضوعات

و  ندکمیاز علت آن سؤال  صرفاًفرض گرفته است و فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر را پیش

داند در فرد استعداد برتر می gدر نهایت علت این اتفاق را وجود عاملی به نام عامل کلی یا عامل 

 ام موضوعات از توانایی باالیی برخوردار باشد.فرد در تم شودمیکه موجب 

. البته بعد از دانندمیو مفهوم استعداد برتر را موضوعی  کنندمیای نیز حالت دوم را انتخاب عده

 .شودمیجدی دیگر ایجاد  پذیرش این حالت، دو مناقشه

ا باید استعداد برتر اول اینکه افراد برخوردار از سطح باالی برتری در چه موضوع یا موضوعاتی ر 

دانست؟ به طور مثال افالطون در پاسخ به این سؤال فرد مستعد زمامداری یا همان فرد مستعد 

شش  دهدمیداند.  مارلند در تعریفی که در گزارش خود ارائه شدن را استعداد برتر می 2فیلسوف

های هنر ،توانایی رهبریلد، خالقانه یا موتفکر ، استعداد تحصیلی ویژه، توانایی فکری عمومیموضوع 

( 5941. آیین شرایط احراز نخبگی)کندمیرا مطرح  حرکتی-های روانیتوانایی، بصری و نمایشی

شامل  تعاریف فوق: »شودمینیز پس از تعریف نخبه و استعداد برتر بدین شکل بدین قضیه اشاره 

و فناوری، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی،  مختلف از قبیل علمی یهابخشاستعدادهای برتر و نخبگان 

 «.باشدیمهنری و مدیریتی 

تعریف کرد به صورتی که استعداد  توانمیای را مناقشه دوم نیز آن است که چه موضوعات کلی

برتر بودن در هر یک از این موضوعات مستقل از استعداد برتر بودن در باقی موضوعات باشد؟ به 

                                                
ی اای یا فرازمینهزمینه»نیز استفاده کرد و شاید عبارت « عرصه»یا « حوزه»، «زمینه»های واژهاز « موضوع»توان به جای واژه در این مناقشه می 5

(، environment( و محیط )contextبه عنوان بافت )« زمینه»زیباتر از عبارت به کار رفته باشد اما به علت اشتباه نگرفتن مفهوم واژه « بودن

 .است نشدهدر این قسمت از واژه زمینه استفاده 

 منظور فیلسوف در نگاه افالطون است. 2
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ـ جنبشی، زبانیهفت ( 5339طور مثال گاردنر) ـ ریاضی، فضایی، بدنی   ،توانایی موسیقیایی، منطقی 

و ادعا کرده است که این هفت توانایی از هم را برای حیطه هوش توصیف  درون فردی و میان فردی

 (.5934، ی)به نقل از افروز و کامکار5مستقل هستند

حالت سومی نیز وجود دارد. فراموضوعی یا موضوعی بودن مفهوم استعداد برتر   سؤالدر پاسخ به 

( به دو gifted and talentedمفهوم استعداد برتر ) کندمیدر این حالت که گانیه آن را مطرح 

که –( talentedو سرآمد) -که استعداد برتر در مقام وجود پتانسیل است-( giftedمفهوم تیزهوش)

و در ادامه تیزهوش فرا موضوعی و سرآمد موضوعی  شودمیشکسته  -استعداد برتر در مقام بروز است

گردد. در این نظریه فرد تیزهوش در مقام وجود پتانسیل، پتانسیل تبدیل شدن به فرد تلقی می

های شخصیتی فرد و سرآمد در هر موضوعی را داراست ولی در عمل، بنا بر شرایط محیطی، ویژگی

یا  و کندمیر یک یا چند موضوع محدود بروز پیدا عامل شانس استعداد برتر بودن فرد در نهایت د

 در عبارت زیر دید:  توانمییابد. همچنین این مفهوم را به عبارت دیگر تکوین می

ژنرال  حتماً شوییک سرباز  تو اگر»گفت: م به من میمادروقتی کودک بودم 

و به جای همۀ « خواهی شدپاپ  در نهایت کشیش شویاگر یک  خواهی شد و

 2 .شدمپیکاسو  تبدیل به ها من نقاش شدم واین

 تک نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر .6

بجز دسته بندی استعدادهای برتر در موضوعات آیا سؤالی که ذیل این محور مطرح است آن است که 

 توانمیمطرح شد آیا « فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا»مختلف که در قسمت 

 4دیگری نیز برای مفهوم استعداد برتر در نظر گرفت یا خیر؟ 9بندیدسته

افراد است نشان  IQگرایان تنها یک عدد که نتیجه آزمون طور که گفته شد در نظر اغلب ذاتهمان

دهنده استعداد برتر بودن یا نبودن فرد است. این اتفاق بدین معناست که در این دیدگاه تنها یک نوع 

 استعداد برتر وجود دارد و استعداد برتر دارای انواع نیست.

                                                
 توان این هفت توانایی را به عنوان هفت موضوع نیز در نظر گرفت.می 5

 برای رساندن بهتر منظور حالت سوم از صرفاًاین نقل قول منتسب به پیکاسو نقاش مشهور است ولی در اینجا قصد استناد به آن را نداریم و  2

 . به همین جهت منبعی برای آن ذکر نشده است.شده استاین عبارت کمک گرفته 

 منظور از انواع در اینجا انواع عرض است نه طولی. 9

ذیل این محور آن است که محور قبلی چنان پرتکرار و  -فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا -علت مطرح نکردن محور قبلی  4 

 جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.پرمناقشه  بود که نیاز بود در محوری 
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ای که منجر به بروز دیدگاه جدیدی گرایانههای عمل( معتقد است که یکی از اولین انگیزه2443دای)

 2مفهوم استعداد برتر دارای انواع بسیار زیادی»شد این بود که فهمیده شد  5پیرامون مفهوم استعداد برتر

(. این حرف بدین معناست که 2443به نقل از دای،  5345پاسو،«)است 1و اندازه 4، قالب9در شکل

استعداد برتر  های توسعه گرا پذیرش تنوع در مفهومفرض و یکی از علل به وجود آمدن دیدگاهپیش

این تنوع فقط در یک حالت نیست و حاالت  شودمیطور که در عبارت پاسو نیز دیده است. البته همان

د و مربوطه پرداخته ش ترین حالت تنوع  یعنی تنوع بر اساس موضوع در قسمتمختلفی دارد. به اصلی

 اند، پرداخته خواهد شد.شاره کردهدر ادامه نیز به برخی از دیگر حاالت این تنوع که بعضی از افراد ا

 مولّد و مجری 6الف( تفاوت میان سرآمدان

افراد سرآمد را به دو دسته  بر اساس دو عنصر خالقیت و مهارت بدین شکل (2449) تاننباومآبراهام 

و چیزهای جدید خلق  کنندمیخالقیت عمل  بر اساسکه  «7مولّد» الف(سرآمدان :کندمیمجزا تقسیم 

را که از قبل  و آن چیزی نمایندمهارت عمل می بر اساس که «4مجری». ب(استعدادهای برتر کنندمی

هایی . در جدول زیر مثال(5934)به نقل از ضیایی و همکاران، گیرندمیت را به طور بهینه بکار موجود اس

 بندی آمده است.از این تقسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 گرایانه است.منظور دیدگاه توسعه 5

2 a tremendous variety 

9 shape 

4 form 

1 size 

 است.استفاده شده « سرآمد»از آن جای که این بحث بیشتر به حالت بالفعل استعداد برتر اشاره دارد در این قسمت از واژه  6

7 producers 

4 performers 
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 از سرآمدان مجری و مولدهایی مثال -0جدول 

 سرآمدان  مجري سرآمدان مولد

یا به  کنندمیفیلسوفانی که یک نظریه جدید تولید  -

 .کنندمیای قدیمی نگاهی جدید مسئله

 هکنویسندگان، شاعران و نقاشانی و دیگر هنرمندانی  -

 .کنندمیاثر جدیدی خلق 

ا آورند یجدیدی را به وجود می دانشمندانی که فرآیند -

یا به رابطه جدیدی پی  کنندمیچیز جدیدی را کشف 

 برند.می

 .کنندمیمهندسانی که وسیله جدیدی را اختراع  -

های اجتماعی )معلمان، رهبران سیاسی( اعضای حرفه -

های جدید در پاسخ به که نوآورانه برای ایجاد تکنیک

 .کنندمیهای اجتماعی فعالیت روههای گنیاز

 یک ایده یا اثر را به توانندمیویراستاران مستعدی که  -

 یک اثر برجسته تبدیل نمایند.

 .کنندمیهنرمندانی که آثار اصیل را کپی و تقلید  -

های متخصصان علوم یا افراد ماهر صنعتی که مهارت -

دهند و های حساس بروز میحیاتی خود را در موقعیت

های موجود را بهبود بخشند و یک ایده طرح توانندیم

را به صورت تجاری درآورند یا آن چیزی را که از قبل 

 .گیرندمیموجود است را به طور بهینه بکار 

در محصوالت  شانیاستعدادهاکارگران دقیقی که  -

 یابد.های دیگران بروز میو اجرای ایده تیفیباک

ها را به نحو احسن  تکنیکها و مشاغلی که خط مشی -

 نمایند.اجرا می

 

اند یا دسته دوم از خالقیت تهی هستند بهرهاین نیست که دسته اول از مهارت بی تاننباوممنظور  احتماالً

 بلکه منظور آن است که نقطه قوت هر یک از این دو گروه با دیگری متفاوت است. 

 Giftedو  Brightآموزان ب( تفاوت میان دانش

 Brightکه اولی را  کندمیاز دو نوع دانش آموز سطح باال صحبت  (5343)5در مورد دیگر زابوس

ها هر یک از این دو گروه را بدین شکل او ویژگی .خواند)تیزهوش( می Giftedو دیگری را  )باهوش(

 کرده است.لیست 

  

                                                
5 Szabos 
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 giftedو  brightمیان دانش آموزان  هایتفاوت -2جدول 

bright gifted 

 سخت کوشند
ها خوب اند ولی در آزمونبازیگوش

 گیرندمینتیجه 

 فراتر از گروه هستند فرد برتر گروه هستند

 دانندمیاز قبل  معموالً گیرندمیبه راحتی یاد 

 پرسندسؤال می دهندها را پاسخ میسؤال

 به شدت کنجکاوند مند هستندعالقه

 کنندمیتوجه 
خود را به صورت فیزیکی و ذهنی درگیر 

 کنندمی

 دهندهای خوب میایده
-ای میهای عجیب و حتی احمقانهایده

 دهند

 دهندبا عالقه گوش می
به شدت احساسات و عواطف نسبت به 

 دهندموضوعات نشان می

 دارندبار تکرار نیاز  2یا  5برای تسلط به  بار تکرار نیاز دارند 4یا  6برای تسلط به 

 دهندبزرگساالن را ترجیح می برنداز بودن با همساالن خود لذت می

 سرسخت هستند پذیرا هستند

 آورندطراحی جدیدی به وجود می کنندمیکپی برداری 

 برنداز یادگیری لذت می برنداز مدرسه لذت می

 کنندمیاطالعات را دستکاری  گیرندمیاطالعات را فرا 

 مخترع هستند تکنسین هستند

 زنندخوب حدس می حافظه خوبی دارند

 

 ختهآن هم از نوع افسار گسی-رسد مانند تقسیم بندی تاننباوم در این جا نیز عنصر خالقیت به نظر می

است. بنابراین شاید این  giftedکه همان تفکر بشدت واگرا است مؤلفه اصلی در دانش آموزان  -آن

 ربط به حالت قبلی نباشد.حالت بی
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 گراگرا و ترکیبتجزیه 5ج( تفاوت میان نخبگان

توانند در شرایط بدون ثبات، تعریف مینخبگان  آیا»( نیز با طرح این سؤال که 5947یغموری و مجیدی)

. دکننمی بندیدر دو طیف دستهنخبگان را . «فعالیت کنند یا خیر؟ 2نشده، بدون سازوکار و نامتجانس

علمی و نظری، به صورت محض و استعدادشان در یک زمینه مشخص که توان  دسته اول نخبگانی

دسته  و هستندنقص بی تقریباً خود، نیازمند شرایطی کارگیری نخبگی و برای بروز و بهمتمرکز شده 

ی هازهو دشوار، در حو ثبات، متغیّر،یط بیدوم، نخبگانی که توانائی بروز عملیاتی نخبگی خود را در شرا

به عنوان جدول  زیر راجدول (  همچنین 5947یغموری و مجیدی) ای، دارند.و بین رشته ایچند زمینه

  اند.ارائه دادهاین دو دسته از نخبگان  میانتمایزهای 

 خصوصیات نخبگان تجزیه گرا و ترکیب گرا -9جدول 

 گرانخبگان تركيب گرانخبگان تجزیه

مشخص دارای مهارت  کامالًتنها در یک حوزه تخصصی 

های جنبی و دانش در سطح بسیار باال است، اما در حوزه

 تخصص ندارد. اصالًو مرتبط 

های به هم پیوسته دارای مهارت ای از حوزهدر مجموعه

در سطح بسیار  هاآنو دانش در سطح باال و در برخی از 

 باال است.

زمینه تخصصی محدودی را  تنها توان فعالیت در حوزه

 دارد.
 ای را دارد.های چند زمینهتوان فعالیت در حوزه

یر و بدون ثبات، برای وی امکان متغفعالیت در شرایط 

 پذیر نیست.

یر و بدون ثبات را دارد و متغتوان فعالیت در شرایط 

 کند.خود را منطبق میمتناسب با شرایط محیط 

شرایط محیط کاری باید از قبل برای او فراهم شده 

 باشد.

توان فراهم کردن شرایط محیط کاری مناسب برای 

 فعالیت مورد نظر و کارآفرینی را دارد.

توانائی مدیریت کردن فعالیت تخصصی خود را حتی در 

 حوزه تخصص خود ندارد.

را  ایای و پیچیدهفعالیت تخصصی چند زمینه تواندمی

 در شرایط مختلف مدیریت کند.

 

نقص یب تقریباً  ی به شرایطنیازمندو استعداد در یک زمینه مشخص با توان البته معلوم نیست که چرا 

و  تغیّر،مثبات، ی بروز نخبگی در شرایط بییتوانابا  ایو بین رشته ایچند زمینهی هادر حوزهو توانایی 

این دسته بندی را به این دو دسته بندی تفکیک  توانمییکی فرض شده است. به همین خاطر  دشوار

 کرد: 

دسته بندی اول: نخبگانی که فقط توان کار در یک زمینه مشخص را دارند و نخبگانی که  -

 در چندین زمینه نخبگی خود را بروز دهند. توانندمی

                                                
 که همان معنای سرآمد را دارد. شده استاستفاده شده در اینجا نیز آورده « نخبه»چون در مقاله اصلی از واژه  5

 شرایط کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. مجیدییغموری و منظور  2
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روز پیدا شان بنخبگی توانندمینقص بی تقریباًفقط در شرایط دسته بندی دوم: نخبگانی که  -

بگانی به فعالیت نخ توانندمینیز  و دشوار ثبات، متغیّر،شرایط بی درو نخبگانی که  کنندمی

 بپردازند.

 غیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر  .7

عداد برتر مفهومی اکتسابی است یا سؤالی که ذیل این محور مطرح است آن است که آیا مفهوم است

از به شده به آن نیهای دادهرسد این سؤال، دو پهلو است و قبل از بررسی پاسخغیراکتسابی؟ به نظر می

 تحلیل و رفع ابهام دارد.

اکتسابی  Aبرای فرد  xآیا ویژگی »برای رفع ابهام از این سؤال ابتدا باید به تحلیل این سؤال پرداخت که 

دو تلقی مختلف از این سؤال جدید داشت که باید از یکدیگر تفکیک  توانمی«. غیراکتسابی؟است یا 

 -برخوردار است xکه در حال حاضر از ویژگی - Aآیا فرد »شوند. در تلقی اول منظور سؤال آن است که 

را از بدو تولد داشته است یا این ویژگی به  xرا کسب کرده است یا کسب نکرده است )ویژگی  x ویژگی

قابلیت  Aآیا فرد » و در تلقی دوم منظور آن است که « صورت خود به خودی در او ایجاد شده است(؟

 «.را دارد یا خیر؟ xاکتساب ویژگی 

 ر به سؤالتباید به سراغ  تحلیل سؤالی شبیه -که به تفکیک منجر شد-در  گام دوم با کمک این تحلیل 

وجه با ت«. یک ویژگی اکتسابی است یا غیراکتسابی؟ xویژگی »اصلی این محور رفت که این سؤال است: 

این سؤال را نیز به دو سؤال تفکیک کرد. در حالت اول  توانمیبه تفکیکی که در گام اول انجام شد 

اند یا کسب نکردهاند باشند آن را کسب کردهرا دارا می xآیا کسانی که ویژگی »سؤال این است که 

 و« ایجاد شده است(؟ هاآنیا این ویژگی به صورت خود به خودی در  اندداشتهرا از بدو تولد  x)ویژگی 

 .«را دارند یا خیر؟ xها قابلیت کسب ویژگی آیا همه انسان»آید که در حالت دوم سؤال بدین شکل در می

« ویژگی استعداد برتر بودن»، «xویژگی »عبارت آمده بجای  به دستدر دو سؤال  توانمیدر نهایت نیز 

آید که آیا افراد استعداد برتر، ویژگی استعداد را قرار داد. در این صورت سؤال اول بدین شکل در می

خود به  اند یا به صورتاند )از بدو تولد استعداد برتر بودهاند یا کسب نکردهبرتر بودن خود را کسب کرده

آیا »که  شودمیو سؤال دوم نیز بدین صورت « اند(؟شده استعداد برتر تبدیل شده ایجاد هاآنخودی در 

اده های دبه سراغ بررسی پاسخ توانمیحال «. ها قابلیت استعداد برتر شدن را دارند یا خیر؟همه انسان

 گانه رفت. شده به هر سؤال به صورت جدا

ند ااستعداد برتر، ویژگی استعداد برتر بودن خود را کسب کردهآیا افراد »الف( در پاسخ به سؤال اول یعنی 

ایجاد شده  هاآناند یا به صورت خود به خودی در اند )از بدو تولد استعداد برتر بودهیا کسب نکرده

رایی گکه متعلق به دیدگاه ذات-دو نگاه متفاوت وجود دارد. در نگاه اول « اند(؟استعداد برتر تبدیل شده

 یمو دائ یدارپا ذاتی، مادرزادی، وراثتی، غیراکتسابی، )استعداد برتر بودن( مفهومی یزهوشیت -است
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و تا هنگام مرگ از همان  شودمیمتولد  یهوش یبضر یکفرد در بدو تولد با  یکبدین معنی که است 

م مفهو -شودمیگرایی مطرح توسعهکه ذیل دیدگاه -دوم نگاه  ولی در برخوردار است یهوش یبضر

که استعداد برتر در مقام وجود -( gifted( به دو مفهوم تیزهوش)gifted and talentedاستعداد برتر )

. سپس شودمیشکسته  -که استعداد برتر در مقام بروز است–( talented) و سرآمد -پتانسیل است

giftedness  تیزهوشی( مادرزادی و غیراکتسابی و(talent  اکتسابی دانسته )شودمی)سرآمدی .

 به صورت خود به و در فرد وجود ندارداز بدو تولد « سرآمدی»در اینجا بدین معنا است که « اکتسابی»

بلکه کسب کردنی است ولی به معنای آن نیست که هر کسی قابلیت  شودنمیایجاد  اودر  نیز خودی

 را دارند.  قابلیت سرآمد شدن« تیزهوش»کسب آن را دارد زیرا در این دیدگاه تنها افراد 

اب به آیا اکتس شودمیآید آن است حال که سرآمدی اکتسابی فرض میسؤالی که ذیل این پاسخ پیش 

گرایان این است که این اتفاق به صورت تدریجی و یا تدریجی؟ پاسخ توسعه گیردمیصورت دفعی صورت 

اه . در واقع در این نگشودمیافتد که این پاسخ به تکوینی بودن مفهوم استعداد برتر منجر اتفاق می

 .کندمیبروز پیدا « سرآمدی»یابد و در قالب می 5نهفته در فرد به وسیله عواملی تکوین« تیزهوشی»

سؤالی که بعد پذیرفتن تکوینی بودن این مفهوم مطرح است آن است که عوامل این تکوین چیست؟ در 

های شخصیتی و همچنین اراده و عوامل مختلفی از جمله شرایط محیطی، ویژگی گراییهدیدگاه توسع

 .شودمیتالش فرد از عوامل تکوین و رشد تیزهوشی دانسته 

که همانطور که تیزهوشی قابل رشد و تکوین است آیا قابل تحلیل  کندمیاین سؤال را نیز به ذهن خطور 

 ین سؤال در پیشینه نظری یافت نشد.رفتن و کم شدن نیز هست؟ البته پاسخی برای ا

ب اغل« ها قابلیت استعداد برتر شدن را دارند یا خیر؟آیا همه انسان»ب( در پاسخ به سؤال دوم یعنی 

که استعدادها و سجایای الزم برای فلسفه را در طبایعی را افالطون اند. به طور مثال پاسخ منفی داده

تمام کارهای بزرگ چه بد و چه خوب را از این همین  منشأولی  2داندمی بسیار کمیاب ود جمع دارندخ

د. توانند بوهیچ کار بزرگی، خواه خوب و خواه بد نمی منشأداند و اعتقاد دارد طبایع ضعیف طبایع می

و  ییرکقدرت تفکر، هوش و استعداد، ز ی،از نظر توان جسم هاانسانابن سینا نیز پذیرفته است که 

گرایانه نیز بر همین اساس شکل گرفته است ذات دیدگاه اند.متفاوت یکدیگربا  یگرو جهات د یکودن

دایان زرسد برخی ساختحتی به نظر میتیزهوشی در این معنا و هیچ معنای دیگری اکتسابی نیست. 

یرا تواند به استعداد برتر تبدیل شود زکه هر کسی نمی دانندمینیز مفهوم استعداد برتر را بدین شکل 

این مفهوم دوام دهنده و ازلی کننده نابرابری اجتماعی »گویند در مضرات تعریف مفهوم استعداد برتر می

مایز که این شکاف و ت شودمیاست، به عبارت دیگر تیزهوشی منجر به تمایزاتی میان افراد سطح جامعه 

                                                
5 develop 

 د.ود جمع دارسجایای الزم برای فلسفه را در خ که استعدادها ودر فصل قبل گفته شد که استعداد برتر در نگاه افالطون کسی است  2
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اران، به نقل از ناظمی و همک« )قابل جبران و رفع نیست، چرا که وابسته به امری ذاتی و غیراکتسابی است

گرا به نظریه پردازی همچنین رنزولی به عنوان یکی از افرادی که ذیل دیدگاه توسعه (.الف ،5934

. البته کندمیاعتقاد دارد که تیزهوشی در افراد مشخصی و نه در همه افراد بروز پیدا پرداخته است 

 ای نیز به این سؤال پاسخ مثبت دهند.ممکن است عده

متصور شد. در این حالت پاسخ این است که همه  توانمیحالت سومی نیز برای پاسخ به این سؤال 

 -ها که برای استعداد برتر  شدن الزامی استبه معنی داشتن برخی مؤلفه–قابلیت استعداد برتر شدن 

های الزم را ژگیسالگی( دارند ولی اگر فرد نتواند تا این سن وی 51سالگی یا  7 مثالًرا تا سنی خاص )

 ست.ابسیار سخت یا ناممکن استعداد برتر شدن برای او  در شرایط عادیکسب کند بعد از آن دیگر 

ند )یعنی باش باشند که ممکن است کسب کردههایی را دارا میشایستگی حالتدر این استعداد برتر افراد 

 توانند در ادامهبه احتمال زیاد دیگر همساالنشان نمی ذاتی نیستند( ولی لزوماً هایشان شایستگی

به عبارت دیگر استعداد برتر بودن تا یک سن خاص اکتسابی و  این افراد را کسب کنند. هایشایستگی

 بعد از آن غیراکتسابی است.

این  توانمی«  ها قابلیت استعداد برتر شدن را دارند یا خیر؟آیا همه انسان»همچنین ذیل این سؤال که 

وییم گپرسش را  مطرح کرد که آیا قابلیت اکتساب مفهومی احتمالی است یا قطعی؟ یعنی وقتی می

ای قابلیت اکتساب ویژگی استعداد برتر بودن را ندارند مراد آن است که استعداد برتر شدن این افراد عده

ن د در شرایط عادی بسیار پاییغیرممکن است یا منظور این است که احتمال استعداد برتر شدن این افرا

 است.

 های اصلی استعداد برترها یا شایستگیمشخصه .8

هایی( در یک فرد موجب ها )شایستگیمناقشه بعدی پیرامون این مسئله آن است که چه مشخصه

 که یک آن فرد استعداد برتر دانسته شود؟ شودمی

های ذهنی )به طور تری سطح باال در ویژگیگرا صرف برهای ذاتای مانند دیدگاهعده ذیل این مناقشه

 دهولی ع دانندمیمثال قدرت انتزاع یا استدالل باال( را به عنوان مشخصه اصلی استعداد برتر کافی 

و  های روانیهای ذهنی باید ویژگیگرا اعتقاد دارند که عالوه بر ویژگیهای توسعهدیگری مانند دیدگاه

ر های اصلی استعداد برتروابط اجتماعی قوی را نیز جزئی از مشخصهشخصیتی مانند پشتکار باال یا 

 task commitmentهای الزامی برای استعداد برتر دانست. به طور مثال در نگاه رنزولی یکی از مشخصه

خود را  کوشی،سختظرفیت فرد است در مداومت، پایداری، عزم، باال( است که شامل  )احساس وظیفه

های مهم، رها از احساس حقارت و حرکت به سمت در انجام کار عتماد به نفس باالاو  وقف عمل کردن

  ؛ موفقیت



 

  62 

 

های ذهنی نیز این اختالف نظر وجود دارد که عنصر خالقیت باید مشخصه الزامی در خود ویژگی 

صه خاستعداد برتر باشد یا خیر؟ به طور مثال رنزولی اعتقاد جدی به این عنصر دارد و آن را برای مش

در  اً صرفشمرد ولی تاننباوم با نظر او مخالف است و عنصر خالقیت الزامی برای فرد استعداد برتر می

داند و نه همه موضوعات. برخی نیز مانند گزارش مارلند برخی موضوعات بروز استعداد برتر بودن مهم می

 .دانندمیخود خالقیت و تفکر خالقانه را یکی از موضوعات بروز استعداد برتر 

های عمومی که ذکر سؤال دیگری که ذیل این محور مناقشه مطرح است این است که عالوه بر ویژگی

های تخصصی نیز در نظر داشت یا خیر؟ که به طور مثال تاننباوم شد باید برای انواع استعداد برتر ویژگی

 .کندمیها تأکید یدر مدل ستاره دریایی خود پیرامون مفهوم استعداد برتر بر این گونه ویژگ

های محیطی او نیز به عنوان های درونی فرد باید به ویژگیسؤال دیگر آن است که عالوه بر ویژگی

 یانگراتوسعهاز  یاریبسای برای استعداد برتر توجه شود یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این سؤال مشخصه

 یبرخ به اعتقادمشخص سازند.  یکیژنت یترا در تعامل با وضع یطیمح یطتا نقش شرا کنندمیتالش 

 راستا باشدهم ییاستثنا یطیمح یطشرا ییبا شناسا تواندمی ییافراد استثنا ییشناسا یتفعال ،از آنان نیز

های محیطی را نیز جزو تاننباوم در مدل خود ویژگی به طور مثال .، الف(5935)ناظمی و همکاران، 

ایی از هولی دقیقاً معلوم نیست چه مشخصه کندمیرتر لحاظ متغیرهای الزامی سازنده مفهوم استعداد ب

 یادهااستعدکه  شودمیمحیط را مدنظر دارد. همچنین در این زمینه در قانون جاویت بر این نکته تأکید 

وجود  یبشر یتفعال هایینهو در همه زم یدر تمام اقشار اقتصاد ی،فرهنگ یهاتمام گروه»در برتر 

زو چنینی نباید جیناهای محیطی از این جمله نتیجه گرفت که از نظر این قانون، ویژگی توانمی«. دارد

 های استعداد برتر محسوب شود.مشخصه

 به شرایطاستعداد برتر مستقل یا وابسته بودن مفهوم  .9

 آیا در شرایط گوناگون باید تعاریف متفاوتی از استعدادسؤالی که ذیل این محور مطرح است آن است که 

تعداد ای که برای اسهای اصلیید مشخصهبابرتر ارائه داد یا خیر؟ یا به عبارت دیگر در شرایط گوناگون 

 گیریم متفاوت باشد یا خیر؟برتر در نظر می

 -گرایانبه عنوان تنها عامل استعداد برتر بودن در نظر ذات-گیری هوش گرایان به منظور اندازهذات

در تمام  تقریباًشدند و که مستقل از شرایط زمانی و مکانی طراحی می 5نددادابزارهایی را ارائه می

 گرفتند ومستقل از شرایط متفاوتی که در هر کشور وجود دارد مورد استفاده قرار می 2کشورهای جهان

                                                
 ریون روندهیشپهای آزمون ماتریسمانند  5

برای هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش به صورت رسمی استفاده  ریون روندهیشهای پآزمون ماتریسدر کشور ایران نیز تا چند سال پیش از  2

 شد.می
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 گرایان به مستقل بودن مفهومگفت ذات توانمیشاید امروزه نیز مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین 

 اند و دارند.عداد برتر از شرایط و زمان و مکان اعتقاد داشتهاست

 ناییاتو نتاـباس ناـیوندر  که به طور مثال کندمی( به این موضوع اشاره 5972از طرف دیگر اسکوئیلر )

 تیزهوش درـفی یاـفریقآ قبایلاز  برخی نمیادر  و فترمی رشما به شهو شاخص ریسخنودر  ادفرا

)به نقل از آیتی و همکاران، هد د ننشا اوانفر رتجساو  رتمها تنااحیو رشکادر  که ستا بوده کسی

ند حق توانست(. با توجه به این واقعیات که در یویان باستان مردم تنها به وسیله فن سخنوری می5935

ردن ک آوردن غذا شکار به دستخود و یا وکیل خود را احقاق نمایند و در برخی قبایل آفریقایی تنها راه 

گونه برداشت کرد که در نظر او مفاهیم هوش و تیزهوشی از حرف اسکوئیلر این  توانمیبوده است، 

 مفاهیمی به وابسته شرایط زمانی و مکانی هستند.

صلی های اموضع گیری سومی نیز ذیل این محور متصور شد و آن اینکه برخی از مشخصه توانمیالبته 

شاخص، هم برای  سخنورمانند ذهن قوی، که شاید داشتن آن هم برای  احتماالً-استعداد برتر بودن 

در تمام شرایط مشترک است و  -العاده الزم و ضروری باشدشکارچی ماهر و حتی برای جنگجوی فوق

شاخص الزم نیست ولی برای  سخنورمانند جسم قوی که برای –های اصلی برخی دیگر از مشخصه

 در شرایط گوناگون متفاوت است. -العاده ضروری استجنگجوی فوق

 محور بودن مفهوم استعداد برتر محور یا هنجارمالک .11

مفهومی مالک محوراست یا  سؤالی که ذیل این محور مطرح است آن است که مفهوم استعداد برتر

  هنجار محور؟

فرد  یک منظور از مالک محور بودن مفهوم استعداد برتر آن است که برای تشخیص استعداد برتر بودن

در امتحانات پایانی پایه  53مانند کسب معدل باالی –یک یا چند شرط که مستقل از دیگر افراد است 

ن . در ایشودمیو هر کسی که این شروط را احصاء کرد استعداد برتر دانسته   شودمیتعیین  -پنجم

ت ممکن اس شوندمیته حالت درصد افرادی از یک جامعه که با توجه به این شروط استعداد برتر دانس

 درصد افراد آن جامعه باشد.صد درصد یا  حتی  صفر

در مقابل، در حالت هنجار محور بودن مفهوم استعداد برتر شروطی که برای استعداد برتر بودن فرد 

وابسته به وضعیت دیگر افراد جامعه است. نکته مهم در حالت هنجار محور آن  کامالً  شودمیتعیین 

 5که اصطالحاً به آن گروه هنجار– گیردمیای که مقایسه در آن صورت باید جامعه حتماًاست که 

کالس، مدرسه،  تواندمی. این جامعه در تعریف استعداد برتر (5934)سیف،مشخص شود -گویند می

شهر، استان )یا ایالت(، کشور یا حتی جهان باشد. البته عالوه بر جغرافیای جامعه باید زمان مورد نظر 

                                                
5 normative group 
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های الزم نیز لحاظ شود. نکته مهم دیگر آن است که در گروه هنجار با در این جامعه و دیگر ویژگی

ه این که در چند درصد باالتر قرار دارد. ب یا با توجه به شودمیتوجه به رتبه مطلق استعداد برتر تعیین 

های خود در پایه ششم در آزمون از میان همجنسان و همشهری 544طور مثال کسب رتبه بهتر از 

یک شرط هنجار محور برای مفهوم استعداد برتر  تواندمی 5931ورودی مدارس تیزهوشان در سال 

ظر گرفته شده و از نظر زمان فقط افراد پایه محسوب شود. در این مثال منطقه جغرافیایی شهر در ن

جزو گروه هنجار هستند و همچنین ویژگی جنسیت نیز در نظر گرفته شده است  5931ششم در سال 

جزو ده درصد برتر باشد یا خیر. در مثال هنجار محور دیگری  مثالً معیار است نه اینکه  544و رتبه 

درصد  5سال اخیر در کشور مقایسه شود و اگر جزو  54ر ممکن است یک فرد با تمام افراد پایه ششم د

 برتر در آزمون بود، استعداد برتر دانسته شود.

، این دانندمیرا معیار استعداد برتر بودن  IQباالی آزمون  گرایان به آن دلیل که اغلب نمرهبنابراین ذات

متبادر شود که معیار قرار دادن نمره . البته این اِشکال به ذهن دانندمیمفهوم را مفهومی هنجار محور 

یک آزمون به معنای مالک محور بودن است نه هنجار محور بودن. در پاسخ به این اشکال باید گفت 

IQ -𝐼𝑄نمره آزمون طبق آنچه در فصل قبل گفته شد  =  
سن عقلی

سن زمانی
× خود طبق یک معیار  - 544

 روشی هنجار محور است. جه ایننتیو در  شودمیای در میان همساالن داده مقایسه

ور اشاره به هنجار مح« توانمندی باالتر از میانگین»گرایان رنزولی با مطرح کردن معیار در میان توسعه

بودن این مفهوم دارد. همچنین گانیه در مدل افتراقی خود هم در تعریف تیزهوش و هم در تعریف 

ی الی همتایان سندرصد با 54حداقل در بین سرآمد به صراحت به این نکته اشاره دارد که این افراد 

 خودش قرار دارند.

 یسهر مقادکه  یکودکان و نوجوانان»در قانون جاویت نیز تعریف استعداد برتر بدین شکل آمده است که   

 در انجام دادن یادارد، استعداد برجسته هاآنبا  یکسانیکه تجربه  یو کسان هایطیهمساالن، هم مح با

 هنجار محور بودن استعداد برتر است.یعنی در اینجا نیز تأکید بر روی ...«. کارها دارند

گرفت آن است که به صورت دقیق و کامل  توانمیالبته اشکالی که به اکثر این تعاریف هنجار محور 

اند. به طور مثال در هیچ یک معلوم نیست که جغرافیای مقایسه گروه هنجار خود را مشخص نکرده

 کشور است یا جهان یا جغرافیای دیگری.

 های مشخصرسد که افالطون برخی مالکنگاه هنجار محور به مفهوم استعداد برتر به نظر میدر مقابل 

 ای را برای تشخیص فرد استعداد برتر در نظر گرفته است که در فصل قبل ذکر شد.و غیرمقایسه

 میزان شیوع مفهوم استعداد برتر .11

 د استعداد برتر چقدر است؟سؤالی که ذیل این محور مطرح است آن است که درصد یا تعداد افرا
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که استعدادها و سجایای الزم در پاسخ به این سؤال اختالفات فراوانی وجود دارد. افالطون طبایعی را 

ام تم منشأداند ولی می بسیار کمیاب -یعنی استعدادهای برتر را-ود جمع دارندبرای فلسفه را در خ

درصد را برای استعدادهای  54داند. گانیه عدد کارهای بزرگ چه بد و چه خوب را از این همین طبایع می

درصد جمعیت  1تا  9( به کنگره پیشنهاد شده است که 5375در گزارش مارلند) .کندمیبرتر بیان 

همچنین آماری  5(.2443کر، آموزان در ایاالت متحده  استعداد برتر در نظر گرفته شوند )به نقل ازدانش

 شودمیدرصد اعالم  6.2آموزان استعداد برتر در آمریکا شده درصد دانشداده  5334که در سال 

مختلف جمعیت افراد استعداد  یفربرحسب تعاکه  کنندمیبیان  (5344)و دی کفسکیر(. بو2443)کر،

 (. 5935ان،بیان شده است )به نقل از آیتی و همکار صددر 24 تا 5برتر بین 

ینجا مطرح است آن است که این اعداد اعالم شده توصیفی هستند یا تجویزی االبته ابهامی مهمی که در 

 و معیارشان برای این توصیف یا تجویز چیست؟

سند راهبردی کشور در »در « استعداد برتر»تحلیل مفهوم  بخش دوم:

 بر اساس محورهای استخراج شده« امور نخبگان

عبارات بیشتر مرتبط با مفهوم استعداد برتر در متن سند و اسناد  -در قسمت الف-ابتدا در این بخش 

فهوم این م از سندمنظور درک بهتری از به  کندمیکمک  هکه به خواننداند پشتیبان آن گردآوری شده

بر اساس محورهای تحلیل استخراج شده در بخش اول، به تحلیل  -در قسمت ب-دست یابد، سپس 

 مفهوم استعداد برتر در این عبارات گردآوری شده از سند و اسناد پشتیبان پرداخته خواهد شد. 

 الف( عبارات مرتبط با مفهوم استعداد برتر در متن سند و اسناد پشتیبان آن
متن سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اسناد  موشکافانهبررسی دقیق و در این قسمت پس از 

پشتیبانی از آن که مرتبط با مفهوم استعداد برتر بودند تمام عبارات مرتبط با مفهوم استعداد برتر یا 

است. علت اکتفا نکردن به  هآورده شد گیرندمیمفاهیمی که با این مفهوم در یک شبکه معنایی قرار 

ن سند آن است که امکان دارد به علل مختلفی ازجمله رعایت اختصار به این مفهوم به اندازه کافی مت

 در متن سند پرداخته نشده باشد. 

برای یافتن اسنادی که پشتیبان مفهوم استعداد برتر و مفاهیم مرتبط با آن در سند هستند به یکی از 

ین برنامه تحول تدو»که ذیل طرح پژوهشی -« و اسناد پشتیبانارتباط میان سند »عنوان اسناد پشتیبان سند با 

مراجعه شد. در فصل سوم  -منتشر شده است 2«های ملینظام نخبگانی کشور بر پایه شناسایی و تحلیل چالش

                                                
در هر موضوع )به طور مثال استعدادهای برتر فکر یا استعداد برتر هنری( به صورت جداگانه  1تا  9مطرح شده است که منظور  سؤالالبته این  5

 .(2443)کر، آموزان هستنددرصد کل دانش 1تا  9 مجموعاًاست یا استعدادهای برتر در تمام موضوعات 

 سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز به قلم همین فرد است.این طرح پژوهشی توسط کسی به انجام رسیده است که متن  2
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یعنی همان بخش مورد نظر  -« منابع محتوایی بخش تعریف مفاهیم مرتبط با نخبگی»این سند در قسمت 

[، نخبگی اب مرتبط مفاهیم تعاریفترین منبع شکل دهنده این فصل از سند ]فصل مهم»ست: آمده ا -پژوهش حاضر

است که با مطرح کردن تعاریف و مفاهیم مختلف این حوزه و « های نظام نخبگانیاستخراج[ نظریه»]گزارش 

(. بر این اساس 0931)منتظر،« ، ورودی مناسبی را برای سند ایجاد کرده استهاآنمشخص ساختن تمایزات میان 

انی در نظام نخبگ هاینظریهاستخراج »طرح پژوهشی  ،پشتیبان اسناد در برتر استعداد مفهوم بررسیدر قسمت 

ز برخی محور قرار داده شده و ا« جهان در چهارچوب تهیه اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان

 اسناد پشتیبان دیگر سند نیز برای تکمیل مباحث استفاده شده است.

 مفهوم استعداد برتر در متن سند راهبردی کشور در امور نخبگان .1

( در قسمت تعاریف خود مانند 5935سند راهبردی کشور در امور نخبگان)شورای عالی انقالب فرهنگی، 

 gifted–مفهوم مورد نظر پژوهش حاضر از استعداد برتر مدل افتراقی گانیه که در فصل قبل مطرح شد، 

and talented-  شکسته و تعریف صریحی از هر یک « نخبه»و « صاحب استعداد برتر»را به دو مفهوم

 ارائه داده است که بدین شرح است:

های ذاتی خود امکان رسیدن به که با توجه ویژگی شودمیبه فردی اطالق  صاحب استعداد برتر:»

های الزم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه او مرحله نخبگی را داراست ولی هنوز زمینه

 «فراهم نشده است.

که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب،  شودمیبه فردی برجسته و کارآمد اطالق  نخبه:»

های اسالمی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین ر در چارچوب ارزشفرهنگ و مدیریت کشو

سو و خبرگی، تخصص و  های ذاتی از یکهوش، خالقیت، انگیزه و توانمندی هیهای وی بر پافعالیت

  «های اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود.توانمندی

قراوالن پیشرفت و کمال خوانده که باید بتوانند شکل را پیش« نخبگان»همچنین سند در مقدمه خود 

های ترین ویژگیجهت دهنده و سازنده جامعه و برآورنده نیازهای کشور باشند و در ادامه مهم دهنده،

 های نو دانسته است.های جدید و رفتن راهگشودن بابنخبگان را ژرف نگری، خلق، 

سه رویکرد زیر را رویکردهای اصلی سند در مواجهه  توانمیبر سند نیز  در بخش اصول اساسی حاکم 

 با مفهوم استعداد برتر و نخبه دانست:

متنوع است، الزم است این تنوع در تعریف و شناسایی  هاانساناز آنجا که استعداد  (5

، هاآنهای تعامل نظام با های نخبگانی، سیاستاجتماعات نخبگانی، فعالیت

گذاری و مدیریت نظام های سیاستفرضروی نخبگان و نیز پیشهای پیش فرصت
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کرد در مقابل روی« تنوع»نخبگانی لحاظ شود. لذا در نظام نخبگانی مطلوب رویکرد 

 گردد.اتخاذ می« سازییکسان»

هایی تعهدآور های ذاتی ویژه، نعمتدارا بودن استعداد درخشان و توانمندی  (2

آفرین. لذا توجه ویژه به این افراد به صرف برخورداری هایی توقعتهستند نه مزیّ

 مردود است. هاآنها و ایجاد توقع در از این توانمندی

های نخبگانی است. از همین رو نخبگی اهمیت و اصالت نخبگی به تداوم فعالیت  (9

ر ای افراد نیست، بلکه دارای سطوحی پویا بوده و مشروط به استمردائمیک ویژگی 

هایی که در های متناسب با شأن آنان است. لذا ممکن است افراد و گروهفعالیت

های ، در موقعیتشوندمیهای ویژه تشخیص داده ای از زمان دارای توانمندیبرهه

های نخبگانی، فاقد این ویژگی شناخته شوند. در آتی به دلیل عدم انجام فعالیت

 است نه با فرد و گروه.های نخبگانی حقیقت اصالت با فعالیت

های  اصلی نیز یکی از مسائل و چالش« های اساسی در زمینه اجتماع نخبگانیموضوع»در قسمت 

 تعریف نخبه و استعداد برتر مطرح شده  و بدین شکل به آن پرداخته است:

شخصیتی فردی یا منبعث از فعالیت  –های روانییژگیوه ... مبتنی بر نخبتعریف ... 

ات که اولی به ثب شودمیی در نتایج عملیاتی آن جدهایی سبب تفاوت هاآننخبگانی 

مفهوم نخبگی در فرد و دیگری به پویایی آن بر اساس شرایط محیطی و سطح و عمق 

. بر اساس رویکرد این سند، نخبگی مفهومی پویا و شودمیهای نخبگانی منجر فعالیت

مختلفی دارد و ممکن است  شئونوابسته به شرایط محیطی است، همچنین نخبگی 

فرد یا گروهی در ابعادی نخبه و از وجوهی نخبه نباشند، ضمن اینکه صفت نخبگی 

 1دائمی نیست و به تداوم فعالیت نخبگانی فرد یا گروه وابسته است.

                                                
شخصیتی  –روانی  هاییژگیومبتنی بر  صاحب استعداد برتر، نخبه و فعالیت نخبگانیتعریف »در سند عبارت حاضر به این شکل آمده است:  5

حاضر  از متن« فعالیت نخبگانی»و « احب استعداد برترص»ولی به علت تناقض درونی دو کلمه ... « هاآنفردی یا منبعث از فعالیت نخبگانی 

تعریف »، ....« هاآنمبتنی بر ... یا منبعث از فعالیت نخبگانی  صاحب استعداد برترتعریف  » ترکوچکاگر عبارت باال به عبارات  اند.حذف شده

شکسته ... « هانآیا منبعث از فعالیت نخبگانی  ...مبتنی بر  نخبگانیفعالیت تعریف »و  ... «هاآنیا منبعث از فعالیت نخبگانی ..... مبتنی بر نخبه 

شود، تناقض موجود در عبارات شکسته شده اول و سوم آشکار خواهد شد. تناقض در عبارت شکسته شده سوم واضح است و در مورد چرایی 

فصل تعریف مفاهیم کسی است که هنوز امکان انجام توان گفت که استعداد برتر طبق تعریف سند در تناقض در عبارت شکسته شده اول می

 .دهد آن را تعریف کردای که فرد صاحب استعداد برتر انجام میفعالیت نخبگانیشود منبعث از فعالیت نخبگانی را نداشته است پس نمی

 شئونی نخبگ»و ...«  مفهومی پویا وخبگی ، نبر اساس رویکرد این سند »عبارات پایانی مانند در « نخبگی»صرفاً کلمه یی که آنجاهمچنین از 

در این عبارات وجود ندارد نشان از آن دارد که این دو  «فعالیت نخبگانی»و « صاحب استعداد برتر»به کار رفته و نامی از ...«  مختلفی دارد و

 اند.به اشتباه در ابتدای متن قرار گرفته احتماالًمفهوم مورد بحث این متن نیستند و 
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 مفهوم استعداد برتر در اسناد پشتیبان سند  .2

ن در چهارچوب تهیه اسناد پشتیبان سند نظام نخبگانی در جها هاینظریهاستخراج » طرح پژوهشی در 

ترین که همانطور که گفته شد اصلی– ، الف(0931)ناظمی و همکاران، « راهبردی کشور در امور نخبگان

مفهوم  در بررسی -سند پشتیبان برای مفهوم استعداد برتر در سند راهبردی کشور در امور نخبگان است

ای عام و دربردارنده و اشاره کننده به مفاهیم تخصصی ه واژهواژه نخب« افراد نخبه یا در مسیر نخبگی»

 :شودمیزیر معرفی 

 ( تیزهوشGifted) 

  بااستعداد ( یا استعداد درخشانTalented) 

  ( اعجوبهProdigy( یا نابغه )Genius) 

 ( خبره یا متخصصExpert) 

   تأثنخبه یا فرد( یرگذارElite) 

که دو مفهوم تیزهوش و  شودمیحاصل  مفاهیم این نتیجهدر این سند پشتیبان پس از بررسی این 

به یک معنا هستند و لفظ نابغه نیز به افرادی که بسیار زیاد تیزهوش هستند  تقریباًاستعداد درخشان 

مستقل در میان این مفاهیم وجود دارد و در نهایت بر  تقریباً. بنابراین تنها سه مفهوم شودمیاطالق 

 :، الف(5934)ناظمی و همکاران،  شودمیمفهوم نخبه را بدین شکل تعریف  اساس این سه مفهوم،

 باشد:  برخوردارنخبه کسی است که از ]هر[ سه ویژگی زیر 

 استعداد درخشان 

 ایخبرگی و تخصصی در یک زمینه حرفه 
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 بر جامعه تخصصی خود یا کل جامعه تأثیرگذاری 

 

ترین تعریف ارائه شده در اسناد از مفهوم نخبه دانست. این ترین و صریحاصلی توانمیاین تعریف را 

وم که از اهمیت بسیار باالیی در تحلیل مفه- را پس از ارائه این تعریف از نخبه، عبارات زیرسند پشتیبان 

 . نمایدها پیرامون تعریف نخبه مطرح میگزاره ترینمهمبه عنوان  -برخوردارنداستعداد برتر در سند 

  [رفاًصاست، لذا به افرادی که ] تری از نخبگیاز آنجایی که نظام نخبگانی ناظر به مفهوم وسیع 

دارای استعداد درخشان یا خبرگی و تخصص در یک زمینه خاص باشند، نیز توجه دارد که 

 . شوندمی]استعداد برتر[ نامیده « افراد در مسیر نخبگی»

  أثیرتو در نهایت به  شودمیآغاز  استعداد برترمسیر نخبگی بر اساس سن افراد در یک مسیر از 

ترین شناسه افراد در مسیر ن کودکی تا جوانی مهم. به این ترتیب در سنیشودمیگذاری ختم 

نخبگی استعداد درخشان این افراد است. در سنین جوانی تا میانسالی افراد با ورود به یک حوزه 

نمایند و به این ترتیب مسیر نخبگی را ادامه را کسب می تخصصی، خبرگی الزم در آن حوزه

اه اجتماعی در میان جامعه متخصصان، واجد دهند. در نهایت با گذشت زمان و کسب جایگمی

امعه و آینده ج شوندمی یرگذارتأثو بر جامعه تخصصی یا کل جامعه  شوندمی تأثیرگذاریقدرت 

 دهند.را شکل می

 به دلیل آنکه دانش و ابزارهای بشری در خصوص شناسایی استعدادهای درخشان دارای ضعف-

شناسایی استعدادهای درخشان رخ دهد که یکی این هایی است ممکن است دو نوع خطا در 

 لزوماً اند است که  ممکن است تمامی افرادی که به عنوان استعداد درخشان شناخته شده

 نخبه یمفهوم چارچوب -8شکل 
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ی درخشان باشند ول استعداداستعداد درخشان نباشند )مانعیت( و دوم اینکه ممکن است برخی 

شناخته نشده باشند )جامعیت(؛ لذا احراز استعدادهای درخشان در هیچ بخشی نباید ایجاد 

انحصار برای افراد شناسایی شده و ایجاد مانع برای ورود افراد احراز نشده باشد. بدین ترتیب 

رخشان د ددر تعریف افراد در مسیر نخبگی خبرگی و تخصص به عنوان شرطی مستقل از استعدا

 است. بودن

  مستقل بودن استعداد درخشان از خبرگی در تعریف افراد در مسیر نخبگی به معنای کاربرد دو

راده از سوی دیگر است. بر اهای ویژه از یک سو و تالش، استمرار و معیار استعداد و توانمندی

واسطه تالش و اراده این اساس افراد فارغ از معیارهای تعریف و شناسایی استعداد درخشان، به 

 وارد گستره تعریف نخبگی شوند. توانندمینیز 

پیشران نظام نخبگانی در چارچوب تهیه اسناد پشتیبان سند راهبردی »همچنین در سند پشتیبان 

اضافه کرده است که « نخبه»ب(  پس از ارائه تعریف باال از  ،5934ناظمی، )«کشور در امور نخبگان

 حوزه ذیل خواهند بود: 6های فعالیت و خبرگی خود قابل تقسیم در وزهنخبگان بر اساس تنوع ح

 اجتماعی(-مهندسی، انسانی-نخبگان علمی )فنی 

 نخبگان فرهنگی و اجتماعی 

 نخبگان هنری و ادبی 

 گذارینخبگان مدیریت و سیاست 

 نخبگان حوزوی و دینی 

 نخبگان فناوری و صنعت 

 «راهبردی کشور در امور نخبگانسند »ب( تحلیل مفهوم استعداد برتر در 
بر اساس محورهای تحلیل استخراج شده در بخش اول به تحلیل مفهوم استعداد برتر در در این قسمت 

 سند و اسناد پشتیبان پرداخته خواهد شد.

 واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر .1

رد یا اگر ف منطقاً م در سند است. اهین این مفاز استعداد برتر و نخبه نشان از واقعی دانست ریفدادن تع

 دهندارائه نمی 5راهبردیسندی  از آن تعریفی درگروهی اعتقادی به واقعی بودن مفهومی نداشته باشند 

 کند. آن تعریف راهبرد و اقدامی تعیین نمی بر طبقو 

                                                
 است در یک سند نظری با هدف نشان دادن تخیلی بودن مفهومی تعریفی از آن ارائه شود ولی در یک راهبردی اینگونه نیست. ممکن 5
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 امکان یا عدم امکان شناسایی مصادیق مفهوم استعداد برتر .2

استقرار » -های ملی فصل راهبردهای کالن و اقدام-ی که  سند در فصل سوم خود اولین راهبرد کالن

مه شامل ه»نخبگانی  اجتماعاتاست. طبق تعریف سند « و هدایت اجتماعات نخبگانی نظام شناسایی

بنابراین سند به امکان شناسایی به حدی اعتقاد «. های نخبه و صاحب استعداد برتر استافراد و گروه

آن است  شودمیدارد که بر مبنای آن اقداماتی را تجویز کند. در ادامه سؤالی که ذیل این محور مطرح 

 داند؟یا آن را احتمالی می کندمیاین شناسایی را قطعی فرض 

 ، الف(:5934ست )ناظمی، جواب این سؤال به صراحت در اسناد پشتیبان سند بدین شکل آمده ا

به دلیل آنکه دانش و ابزارهای بشری در خصوص شناسایی استعدادهای درخشان  

هایی است ممکن است دو نوع خطا در شناسایی استعدادهای درخشان رخ دارای ضعف

دهد که یکی این است که  ممکن است تمامی افرادی که به عنوان استعداد درخشان 

استعداد درخشان نباشند )مانعیت( و دوم اینکه ممکن است  لزوماًاند شناخته شده

 ولی شناخته نشده باشند )جامعیت( درخشان باشند استعدادبرخی 

داند که این شناسایی نباید باعث داند و داللت این امر را آن میشناسایی را قطعی نمیوجه پس به هیچ 

 برای افراد شناسایی نشده باشد.ایجاد انحصار برای افراد شناسایی شده و ایجاد مانع 

 و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب  .3

در این محور نیز مانند محور اول بدیهی است که مطلوب دانستن تعریف مفهوم استعداد برتر و توجه به 

شدن این امر نباید سندی با این عنوان نوشته آن جزو ذاتی این سند است و در صورت نامطلوب دانسته 

ولی سؤال اصلی در این قسمت آن است که علت سند برای مطلوب دانستن تعریف و توجه به  شدمی

 مفهوم استعداد برتر چیست؟

باید به تعریف استعداد برتر در سند نگاه کرد و باید دید که سند از  سؤالبرای دستیابی به پاسخ این 

تعاریف مفاهیم مرتبط با فصل –ستعداد برتر را تعریف کرده است؟ در فصل اول سند کدام منظر ا

شود ق میبه فردی اطال صاحب استعداد برتر: »شده استفرد استعداد برتر بدین شکل تعریف  -نخبگی

های الزم ولی هنوز زمینه امکان رسیدن به مرحله نخبگی را داراستذاتی خود  هایویژگیکه با توجه 

معادل با  توانمیاین تعریف را «. ده استاو فراهم نش ژهیوبرای شناسایی کامل و بروز استعدادهای 

 دانست. « نخبه بالقوه»عبارت 

پس باید برای فهمیدن استعداد برتر در سند و علت توجه به آن  منظور سند از مفهوم نخبه را فهمید. 

نگیزه هوش، خالقیت، ا هیپابر »یف، نخبه در نگاه سند کسی است که با فعالیت با توجه به قسمت تعار

دارای « های اکتسابی از سوی دیگرسو و خبرگی، تخصص و توانمندی های ذاتی از یکو توانمندی

است و در « خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور»در « اثرگذاری بارز»
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 در مقدمهنخبگان همچنین  «.شود]می[عت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور موجب سر»نهایت 

 .اندجامعه دانسته شدهپیشرفت و کمال  قراوالنپیش تلویحاًسند 

نتیجه گرفت که علت توجه سند به استعداد برتر آن است که این  توانمیاز نگاه سند به مفهوم نخبه 

 .  شودکشور بخشیدن به پیشرفت  موجب سرعتفرد قرار است )یا امکان دارد( 

سازی توجه به اجتماعات نخبگانی و زمینه»این نکته اشاره دارد که  به سند حاکم بر  اساسی اصولالبته سند 

 توانمیاز این عبارت «. برای اثرگذاری آنان در جامعه، منبعث از دیدگاه اسالمی و اصل عدالت و انصاف است

ری عدالت نیز از اهداف سند برای تعریف و توجه به مفهوم استعداد برتر است. برداشت کرد که برقرا گونهاین

 ییاهگروههای افراد و توجه به توانمندی»که  کندمیهمچنین سند پیرامون موضوع عدالت این نکته را اضافه 

 توزیع فرصت ، مانع و رافع ایجاد و]استعدادهای برتر[ که قابلیت حل مسائل و پیشبرد اهداف کشور را دارند

ه ب«. ر میان جامعه نخواهد شدبرای سایر آحاد جامعه نیست، به همین دلیل این توجه منجر به ایجاد شکاف د

های نامطلوب مطرح شده برای تعریف رسد سند با طرح این موضوع قصد آن را دارد که بگوید به پیامدنظر می

 است.استعداد برتر نیز توجه کرده 

 بودن مفهوم استعداد برتربالقوه یا بالفعل  .4

 است. سند ذیل این محور دو موضع متفاوت انتخاب کرده است که در دو قسمت مختلف از سند آمده

یی که آنجاهم نظر به حالت بالقوه و هم حالت بالفعل دارد ولی از در قسمت تعاریف  در موضع اول

تفاوت است این دو حالت را از یکدیگر های بالقوه و بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر در عمل مداللت

عل آن و به حالت بالف« استعداد برتر»نهد. به حالت بالقوه آن تفکیک کرده و بر هر یک نام متفاوتی می

 .کندمیبرای هردو حالت بالقوه و بالفعل جعل « اجتماع نخبگانی»گوید. سند همچنین واژه می« نخبه»

رسد که سند موضع متفاوتی از به نظر می« اجتماع نخبگانیهای اساسی در زمینه موضوع»در قسمت 

 :کندمیموضع اول خود انتخاب کرده است. سند در این قسمت بیان 

 –وانی ر هایویژگیمبتنی بر  صاحب استعداد برتر، نخبه و فعالیت نخبگانیتعریف 

ایج جدّی در نت هاییتفاوتسبب  هاآنشخصیتی فردی یا منبعث از فعالیت نخبگانی 

شود که اولی به ثبات مفهوم نخبگی در فرد و دیگری به پویایی آن بر عملیاتی آن می

شود. بر اساس های نخبگانی منجر میاساس شرایط محیطی و سطح و عمق فعالیت

 است رویکرد این سند، نخبگی مفهومی پویا و وابسته به شرایط محیطی
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لیت بر اساس فعانخبه  و صاحب استعداد برترکه تعریفش از  کندمیاعالم  تلویحاًسند در این قسمت 

بالفعل به  صرفاًاین نوع تعریف نشان از نگاه  5نخبگانی است. با توجه به تعریف فعالیت نخبگانی در سند

 مفهوم استعداد برتر است.

 فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا .5

هم در حالت بالفعل و هم در حالت « موضوعی بودن مفهوم استعداد برتر»انتخاب سند در این زمینه 

 بخش اصول اساسی حاکم بر سند بدین به آن اشاره شده:بالقوه است که در 

، الزم است این تنوع در تعریف و شناسایی متنوع است هاانساناستعداد از آنجا که 

، هاآنهای تعامل نظام با ای نخبگانی، سیاستهاجتماعات نخبگانی، فعالیت

گذاری و مدیریت نظام های سیاستفرضروی نخبگان و نیز پیش های پیشفرصت

کرد در مقابل روی« تنوع»رویکرد  نخبگانی لحاظ شود. لذا در نظام نخبگانی مطلوب

 گردد.اتخاذ می« سازییکسان»

ت بیان شده اس بحث بدین شکلاین  ،تماع نخبگانیاساسی در زمینه اج یهاموضوعهمچنین در قسمت 

 .«در ابعادی نخبه و از وجوهی نخبه نباشند ...مختلفی دارد و ممکن است فرد  شئوننخبگی »که 

 

این سؤال  شودمیذیل این محور مطرح « موضوعی بودن»در بخش قبل گفته که در صورت انتخاب 

برتری در چه موضوع یا موضوعاتی را باید استعداد برتر  افراد برخوردار از سطح باالی»که  شودمیمطرح 

فته طور که گای به این قضیه نکرده است و هماناشاره« استعداد برتر»سند در تعریف مفهوم «. دانست؟

ریف و هم در تع« نخبه»دانسته است ولی هم در تعریف مفهوم « نخبه بالقوه»استعداد برتر را  صرفاًشد 

 «فرهنگ»، « ادب»، « هنر»، « فناوری»، « علم»های)موضوعات(  به حوزه« انیفعالیت نخبگ»مفهوم 

، ب( نخبگان بر 5934همچنین در یکی از سند پشتیبان)ناظمی،  .کندمیاشاره « مدیریت کشور»و 

مهندسی، -نخبگان علمی )فنی» گونه   6های فعالیت و خبرگی خود قابل تقسیم به اساس تنوع حوزه

نخبگان مدیریت و » ، «نخبگان هنری و ادبی» ، «نخبگان فرهنگی و اجتماعی» ، («اجتماعی-انسانی

ر اند که به نظدانسته شده «نخبگان فناوری و صنعت» و « نخبگان حوزوی و دینی»، «گذاریسیاست

باشد. الزم به ذکر است که پیرامون میزان یم هایی که در سند ذکر شدهتر حوزهرسد حالت تفصیلیمی

استعداد برتر بودن در هر یک از این موضوعات مستقل بدین معنا که -ها از یکدیگر استقالل این حوزه

 هیچ موضع گیری صریحی نشده است. -از استعداد برتر بودن در باقی موضوعات باشد

                                                
، فناوری، های مختلف از قبیل: علمدر حوزه با اثر گذاری محسوس بر پیشرفت کشورفعالیتی است آگاهانه، خالقانه و نوآورانه  فعاليت نخبگانی: 5

 .هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر شناخت مسائل و مشکالت کشور
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 تک نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر .6

وعی و نگاه تک ن« سازییکسان»مقابل رویکرد ید دارد در تأکهمانطور در قسمت قبل گفته شده سند 

 هایانسانو اساس آن را تنوع در استعدادهای  کرده استرا انتخاب « تنوع»به استعداد برتر رویکرد 

تنوع »به صراحت دو مورد  55ذیل راهبرد کالن  5داند. همچنین سند در عنوان راهبرد ملی مختلف می

به معنای تفاوت طولی  –« تنوع در سطوح نخبگی»و  -رح شدکه در قسمت قبل مط-« در حوزه فعالیت

 شد حاالت دیگری از تنوع نیز. البته همانطور که در بخش قبلی گفته کندمیرا مطرح  -میان نخبگان

کند. این نمی اند ولی سند بجز این دو مورد به مورد دیگری اشارهدر مفهوم استعداد برتر مطرح شده

 ی سند به شمار رود.هاخألاز  تواندمیموضوع 

 غیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر .7

بود. در ادامه موضع « اکتسابی»ذیل این محور دو سؤال اصلی مطرح شد که دو برداشت متفاوت از واژه 

 . شودمیگیری سند نسبت به هر یک از این سؤاالت به صورت جداگانه بررسی 

د )از بدو اناند یا کسب نکردهویژگی استعداد برتر بودن خود را کسب کردهالف( آیا افراد استعداد برتر، 

 ایجاد شده است(؟ هاآناند یا به صورت خود به خودی در تولد استعداد برتر بوده

اطالق  یفرد به صاحب استعداد برتر»-در پاسخ به این سؤال با مراجعه به تعریف استعداد برتر در سند 

یده این نکته فهم -«امکان رسیدن به مرحله نخبگی را داراستخود های ذاتی ویژگیبا توجه که  شودمی

در فرد استعداد برتر را عامل امکان  -غیراکتسابی–های ذاتی که سند به صراحت وجود ویژگی شودمی

دارا بودن »داند. همچنین در قسمت اصول اساسی حاکم در این عبارت رسیدن او به مرحله نخبگی می

 «آفرینهایی توقعهایی تعهدآور هستند نه مزیّتهای ذاتی ویژه، نعمتاستعداد درخشان و توانمندی

 به این معنا که فرد ویژگی استعداد برتر بودن را کسب -دوباره بر غیراکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر

 داند و نه توقع آفرین.را تعهدآور میو دقیقاً به همین دلیل این ویژگی  کندمیتاکید -استنکرده

 و هوش، خالقیت، انگیزه هیپابر  ]فرد نخبه[ یو یهاتیفعال »-از طرف دیگر از تعریف نخبه در سند

عت موجب سر، های اکتسابی از سوی دیگرتوانمندیو خبرگی، تخصص و  سو های ذاتی از یکتوانمندی

های فرد نخبه هم دارای ویژگیکه  شودمیگونه برداشت این -«بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور شود

های اکتسابی است  ولی در اسناد پشتیبان مفهوم استعداد برتر و نخبه در سند ذاتی و هم دارای ویژگی

 شده است:   به شکل دیگری این موضوع توضیح داده

[ دارای استعداد درخشان یا خبرگی و تخصص در یک زمینه خاص صرفاً افرادی که ]

رتیب بدین ت. ... شوندمی]استعداد برتر[ نامیده « افراد در مسیر نخبگی» یز...ن باشند

                                                
 است.« هاشناسایی آن یهای نخبگانی و روشهاهای فعالیتبخشی در تعریف سطوح، حوزهتنوع»عنوان این راهبرد  5
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در تعریف افراد در مسیر نخبگی، خبرگی و تخصص به عنوان شرطی مستقل از استعداد 

های ویژه به معنای کاربرد دو معیار استعداد و توانمندی ]که[... . است بودندرخشان 

اده از سوی دیگر است. بر این اساس افراد فارغ از از یک سو و تالش، استمرار و ار

 دتواننمیمعیارهای تعریف و شناسایی استعداد درخشان، به واسطه تالش و اراده نیز 

 وارد گستره تعریف نخبگی شوند.

سابی های غیراکتگونه است که در برخی افراد ویژگیدر نتیجه موضوع گیری سند در قبال این محور این

 تا مستعد نخبگی]استعداد برتر[ شوند. شودمیشان موجب های اکتسابیبرخی دیگر ویژگیو در  هاآن

 ها قابلیت استعداد برتر شدن را دارند یا خیر؟ب( آیا همه انسان

صریح نیست ولی با مباحثی که در قسمت الف مطرح شد اگر این  سؤالگیری سند نسبت به این موضع 

ه واسطه ب  صرفاًبتوانند  کهتالش و اراده کنند ت را دارند که به قدری یقابلاین  فرض را بپذیریم که همه

مثبت است. البته پذیرش این فرض  سؤالوارد گستره تعریف نخبگی شوند، جواب  تالش و اراده خود

 .رسدبه نظر نمیکار آسانی 

 های اصلی استعداد برترها یا شایستگیمشخصه .8

گانی نخب اجتماعات ذیل مسئله تعریف« ر زمینه اجتماع نخبگانیاساسی د هایموضوع» قسمتسند در 

ائه داد یا به ار توانمی برتر، نخبه و فعالیت نخبگانی به این نکته اشاره دارد که دو نوع تعریف از استعداد

 برتر، نخبه و فعالیت استعداد توانمیها ها و مشخصهعبارت دیگر، با استفاده از دو نوع از شایستگی

شخصیتی فردی  –های روانی (تعریف مبتنی بر مشخصه5را تعریف کرد. این دو نوع عبارتند از:  نخبگانی

ی. در کارکردهای مشخصه فعالیت نخبگانی یا به عبارت دیگر تعریف بر اساس از ( تعریف منبعث2و 

برای  .شودمیسند به مفهوم نخبه معرفی  تعریف نوع دوم به عنوان رویکرد تلویحاًادامه این بحث نیز 

های ذکر شده برای استعداد برتر و نخبه در سند رفت و بررسی درستی این ادعا باید به سراغ ویژگی

 های ذکر شده برای این دو مفهوم را برشمرد.مشخصه

برای او  ایدر تعریف فرد استعداد برتر، هیچ مشخصه تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی در قسمتسند 

. «امکان رسیدن به مرحله نخبگی را داراست»که او  کندمیکند و تنها به این نکته اشاره ذکر نمی

شود به فردی برجسته و کارآمد اطالق می نخبه : »دهدمیهمچنین سند این تعریف را از فرد نخبه ارائه 

های اسالمی که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش

های هوش، خالقیت، انگیزه و توانمندی پایههای وی بر اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت

های اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت بخشیدن به سو و خبرگی، تخصص و توانمندی ذاتی از یک

نخبه  برای فرد های زیر راها و شایستگیمشخصه توانمیاز این تعریف  .«پیشرفت و اعتالی کشور شود

 :استخراج کرد
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 برجستگی (5

 کارآمدی (2

علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت های اثرگذاری بارز در ]حداقل یکی از[ حوزه (9

 کشور

 هوش (4

 القیتخ (1

 انگیزه (6

 های ذاتیتوانمندی (7

 خبرگی (4

 تخصص (3

 های اکتسابیتوانمندی (54

 سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور (55

 اند :گونه توصیف شدهدر قسمت مقدمه سند نیز نخبگان این

 پیشرفت و کمال قراوالنپیش (52

 ده جامعه جهت دهنده و سازن شکل دهنده، (59

 برآورنده نیازهای کشور  (54

 ژرف نگر (51

 کننده لقخَ (56

 های جدید باب ایندهگش  (57

 های نوراه وندهر (54

 این دو ویژگی برای نخبگان ذکر شده است:همچنین در قسمت اصول اساسی حاکم بر سند  

 حل مسائل کشور قابلیت  (53

 کشور  پیشبرد اهداف  (24

بیان دیگری  صرفاًمستقل از هم نیستند و برخی حتی  لزوماً ویژگی  24البته باید توجه داشت که این 

های مشخصهجزو  51و  6، 1، 4ها مانند موارد رسد برخی از این ویژگیهستند. به نظر می از همدیگر

کارکردی هستند. های مشخصهاز  24و  54، 59، 52، 55، 9و برخی دیگر مانند موارد شخصیتی  –روانی 

خبه ن های کارکردی را توأمان برای تعریفو هم ویژگیشخصیتی  –روانی های بنابراین سند هم ویژگی

ین همچنین در ا تر است.های نوع دوم در سند بسیار پررنگدر نظر داشته است ولی تعداد تکرار ویژگی
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های شخصیتی مانند انگیزه وجود های ذهنی مانند هوش و خالقیت و هم ویژگیها هم ویژگیویژگی

 دارد. 

د وجه معلوم نیست فرد مستع ها برای فرد نخبه ذکر شده به هیچهمانطور که گفته شد تمام این ویژگی

 .کندمیهایی دارد که او را مستعد نخبه شدن ها و شایستگییا همان استعداد برتر چه مشخصه نخبگی

های فرد نخبه و استعداد مشخصه ، الف(5934)ناظمی،  پشتیبانِ مفاهیم استعداد برتر و نخبه سنددر 

( خبرگی 2( استعداد درخشان، 5ز ]هر[ سه ویژگی نخبه کسی است که ا»  اند:برتر بدین شکل بیان شده

بر جامعه تخصصی خود یا کل جامعه، برخوردار   تأثیرگذاری( 9ای و و تخصص در یک زمینه حرفه

دارای ]ویژگی[ استعداد درخشان یا خبرگی و تخصص در یک  [صرفاًافرادی که ]»همچنین ،« باشد.

نه گواز این عبارت این «.شوندمیزمینه خاص باشند، افراد در مسیر نخبگی ]استعداد برتر[ نامیده 

که هوش و –برداشت کرد که فرد استعداد برتر به واسطه برخورداری از استعداد درخشان  توانمی

 تواندیمیا به واسطه کسب خبرگی  -اندهای آن دانسته شدهجزو مؤلفهخالقیت در همان سند پشتیبان 

مستقل بودن استعداد »دهد که میتوضیح این باره همچنین این سند در مستعد نخبه شدن گردد. 

ای هدرخشان از خبرگی در تعریف افراد در مسیر نخبگی به معنای کاربرد دو معیار استعداد و توانمندی

و تالش، استمرار و اراده از سوی دیگر است. بر این اساس افراد فارغ از معیارهای تعریف ویژه از یک سو 

 .«وارد گستره تعریف نخبگی شوند توانندمیو شناسایی استعداد درخشان، به واسطه تالش و اراده نیز 

ات که مناقش-البته این تعریف نیز به اندازه کافی دقیق نیست و مشخص نیست که منظور از هوش 

چیست؟ تا بتوان مفهوم برخورداری از استعداد درخشان را به شکل  -فراوانی پیرامون آن وجود دارد

 باید داشته باشددر یک زمینه خاص تری متوجه شد همچنین حدی از خبرگی و تخصص که فرد دقیق

 تا استعداد برتر محسوب شود مشخص نیست.

 شرایطبه استعداد برتر وابسته بودن مفهوم  مستقل یا .9

اری اثرگذبرتر در سند همان فرد مستعد نخبگی است و نخبه کسی است که  استعدادفرد  آنجاییاز 

ثرگذاری محسوس بر ]ایران[ دارد و این موضوع که با توجه به شرایط ا محسوس بر پیشرفت کشور

رتر از سند ب این برداشت را کرد تعریف استعداد تلویحاًدر هر کشوری متفاوت است شاید بتوان  پیشرفت

اساسی  ایهموضوع»وابسته به شرایط است. البته جدای از این برداشت تلویحی، سند در قسمت تعریفی 

بر اساس رویکرد این سند، نخبگی مفهومی پویا و  »که  کندمیتصریح « در زمینه اجتماع نخبگانی

 «.وابسته به شرایط محیطی است

 استعداد برترمحور بودن مفهوم محور یا هنجارمالک .11

رسد که هر کس بتواند اثرگذاری بارز در مبهم است از طرفی به نظر می کامالً نگاه سند در این محور 

پیشرفت داشته باشد نخبه است که در نگاه اول به معنی مالک محور بودن این مفهوم است ولی از طرف 
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یگری نیز در سند دالّ بر مالک محور د مفهومی هنجار محور باشد. هیچ نشانه تواندمی« بارز»دیگر لفظ 

 یا هنجار محور بودن مفهوم استعداد برتر وجود ندارد.

 میزان شیوع مفهوم استعداد برتر .11

صد افراد تیزهوش بین  شد که در نظریات گوناگون در سمت قبل گفته  شده  24تا  5در ق صد بیان  در

سـند راهبردی و نه عملیاتی شـاید دهد و از آنجایی یک اسـت. سـند درصـدی در این زمینه ارائه نمی

ــاره  ــد هم از آن وجود ندارد ولی به نکته اش در مقابل « خوب فراگیر»تمرکز بر  کندمیانتظار دادن درص

این رویکرد به معنی آن است که درصد باالیی از افراد در نظر از رویکردهای اصلی سند است. « عالی محدود»

  .شوندمیسند استعداد برتر محسوب 
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 :فصل چهارم

در انگاره معلمان مرکز ملی « استعداد برتر»مفهوم  لیتحل

پرورش استعدادهای درخشان و تطبیق آن با سند راهبردی 

 کشور در امور نخبگان
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ی معلمان در انگاره« استعداد برتر»مفهوم  » -در این فصل قرار است به سؤاالت دوم و سوم پژوهش 

استعداد »نسبت میان مفهوم  »و « چگونه است؟« های درخشانمرکز ملی پرورش استعداد»مدارس 

مرکز ملی پرورش استعدادهای »و انگاره معلمان مدارس « در امور نخبگان کشورسند راهبردی »در « برتر

دوم پاسخ  سؤالاول و در بخش دوم به  سؤالپاسخ داده شود. در بخش اول به  -« چیست؟« درخشان

 داده خواهد شد.

 مرکز ملیلیل مفهوم استعداد برتر در انگاره معلمان بخش اول: تح

 پرورش استعدادهای درخشان
ونه چگ مفهوم استعداد برتر از در سند راهبردی کشور در امور نخبگان»که  سؤالبه این در این قسمت 

رفته گدر چهار گام به شرح زیر انجام  سؤالشود. پاسخگویی به این میپاسخ داده  «؟شده استتبیین 

 .است

با استفاده از محورهایی که در فصل قبل پیرامون مفهوم استعداد برتر استخراج  5سؤاالتیگام اول: طراحی 

 .شد

  «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان»گام دوم: انتخاب تعدادی از معلمان مدارس تحت پوشش 

بیش از دو سال تدریس در نفر از معلمانی که سابقه  44ابتدا لیستی مشتمل بر در اجرای این گام 

ها برای مصاحبه وجود داشت تهیه شد. مدارس استعدادهای درخشان داشتند و امکان دسترسی به آن

موضوع  سن،معیارهای  در کهانتخاب شوند  به شکلی معلم 52از میان افراد این لیست تالش شد سپس 

 اکندگیپر، سابقه تدریسیس و تدر مناطق التدرس بودن،رسمی یا حق جنسیت، ،مقطع تدریس تدریس،

 وجود داشته باشد. قابل قبولی

احی طر سؤاالتیافته با هر از معلمان انتخاب شده و با محوریت ساختارهای نیمهگام سوم: انجام مصاحبه

 .شده

ها و بررسی مواضع معلمان بر مصاحبه استفاده از روش تحلیل مضمون قیاسی بر روی متنگام چهارم: 

 .مفهوم استعداد برتر که در فصل قبل مطرح شد مناقشه از محورهایاساس هر یک 

 2خواهد شد. ارائهدر ادامه انگاره معلمان ذیل هر یک از محورها 

                                                
 آمده است. 2در پیوست  سؤاالتاین  5

تک »های قبل متفاوت است. همچنین به علت این که دو محور از معلمان است با قسمت سؤاالت بیترتکه به مت به علت اینترتیب این قس 2

که در سند به آن پرداخته به علت آن «محور بودن مفهوم استعداد برترمحور یا هنجارمالک»و « نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر

 جود ندارد.و سؤاالتدر  نشده است
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 واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر .1

 انبتو که دارند تفاوت هم با شکلی به آموزاندانش آیا» شد کهاز معلمان پرسیده  محوراین  پیرامون

 رد توجهی قابل طولی تفاوت گونه هیچ یا گرفت؟ نظر در تیزهوش یا برتر استعداد را هاآن از ایعده

 «.ندارد؟ وجود آموزاندانش

 دهد اینبود که نشان می« بله، قطعا این تفاوت وجود دارد.»پاسخ معلمان به این سوال متفق القول 

دانند. حتی از لحن اکثر معلمان در حین ی واقعی میرا مفهوم« استعداد برتر»معلمان همگی مفهوم 

شد فهمید که  این مسئله به قدری در ذهنشان بدیهی است که از پرسیده پاسخگویی به این سوال می

 اند.شدن این سوال تعجب کرده

 بتوان»که اموزان به قدری است ذعان داشت که تفاوت میان دانشادر ادامه جواب خود  52معلم شماره  

که به اشاره محسوس « یا آسان استآموزانش سخت دانشجنس ای بخاطر گفت کار کردن در مدرسه

من اعتقاد »نیز اینگونه پاسخ خود را تکمیل کرد  2بودن و واقعی بودن این تفاوت دارد. معلم شماره 

عداد ویژه ها استای( ولی بعضی آدمها استعداد دارند )هر کسی در یک زمینهی انساندارم که همه

ها موجب عدم پذیرش که در واقع به این نکته اشاره دارد که پذیرش بااستعداد بودن همه انسان« دارند.

 شود.نمی« استعداد برتر»مفهوم 

کردند که غالبا مرتبط با دیگر محورهای برخی از معلمان نیز در ادامه پاسخ این سوال به نکاتی اشاره می

 بنده نظر از» پس بیان این جمله که 5رتر بود به طور مثال معلم شماره مناقشه در مفهوم استعداد ب

 انآموز دانش این که هست نیاز»بالفاصه این موضوع را مطرح کرد که « دارند تفاوت هم با آموزان دانش

 که «شوندمی و حیف دارد فرق با دیگران سطحشان واقعأ ... چون شود کار رویشان بر جدا محیطی در

مرتبط با محور مطلوبیت یا عدم مطلوبیت توجه به استعدادهای برتر است. در مثالی دیگر این بحث 

پس از تایید واقعی بودن مفهوم استعداد برتر به تعداد بسیار کم این افراد حتی  3و  9، 5معلمان شماره 

است. به در مدارس استعدادهای درخشان اشاره کردند که به محور شیوع مفهوم استعداد برتر مربوط 

گر های دیکه ذیل پاسخ به این سوال توسط معلمان مطرح شد ولی مرتبط با قسمت اینگونه مباحث

 مربوط به آن پرداخته خواهد شد. محوراست در 

 مصادیق مفهوم استعداد برتر امکان یا عدم امکان شناسایی .2

 شناسایی قابل 5و به چه شکل  حد چه تا آموزان دانش این» شد کهپیرامون این محور از معلمان پرسیده 

 «. هستند؟

ی آموزان قابل شناسایقاطعانه اعتقاد داشتند که این دانش -مانند سؤال اول-تمام معلمان بدون استثنا 

ها در یک کار پژوهشی یا حتی اکثراً بهترین روش شناسایی را تعامل مستقیم با آنهستند. همچنین 

                                                
ها در سوال کنجانده شده است و بررسی آن به صورت جداگانه تر شدن سوال و باال رفتن دقت پاسخصرفا برای ملموس« به چه شکل»عبارت  5 

 جزئی از اهداف این پژوهش نیست.



 

  42 

 

-اند به راحتی میهایی که انجام دادهکردند که در تدریسبیان میدانستند و ها میآن در تدریس به

به طور مثال معلم شماره  آموزان تشخیص دهند.آموزان استعداد برتر را از دیگر دانشتوانستند دانش

داد شود که استعای که دارد، متوجه میشود طبق تجربهمعلم وقتی وارد کالس می»در این باره گفت: 55

یک معلم وقتی »نیز در این باره اینگونه است: 2نظر معلم شماره «. ها جور خاصی استهبرخی از بچ

همچنین نظر معلم شماره «. شود که تیزهوش است یا خیرکند متوجه میآموزی کار میمدتی با دانش

 یژگیو این که آموزانی دانش دیگر کنار در تعاملی محیطی کردن فراهم»در این باره بدین شکل است:  5

 این تیمی کار انجام. مخصوصاً درنه یا دارد خاصی استعداد آدم این که دهدمی نشان نظرم به دارند را

 «. شوندنمایان می بهتر خیلیافراد 

نظر نسبتا متفاوتی پیرامون روش شناسایی داشت. که البته از نگاه  4در میان معلمان معلم شماره 

انند دگیرد. ایشان کسی را تیزهوش میبرتر و تیزهوش نشات میمتفاوت این معلم به مفهوم استعداد 

که در یک موضوع خاص مانند ریاضی یا آهنگری توانایی باالیی نسبت به دیگران داشته باشد. به همین 

ک چیزی شبیه به پزش-وجود یک روانشانسخاطر روش پیشنهادی ایشان برای شناسایی افراد تیزهوش 

اد افرباعث رفع مشکالت و کشف استعدادهای  تواندمی است کهکودکی زمان  ازدر کنار افراد  -خانواده

 شود.

ز نوع ، ا-که اعتقاد به امکان شناسایی افراد استعداد برتر بود– البته موضع معلمان پیرامون این محور

یز قابل ن« و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب  دیگر محورها از جملهپاسخ به 

ث داند و پیرامون آن بحبه طور مثال وقتی معلمی توجه به استعدادهای برتر را مطلوب می .بودتشخیص 

 تواند به عدم امکان شناسایی استعدادهای برتر اعتقاد داشته باشد.کند نمیمی

 و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب  .3

 از حیث استعداد برتر -آیا باید به این دانش آموزان»شد آن بود که ن محور پرسیده سؤالی که ذیل ای

 «.یا خیر؟ به چه دلیلی؟5ای کردتوجه ویژه -بودنشان

ردند کدر پاسخ به این سؤال نیز تمام معلمان قاطعانه پاسخ آری دادند ولی علتی که برای آن ذکر می 

تواند منجر به رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم استعداد که این تفاوت می تا حدودی متفاوت بود

برای درک بهتر عللی که معلمان برای توجه به استعدادهای برتر ذکر کردند در جدول زیر  .برتر شود

 های کلیدی معلمان پیرامون این موضوع و مضمون استخراج شده از آن آمده است.تمام گزاره

  

                                                
 آموزان نیست.صرفاً جدا کردن این دانش آموزان از دیگر دانش « توجه ویژه»شد که منظور از می دیتأکهمچنین  5
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 برتر یاستعدادها به توجه تیمطلوب علل رامونیپ معلمان نظرات-4جدول 

معلم مصاحبه 

 شونده
 گزاره كليدي مطرح شده توسط معلم

مضمون استخراج 

 شده

 1معلم شماره 

ا یک درس ر مطالب این افراد به خاطر پتانسیل باالیی که دارند معموال

داده شود،  آموزان عادی درسکه مثال یک ساعت نیاز است تا به دانش

یادگیری مطالب  به دنبال و شونددر پنج دقیقه اول کالس متوجه می

 نندهک خسته برایشان کالس تری هستند به همین دلیلو عمیق بیشتر

 .شود می

اذیت نشدن این 

 افراد

ها طبیعی است چون پتانسیل این افراد متفاوت ]باال[ است باید به آن

ها متفاوت رفتار شود و متفاوت از آنها اطالعات متفاوت داد و با آن

رود و ]عملکرد یا وظیفه[ خواسته شود. وگرنه عمر دانش آموز هدر می

رود. در این افراد استعداد ها هدر میپتانسیل و استعداد خدادادی آن

هست و وظیفه آموزش و پرورش زمینه سازی برای بروز این 

 استعدادهاست.

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد

 2معلم شماره 

 

های بزرگ ها و دزدیشود اکثر بزهکارییا  آن گونه که مشاهده میدر دن

جهان را افراد باهوش انجام دادند. اگر این استعداد در مسیر درست قرار 

 ی منفی خواهد داشت.نگیرد نتیجه

تبدیل نشدن این 

افراد به بزهکاران 

 باهوش

ای را دانش آموز تیزهوش از سطح کتاب درسی فراتر است. نمونه

شناسم که پایه نهم است ولی مسلط به کل ریاضیات دبیرستان می می

 رود. ای تعریف نشود به هدر میباشد. اگر برای این شخص کار ویژه

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد

معلم شماره 

1 

 

تر و ها راحتقطعه زمین از باقی قطعههمانطور که در کشاورزی اگر یک 

-بهتر محصول خاصی را پرورش دهد روی آن بیشتر سرمایه گذاری می

و  دگذاری ویژه کرهای استعداد برتر نیز سرمایهکنیم باید بر روی انسان

تا بعدًا از قِبَل  های خاصی با برنامه ویژه این افراد را پرورش داددر رشته

 ال و استفاده کالن در کشور دست یافت.وری باها به بهرهاین

تسریع پیشرفت 

 کشور

 4معلم شماره 

ای ست، توجه بیشتری از منظر عدالت نیز، کسی که دارای استعداد ویژه

 .طلبدمی
 عدالت آموزشی

 فتپیشر دراز طرفی شکوفایی و رشد استعداد این دسته از دانش آموزان 

 کشور در آینده نقش بسزایی دارد .

تسریع پیشرفت 

 کشور

 1معلم شماره 

به نظر من فرد تیزهوش سرمایه است و باید به پرورش و رشد آن کمک 

 )این کار اسراف است(. رود.کنیم وگرنه هرز می

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد

 برد.ها استفاده آن را مییا آن کسی که نباید ]دشمن[ از آن
استفاده دشمن ما از 

 سرمایه ما

علمای دینی بزرگ نیز برای شاگردان مختلف خود وقت متفاوتی 

گذاشتند و در کنار شاگردان عادی خود، شاگردان خاص نیز داشتند.می  

بزرگ مشی علمای 

 دینی اینگونه بوده
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معلم مصاحبه 

 شونده
 گزاره كليدي مطرح شده توسط معلم

استخراج  مضمون

 شده

 6معلم شماره 

ی کارآمد و مفیدی در کشور تربیت هانخبهاگر ما بخواهیم در آینده 

ت هدای ها راآنداشته باشیم باید از نوجوانی و حتی کودکی افکار و ذهن 

کنیم و اجازه ندهیم به سمت و سوی دیگری برود )مثالً دانش آموز 

باهوشی در این مدرسه داریم که از هوش خود برای از زیر کار در رفتن 

مت ها به سیناکند( در صورتی که اگر انضباطی کردن استفاده مییو ب

توانند برای کشور مثمر ثمر باشند و کشور بهتری درستی هدایت شوند می

 داشته باشیم.

تسریع پیشرفت 

 کشور

تبدیل نشدن این 

افراد به بزهکاران 

 باهوش )تلویحاً(

 9معلم شماره 

آموزان مورد نیاز هر دسته از دانشآموزش و پرورش وظیفه دارد خوراک 

را تأمین کند. کودکان عقب مانده ذهنی را با توجه نیازش، نابینایان را با 

 و  تیزهوشان را به شکل خود. ، معمولی را به شکل خودتوجه به نیازشان

 به نظرم کسی که جای پیشرفت دارد باید خوراک الزمش را تامین کنند.

عدالت آموزشی 

 ()نیازهای خاص

معلم شماره 

8 

شود استعدادهایی که دارند شکوفا اگر به این افراد توجه نشود باعث می

 نشود.

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد

کیلو گرم  14کیلو د دیگری  24شما دو فرد را در نظر بگیرید که یکی 

وزن دارد. مسلما این دو به یک اندازه غذا نمی خورند و اگر به اندازه فرد 

کیلویی غذا در اختیارشان بگذارید فرد دیگر گرسنه می ماند. افراد  24

تیزهوش هم همین طور هستند باید آن ها را تغذیه کرد. تا استعدادشان 

 شکوفا شود.

 عدالت آموزشی

این افراد به جهت بهتر بودن درسشان معموال لیدر هستند. و اگر این 

برایشان ریخته شود، دیگر لیدر ها جهت دهی شوند و برنامه مدون 

 شوند.شود. و به جهت مثبت هدایت میهوششان سیاه نمی

تبدیل نشدن این 

افراد به بزهکاران 

 باهوش

تسریع پیشرفت 

 کشور

 7معلم شماره 
به نظر من قرار دادن امکانات خاص ماند مدارس تیزهوشان ]برای این 

 بروز دهند.شود این افراد استعدادشان را افراد[ باعث می

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد

معلم شماره 

11 

اگر برای خدمت به کشور خودمان از لحاظ آموزشی، تربیتی و اعتقادی  

تربیت شوند و هدف این باشد، توجه و امکانات ویژه قرار دادن برای این 

 دانش آموزان کار بسیار خوبی است.

تسریع پیشرفت 

 کشور

 11معلم شماره
ت ها این امکاناتیزهوش باید شناخته بشوند و به طور خاص برای آنافراد 

 روند.فراهم شود. اگر این گونه نشود، هدر می

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد
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معلم مصاحبه 

 شونده
 گزاره كليدي مطرح شده توسط معلم

مضمون استخراج 

 شده

معلم شماره 

12 

این است که شخصیت  آموز تیزهوش چند ویژگی دارد یکی اشدانش

اند و ... . خب قاعدتا باید شرایطی برایش رهبر دارد، بسیار کمال طلب

تواند چیزی فراهم شود که ویژه هم آموزش ببیند. به طور مثال اگر می

وید گاختراع کند پس باید امکاناتش را به وی بدهند. عدالت آموزشی می

اجازه رشد را به وی بدهیم. در اگر این بچه این توانایی را دارد ما هم باید 

این  گوید برای اینکهگیرد. اولی میهمین نقطه دو سیاست کلی شکل می

بچه بتواند خوب رشد کند باید در کنار بقیه باشد بنابراین من کالسهایی 

آموزان معمولی تر و اینها هر آموز و دانشسازم مشتمل بر این دانشمی

شود که این بچه تیزهوش رشد اعث میکنند و این بکدام به هم کمک می

تواند جلوی دیگران رهبر باشد و شاخص کند؛ چون اینجاست که می

ک آموزی یباشد. این سیاست نیاز به معلمانی دارد که بداند که هر دانش

خصلتی دارد و بتواند هر کدام را رشد بدهد. بعضی از جوامع پتانسیل 

یروی متخصص که بتواند با این الزم برای این شیوه ندارند. این همه ن

آموز پیش فعال است، درست آموز خاص ، مثال یک نمونه اش دانشدانش

روند سراغ اینکه مدارس خاص برخورد کند، را ندارد. لذا این جوامع می

فهمد، است، زیادتر میآموزی که حالت خاصکنند که دانشطراحی می

کند. نه برای بقیه بد می کند، بیش فعال است ... جدازیادتر سوال می

ها هستند بلکه برای اینکه آن کالس از کیفیت نیفتد و هم اینکه این بچه

سر کالس حرام نشوند. در واقع اصال کودکان تیزهوش نوعی از کودکان 

-ر دانشاگ و آموزی که به توجه بیشتری احتیاج دارنداستثنایی اند. دانش

ین است که در مدرسه معمولی آموزی نیاز خاص دارد عین بی عدالتی ا

با بچه های دیگر باشد و معلمی داشته باشد که توانایی برخورد با وی را 

 ندارد.

 عدالت آموزشی

 )کودکان استثنایی(

عدم اختالل در 

 سیستم آموزشی

هدر نرفتن 

استعدادهای این 

 افراد

آموز ]تیزهوش[ داشتم که خیلی پرخاشگر بود و هر قانونی من یک دانش

آموزی بود به شدت به توجه داد. در واقع این دانشرا برعکس انجام می

احتیاج داشت. بسیار عاطفی و حساس و مهربان بود. حاال وظیفه این 

آموز توجه کند به جای اینکه وی را تبدیل مدارس این است به این دانش

کار اجتماعی کند. این مدارا کردن و برخورد درست باعث یک بزه به

راهی به جز پرخاشگری هم است و این شود که این بچه یاد بگیرد می

توانیم با رفتار غلط خود یک انسان شود. در واقع ما میباعث تغییر او می

 بسیار توانمند را تبدیل به یک بزهکار اجتماعی کنیم.

تبدیل نشدن این 

راد به بزهکاران اف

 باهوش
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را برای مطلوب دانستن توجه به مفهوم معلمان علل زیر  شودمشاهده میدر جدول باال همانطور که 

 .انداستعداد برتر مطرح کرده

I.  به این معلمان  تعدادی از: نرفتن استعدادهاي این افرادهدر عدالت آموزشی و تحقق

ای پتانسیل و استعداد باالیی هستند رتیزهوش داآموزان نشاچون دموضوع اشاره کردند که 

ی حت رود.شود و این استعداد به هدر میها توجه ویژه نشود استعدادشان شکوفا نمیاگر به آن

در نیز را  «حرام شدن»و یکی دیگر از معلمان عبارت  «شدن اسراف» عبارتیکی از معلمان 

کند که عدالت حکم می مان اعتقاد داشتندراستا برخی از معل همیناین باره به کار برد. در 

پرورش سطح باالتری قرار چون پتانسیل این افراد باالتر از دیگران است باید تحت آموزش و 

یکی از معلمان در جهت ها عملکرد و وظیفه سطح باالتری خواسته شود. گیرند و همچنین از آن

ا در نظر شما دو فرد ر:» مطرح کرد راتر نشان دادن مفهوم عدالت در اینجا این مثال ملسوس

گرم وزن دارد. مسلما این دو به یک اندازه غذا کیلو 14کیلوگرم و دیگری  24بگیرید که یکی 

کیلویی غذا در اختیارشان بگذارید فرد دیگر گرسنه می ماند.  24نمی خورند و اگر به اندازه فرد 

 .«کرد. تا استعدادشان شکوفا شود افراد تیزهوش هم همین طور هستند باید آن ها را تغذیه

کند با این برخی از معلمان برای رساندن بهتر این منظور که عدالت حکم می همچنین

آموزان با نیازهای آموزان استثنایی یا دانشآموزان متفاوت رفتار شود به موضوع دانشدانش

ه همانطور کمعتقد بودند  . این معلماناشاره داشتندماندگان ذهنی خاص مانند نابینایان و عقب

یک فرد نابینا یا عقب افتاده ذهنی در کنار افراد معمولی در شرایطی که معلم قادر  قرار دادن

وز آم. قرار دادن یک دانشعدالتی استبه پاسخگویی به نیاز خاص این افراد نیست عین بی

لمان یکی از مع حتی شود.عدالتی محسوب میتیزهوش نیز در چنین وضعیتی به همان میزان بی

 آموزان استثناییجزو دسته دانش نیز آموزان تیزهوشدانشبه این نکته اشاره کرد که در جهان 

 .آیندآموزان با نیازهای خاص به حساب مییا دانش

II. آموزان تیزهوش و برخی معلمان اذعان داشتند که توجه به دانش :تسریع پيشرفت كشور

 ارد.کشور در آینده د پیشرفت درنقش بسزایی برنامه ریزی در جهت رشد و شکوفایی این افراد 

اگر ما بخواهیم در آینده  زیرا این افراد نخبگان آینده جامعه ما و لیدرهای دیگران هستند و 

با  ار کی این افرادی کارآمد و مفیدی در کشور داشته باشیم باید از نوجوانی و حتی کودهانخبه

 هدف خدمت به کشور از لحاظ آموزشی، پرورشی و اعتقادی  تربیت کنیم.

III.  تعدادی :هاآنتبدیل نشدن این افراد به بزهکاران باهوش و استفاده نکردن دشمن از 

گفته  نگاه سلبی به آن  که به اصالحمتفاوتی نیز به موضوع نگاه کرده بودند ز زوایه ااز معلمان 

 ها و هوشکه این افراد به دلیل قابلیتاین موضوع را مطرح کردند  در این زاویه نگاهشود. می

باالیی که دارند اگر در مسیر درستی قرار نگیرند ممکن است به بزهکاران باهوشی تبدیل شوند 

این نکته اشاره کرد  یکی از معلمان در این باره به .های سنگینی به جامعه وارد آورندخسارت و
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شود که این افراد از هوش باالی خود برای از که حتی گاهی اوقات در دوران مدرسه دیده می

مشکل دیگری که با این کنند. زیر کار در رفتن و آزار دادن معلمان و کادر مدرسه استفاده می

های ما هستند توجه اگر ما به این افراد که سرمایهممکن است زاویه نگاه مطرح شد آن بود که 

 های ما استفاده کند.مایهدشمن ما از سرنکنیم، ممکن است 

IV. دو دلیل دیگر نیز در علت : عدم اختالل در سيستم آموزشیو  افراد یننشدن ا یتاذ

ودند. ر نبارتباط با یکدیگرح شد که بیمط توسط معلمان برترتوجه به دانش آموزان استعداد 

های عادی موجب خسته شدن این افراد و اذیت شدن تیزهوش در کالسیکی اینکه وجود افراد 

یک درس را که  مطالب شود. زیرا این افراد به خاطر پتانسیل باالیی که دارند معموالها میآن

آموزان عادی درس داده شود، در پنج دقیقه اول کالس مثال یک ساعت نیاز است تا به دانش

ت دلیل دوم نیز آن اس .تری هستندو عمیق یری مطالب بیشتریادگ به دنبال و شوندمتوجه می

های آموزان در یک کالس عادی که معلم آن از توانمندیکه ممکن است حضور این گونه دانش

این افراد دارند ممکن است  بسیاری از های خاصی کهای برخوردار نیست به دلیل ویژگیویژه

 5شود. کالسموجب اختالل در 

آموزان استعداد برتر بدین شکل به یکی از آثار نیز در کنار تایید توجه ویژه به دانش 2معلمانیکی از 

توجه ویژه به این دانش آموزان ممکن است به شکلی باشد » علمکرد غلط در این جهت اشاره کرد:

و اورند بییادها مقام المپدرس بخوانند و در  هادانشگاهکه استعدادشان را شناسایی کرده در بهترین 

ها را جذب بکنند، که من برای کشورهای خارجی شده و آن ترآساندر آخر این کار باعث شناسایی 

 «با این نوع از توجه مخالفم.

هر چند این پژوهش یک پژوهش کمی نیست ولی شمارش اشاره معلمان مختلف به هر یک از علل 

 غالب در میان معلمان است.مطرح شده خالی از لطف نیست و تا حدی نشان دهنده نگاه 

 معلمان نظرات در برتر یاستعدادها به توجه تیمطلوب علل از کی هر تکرار تعداد-1جدول 

 اندتعداد معلمانی كه به آن اشاره كرده مطرح شده علت

 نفر 3 هدر نرفتن استعدادهای این افرادتحقق عدالت آموزشی و 

 نفر 1 تسریع پیشرفت کشور

تبدیل نشدن این افراد به بزهکاران باهوش و استفاده نکردن دشمن 

 از این افراد
 نفر 1

 نفر 2 اذیت نشدن این افراد و عدم اختالل در نظام آموزشی

                                                
 زیادی کشند و هم زمان آموزشیهم معلم را به چالش می ،های فراوان  و فراتر از درسآموزان تیزهوش با سوالبه طور مثال برخی از  دانش 5 

د اقدام به در برخی موارد هم دیده شده که به خاطر اینکه این افراد از حوصله شنیدن مطالب بدیهی را ندارن دهند.را به خود اختصاص می

 کنند.کاری و برهم زدن کالس میشلوغ

 54معلم شماره  2 
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 های اصلی استعداد برترشایستگی یا هامشخصه .4

چه نظر با دیگر آموزان از این دانش»این بود که  ی که ذیل این محور از معلمان مطرح شدسؤال

های اصلی مفهوم استعداد برتر هدف یافتن مشخصه سؤالدر واقع در این « آموزان اختالف دارند؟دانش

در جدول زیر  بود سؤالهای معلمان به این پاسخهای کلیدی و مهمی که در گزاره  در نگاه معلمان بود.

 5.آمده است

 
 برتر استعداد یهامشخصه رامونیپ معلمان نظرات-6جدول 

مصاحبه 

 شونده
 گزاره كليدي مطرح شده توسط معلم

استخراج  مضمون

 شده

معلم 

 شماره 

1 

وانند تشوند، قدرت یادگیری سریعتری دارند و میمطلب را نگفته متوجه می

 السیک ساعت یکتر یاد بگیرند. به طور مثال حجم بیشتری را در سطح عمیق

این افراد  بگیرند، یاد را مطلبی آموزان عادی دانش تا دارید نیاز شما که

 گیرند.تیزهوش در پنج دقیقه اول یاد می

 تر یادگیری و درک قوی

 عالقه به یادگیری دارند. شور و اشتیاق برای یادگیری بیشتر

 حس کنجکاوی دارند. حس کنجکاوی باال

 قدرت تحلیل  دارند. قدرت تحلیل بر روی مسائل

حل متفاوت نسبت به اکثریت و راهبینند متفاوت میهای اطراف پدیده

 )خالقیت( .دهندمی مسائلها برای انسان
 نگاه متفاوت و خالقیت

 عالقه به کارهای جدید دارند.عالقه به ساختار شکنی و  عالقه به کارهای جدید و غیر روتین

معلم 

شماره 

2 

یعنی قدرت یادگیری باال دارند. یعنی یک   (IQهوش سرشار )به معنای 

 شوند.مطلب را دفعه اول متوجه می

مراتب بیشتر از بقیه  سرعت و قدرت  یادگیری دانش آموزان تیزهوشان به 

 است.

شناسم که پایه نهم است ای را میاز سطح کتاب درسی فراتر هستند. )نمونه

 ولی مسلط به کل ریاضیات دبیرستان می باشد.(

 تر یادگیری و درک قوی

 بینیقدرت پیش قدرت پیش بینی دارند.

 انرژی زیاد لی زیادی دارند.انرژی خی

   

   

   

                                                
های مؤلفهشد تا ها خواسته میکردند که به علت مبهم بودن این مفهوم از آنعنصر هوش باال را مطرح می سؤالدر پاسخ به این  هامعلمبرخی از  5

 هوش باال را بیان کنند.



 

  43 

 

مصاحبه 

 شونده
 گزاره كليدي مطرح شده توسط معلم

مضمون استخراج 

 شده

معلم 

شماره 

1 

 روحیه پژوهشگری شخصیت محقق گونه دارند.

ترین مطالب علمی را ما فکر سختدرس نگفته کتاب را بلدند و کشش 

 ها هست.کنیم در وجود اینمی
 تر یادگیری و درک قوی

کنند و در کالس از نظر علمی اغنا خواهند و اندیشه میخیلی فرا از کتاب می

  برند.شوند و از یادگیری بسیار لذت مینمی
 عالقه به یادگیری

 پرسیدن سؤاالت عمیق پرسنددنبال پرسش و سؤال هستند و سؤاالتی بسیار فراتر از درس می 

 نگاه متفاوت و خالقیت اند.در بیان و نگاه به کتاب با دیگران متفاوت

معلم 

شماره 

4 

ها با دیگر دانش آموزان تفاوت هوش بدنی؛ در اکثر زمینه هایجنبهفارغ از 

های حتی از نظر شعور اجتماعی باالتر از همسن و سال. ]و باالتر هستند[دارند

 های خود دارند.های متفاوتی از همسن و سالخود هستند و دغدغه

ها برتری در اکثر زمینه

مانند شعور اجتماعی 

 )بجز هوش بدنی(

. د یاد بگیردننتوامیو سریعتر یعنی مطالب بیشتر را بهتر گیرایی باالیی دارد. 

 (و هم کیفیت سرعت و کمیت)
 تر یادگیری و درک قوی

معلم 

شماره 

1 

گیرایی باالتری دارند. یعنی مطالب درسی را خیلی سریع فهمیده و درک 

ا کند که چه کلماتی به کار ببرد تکنند. مثالً وقتی که معلم دارد فکر میمی

ی دانش آموزان متوجه شوند فرد نخبه با همان کلمات اولیه مطلب را همه

 شده است. متوجه

 تر یادگیری و درک قوی

توانند شود را میها سپرده میبا عرضه و با جربزه هستند. کاری که به آن

 بازد.مانند زود خودش را نمیانجام دهند و در بن بست نمی

انجام درست و دقیق 

 کارها

 اعتماد به نفس باال

معلم 

شماره 

6 

 تر یادگیری و درک قوی کنند.کمترین توضیحات درس را درک میگیرایی باال دارند، خیلی سریع و با 

 داند چه کاری را کی و کجا انجام دهدیمکنند یعنی هوشمندانه رفتار می

 )حتی در فوتبال یا در برخورد با کادر مدرسه(.
 رفتار هوشمندانه

 پرسیدن سواالت عمیق پرسد.های متفاوتی و بسیار سطح باالیی میسؤال

معلم 

شماره 

9 

کند. ای را دارد و ذهن و درونش او را یاری میانگیزه و تالش در یک زمینه

های آن کار را دارد و فقط آرزو مند است توانایییعنی اگر به موضوعی عالقه

 نیست. 

 عالقه به یادگیری

 تالش باال

 تر یادگیری و درک قوی

 پژوهشگری روحیه شخصیتی پژوهش گر و جستجوگری دارد.

 حافظه قوی حافظه قوی دارند.

 قدرت تحلیل  قدرت تحلیل باالتری دارند.
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مصاحبه 

 شونده
 گزاره كليدي مطرح شده توسط معلم

مضمون استخراج 

 شده

معلم 

شماره 

8 

های مختلف جزئی و عمیق ها هوش و استعداد باال دارند. یعنی در زمینهبعضی

 کنند )هوش یعنی توانایی باال در یک زمینه خاص(.میو دقیق نگاه 

توانایی باال در یک زمینه 

 خاص

ها پرتالش و با پشتکار باال هستند. تالش شاخصه ی بسیار مهمی است بعضی

 حتی مهم تر از هوش و استعداد.
 تالش باال

معلم 

شماره 

7 

 تر یادگیری و درک قوی د.گیرنیاد میتر از دیگر افراد گیرایی درسی باالیی دارند و درس را سریع

 تالش باال پشتکار بیشتری نسبت به دیگران دارند.

 روحیه پژوهشگری مند به کارهای آزمایشگاهی و عملی هستند.بیشتر عالقه 

 اهل ریسک کردن اهل ریسک کردن هستند. 

معلم 

شماره 

11 

توانایی یادگیری باالتری دارند. مثالً یک مبحث مشترک که هم در مدرسه 

شود، دانش آموزان مدرسه عادی و هم در مدرسه تیزهوشان بیان می

 درک و فهم باالتر(گیرند. )یمتیزهوشان خیلی بهتر مطلب را یاد 

 تر یادگیری و درک قوی

 اطالعات عمومی باال اطالعات عمومی باالیی دارند.

 پرسیدن سؤاالت عمیق پرسند.سؤاالت خوبی می 

معلم 

 شماره

11 

ها از مسائل هم در عمق و تری از موضوع دارند. درک آندرک بهتر و عمیق

 هم در وسعت مسئله است.
 تر یادگیری و درک قوی

 نگاه متفاوت و خالقیت خالقیت باال دارند.

معلم 

شماره 

12 

را به خوبی و با اعتماد به نفس انجام  شودها سپرده میکاری که به آن

 کنند.دهند و به جوانب آن دقیق فکر میمی

انجام درست و دقیق 

 کارها

 اعتماد به نفس باال

 نگاه متفاوت و خالقیت خالقیت دارند.

قدرت رهبری و شخصیت رهبر دارد همچنین توانایی کمک به دیگران را 

 دارند.
 شخصیت رهبر

 کمال طلب و دوست دارد که در بهترین حالت ممکن باشد. طلب هستندبسیار کمال 

 عالقه به یادگیری مشتاق یادگرفتن هستند.

 

اند های زیادی برای افراد استعداد برتر اشاره کردهشود معلمان به مشخصهمی دیدههمانطور که در جدول 

یک به صورت جداگانه توضیح داده خواهد  هایی که بیش از دوبار تکرار شدند هرمشخصهکه در ادامه 

 شد. 
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ها معلمان معموال تر در صحبتقوی و درک منظور از یادگیری :تکرار( 54)با  تریو درک قو یادگیری

ر آموز استعداد برتسه مولفه سرعت یادگیری، عمق یادگیری و وسعت یادگیری بود. یعنی یک دانش

از  گیرد. حتی کیتر و با عمق بیشتری فرا میی را سریعآموزان مطالب بیشترنسبت به دیگر دانش

به طور مثال یک ساعت کالسی که »تر بیان کردن سرعت باالتر این افراد گفت: معلمان برای ملموس

« .رندگییم یاداول  یقهدر پنج دقافراد  ینرا یاد بگیرند، ا یمطلب یشما نیاز دارید تا دانش آموزان عاد

درس را »آموزان کردند که این دانشبیانی اغراق آمیز این عبارت را مطرح می حتی برخی معلمان در

نیز در  آنان و درک عالوه بر سرعت یادگیری تاکید بر عمق )یا قدرت( و وسعت یادگیری«. نگفته بلدند

 ینرتکشش سخت»به طور مثال یکی معلمان در اشاره به این موضوع گفت:  نظرات معلمان وجود داشت.

 «هست. هایندر وجود ا کنیمیرا ما فکر م یب علممطال

 تکرار(: مشخصه دیگری که معلمان به  6)با  یقسؤاالت عم یدنپرسو  یپژوهشگر یهروح

توان در پرسیدن سواالت آن اشاره کردند وجود روحیه پژوهشگری در این افراد بود. این روحیه را می

آموزان و عالقه به کارهای آزمایشگاهی در این دانش زیاد، عمیق و فرارتر از درس، حس کنجکاوی باال

یافت. البته به گفته معلمان پرسیدن سواالت عمیق عالوه بر نشان دادن روحیه پژوهشگری نشان از 

 عمق یادگیری این افراد نیز دارد.

توان باالیی آموزان عالوه بر این که معلمان اذعان داشتند که این دانش :تکرار( 4)با  یادگیریعالقه به 

در یادگیری و درک دارند به دنبال یادگیری مطالب بیشتر و فراتر از کتاب نیز هستند و از یادگیری 

البته این مشخصه بی ربط با مشخصه قبلی که روحیه پژوهشگری نیست.  برند.اینگونه مطالب لذت می

 د لذت خواهد برد.مطالب جدیزیرا شخصی که روحیه پژوهشگری دارند قطعا از یادگیری و درک 

عنصر دیگری که  تعدادی از معلمان اعتقاد داشتند در این  :تکرار( 4)با  باال یتخالقمتفاوت دیدن و 

ها بود. به طور مثال ممکن است نگاه اکثریت افراد وجود دارد عنصر خالقیت و نگاه متفاوت به پدیده

باشد ولی این افراد معموال نگاه متفاوت و ها به یک پدیده یا حل یک مسئله به یک صورت خاص انسان

 ای نسبت آن  پدیده یا مسئله دارند.خالقانه

برخی معلمان عنصر تالش باال و پشتکار زیاد را نیز در کنار دیگر عناصر مطرح  :تکرار( 9)با  تالش باال

ز معلمان نگاه یکی ا دانستند. به طور مثال تعریف فرد استعداد برتر درها استعداد برتر میشده از مشخصه

 «.دکنیم یاریرا دارد و ذهن و درونش او را  ایینهزم یکو تالش در  یزهانگ فردی که»به این صورت بود:

هر یک دوبار و  کارها و با اعتماد به نفس یقدق، انجام درست و یلقدرت تحلهمچنین دو مشخصه 

زیاد، شعور اجتماعی باال، رفتار هوشمندانه بینی، انرژی ، قدرت پشیدجد یعالقه به کارهاهای مشخصه

(، حافظه قوی، توانایی باال در یک زمینه خاص، اهل و کجا انجام دهد یرا ک یچه کار داندیم یعنی)
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ریسک بودن، اطالعات عمومی باال، شخصیت رهبر و کمال طلبی هر کدام تنها یک بار  در مباحث مطرح 

 اند.شده توسط معلمان تکرار شده

 توجه کرد. نکتهچند های استعداد برتر باید به ث پیرامون مشخصهحدر ببه ذکر است  الزم

- ها در این افرادعلت به وجود آمدن این مشخصه های استعداد برتر،مشخصه اولین نکته تفکیک میان

است.  -مانند تبدیل شدن این افراد به محققان در آینده –هاآثار این مشخصهو  -مانند تربیت خانوادگی

ز جدول ا موارد اشتباه البته کهبرخی معلمان در پاسخ به این سوال به این تفکیک توجه نکرده بودند 

 اند.حذف شده

وییم گهاست. یعنی وقتی میباید به آن توجه شود ترکیب این مشخصه در این قسمت که ی دیگرینکته

این است که هر کس الف، ب و ج را منظورمان های فرد استعداد برتر الف، ب و ج هستند. مشخصه

شود. که همزمان دارد استعداد برتر است یا هرکس صرفا الف را هم داشت استعداد برتر محسوب می

 اند.اکثر معلمان به این موضوع اشاره نکرده

هایشان است. در تفاوت این دو باید گفت که های این افراد از ویژگیتفکیک مشخصه آخرین نکته نیز

ناسایی افراد استعداد برتر ش هایی هستند که به وسیله آن مفهوم استعداد برتر تعریف وها ویژگیمشخصه

گوییم توانیم بممکن است این افراد داشته باشند. به طور مثال می نیزهای دیگری شوند ولی ویژگیمی

ی عدادهای برتر شناسایهای استعدادهای برتر هوش و تالش باالست یعنی با این دو ویژگی استمشخصه

گویند ولی مثال طبق تجربه این نکته بدست آمده که افراد استعداد ها استعداد برتر میشوند و به آنمی

           شود.مشخصه استعداد برتر گفته نمی ،فعال نیز هستند که دیگر به این ویژگیبرتر بیش

 فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر یا موضوعی .5

آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن »از معلم پرسیده شد که  سؤالن محور این ذیل ای

از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک  5هارا دارد که در همه یا اکثر زمینه

 .«یا چند زمینه محدود این پتانسیل دارد؟

در متن سوال توجه نداشته و پاسخ خود را با نگاه بالفعل به « یلپتانس»معلمان به لفظ  برخیمتاسفانه 

«. ب کنندتوانند کسمی»نه اینکه « اندموفقیت کسب کرده»گفتند مسئله مطرح کردند. به طور مثال می

 کند.ها را تا حدودی مخدوش میاین اتفاق پاسخ

است هایی که یک معلم به این سوال و سوال قبل دادهدر برخی موارد تناقضاتی میان پاسخ از سوی دیگر

آموزان تر این دانشوقتی از مشخصه یادگیری و درک قوی 5شود. به طور مثال معلم شماره دیده می

ن اکه در یک درس یا موضوع خاص اینگونه هستند ندارد و حتی در پای به این اشاره استشخن گفته

                                                
 منظور از زمینه همان موضوع است. سؤالدر این  5
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هم  عملی و پژوهشی های زمینه در .نیست حفظیات زمینه صرفأ»این جمله را اضافه کرده است که 

« .رندبگی یاد ترعمیق سطح در را اطالعات از بیشتری حجم توانند می و دارند سریعتری یادگیری قوه.

مباحث مطرح شده توسط این معلم  در مورد وجود نگاه متفاوت و خالقیت در این افراد  در همچنین

آید و از بافت بحث اینگونه به میان نمیهیچ صحبتی از خالقیت و نگاه متفاوت در موضوعی خاص 

ی از پاسخ معلم شماره یک به سوال نشود که منظور خالقیت در موضوعی خاص نیست. یعاستنباط می

شود که موضع این معلم ذیل محور موضوعی یا فراموضوعی بودن مفهوم نگونه استنباط میقبل ای

به »استعداد برتر، فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر است ولی این معلم در پاسخ به این سوال گفت: 

حتاً اتخاذ که این پاسخ صرا« هاهای باالتری دارند نه در همه زمینهنظر من در زمینه ای خاص توانایی

نیز حالتی مشابه دارد. ایشان در پاسخ  2معلم شماره  تر است.رموضوع موضوعی بودن مفهوم استعداد ب

جدی به مفهوم هوش عمومی است( سخن گفته است و اشاره کننده باال )یعنی  IQبه سوال قبل از 

شود یگونه استنباط نمآموزان تیزهوش نیز سخن گفته است به هیچ وجه اینوقتی از یادگیری قوی دانش

ی بینلم زمانی که به مشخصه قدرت پیشکه منظور او یادگیری در موضوعی خاص است. حتی این مع

 رحطاست برای نشان دادن موضوعی نبودن این مشخصه این مثال را مآموزان را اشاره کردهباالی دانش

ولی در پاسخ به این سوال  «کنندپیش بینی می االعمل و کار معلم رخیلی راحت عکس» :کرده است

من به این اعتقاد ندارم که کسی که در یک زمینه قوی است در همه »گفته است:  5مانند معلم شماره 

 «.ها هم قوی استزمینه

در پاسخ به  9معلم شماره به طور مثال گویی در صحبت تمام معلمان وجود نداشت. البته این تناقض

با توجه به تجربه تدریس بنده افرادی وجود دارند که نخبه هستند و در یک »ه است:سوال اول گفت

که به موضوعی بودن مفهوم استعداد برتر اشاره کرده است. این معلم  «مبحث خاصی در از بقیه جلوترند.

 همین موضوع را اتخاذ کرده و گفتدر پاسخ به سوال موضوعی یا فراموضوعی بودن استعداد برتر نیز ه

مند هستند، قوی هستند و سرآمد معموالً در یک دانش خاصی که به آن عالقهآموزان این دانش»است: 

  «جامعه.

های این معلمان را تا حدی مخدوش کند این است که هر یک از این نکته دیگری که ممکن است پاسخ

و نه چند درس، تا بتوانند اند آموزان آموزش دادهمعلمان به طور معمول یک درس خاص را به این دانش

در موضوعات مختلف از برتری پتانسیل آن را دارند که که افراد استعداد برتر  این موضوع را درک کنند

 یا تنها در یک یا چند زمینه محدود اینگونه هستند. باشند سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار

 

 که در سه دسته کلی قرار دادرا های داده شده به این سوال توان پاسخفارغ از تمام این اشکاالت، می

 توضیح هر یک در ادامه آمده است.
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I.  د و این را دارخاص  موضوعیدر  پتانسيل قوي شدن يزهوشافراد تهر یک از

ای از معلمان اعتقاد داشتند که دسته :بار( 1)با تکرار  بسيار متکثر هستند موضوعات

که به  یدانش خاص یکدر آموزان تیزهوش هر یک در زمینه خاص استعداد دارند و دانش

از فرد تیزهوش کسی بود که  5حتی تعریف یکی از معلمان .هستند ی، قوندمندآن عالقه

در یک زمینه خاص مانند ریاضی یا آهنگری از توانمندی بسیار باالیی نسبت به دیگران 

 برخوردار است.

II. ها هایی )یا موضوعاتی( كه در آنتيزهوش را بر اساس زمينهتوان افراد می

 بندي كرددسته( تقسيم 9تا  2پتانسيل قوي شدن را دارند به چند دسته محدود )

قوی بودن فردی که در  که اعتقاد داشتند نیز مانند دوم اول دومدسته  :بار( 4)با تکرار 

 بحث بیشتر با هر یکا نیست ولی با هیک زمینه دلیلی برای قوی بودن او در تمام زمینه

هایی که با هم همبستگی معلوم شد که نظر این دسته با دسته اول از حیث تعداد زمینه

ها معتقد بود که افراد تیزهوش در همه زمینه 4ندارند متفاوت. به طور مثال معلم شماره 

 یسک به طور مثال»بجز هوش بدنی )قدرت دست ورزی( پتانسیل باالیی دارند به اعتقاد او 

ولی همین فرد  «هم موفق است و بالعکس. یاضیموفق است قطعاً در ر یکه در علوم انسان

ممکن است در کارهایی که نیاز به دست ورزی دارد، مانند هنرهای تجسمی، استعداد 

نیز شبیه به همین مثال را بدین شکل مطرح کرد:  1باالیی نداشته باشد. معلم شماره 

نداشته باشد.  یخوب یاضیباشد اما هوش ر یقو یکار عمل هایینهممکن است در زم یفرد»

 یباشد اما در کارها یقو یوتریو کامپ یبه شدت در دروس منطق یآموزو برعکس. دانش

البته وقتی از این معلم پرسیده شد که به نظر شما با توجه به مثالی « باشد. یفضع یعمل

ای هنام برد که با هم همبستگی نداشته باشند ایشان به هوشتوان که زدید چند زمینه می

تری نسبت به پاسخ در این زمینه پاسخ دقیق 2معلم شماره  2گانه گاردنر اشاره کردند.هفت

یعنی قدرت »هوش شامل هوش ریاضی) 4داشت. ایشان با کمی تامل به  1معلم شماره 

دانند مشکل را مانند معادله ریاضی می و تحلیل خوبی از مسائل را دارند، کسانی که تجزیه

های مسئله محوری هستند و به دنبال راه حل هستند. باشند و انسانو به دنبال حل آن می

های خالقی هستند و این افراد معموالً انسان)»ی هنر هوش( «و یادگیری باالیی هم دارند

این افراد کارهای )» اجرایی و عملی هوش،(«شوند.های خوبی میمثال نقاش و خوشنویس

معموالً کاپیتان و هدایت »ی)مدیریت هوشو  «( دهنداجرایی و یدی را خیلی خوب انجام می

 برای دسته بندی افراد تیزهوش از حیث زمینه اشاره کرد. «(شوندگر خوبی می

                                                
 4معلم شماره  5 

 ها را در عمل دیده باشد یا صرفا اسم آن را شنیده باشد.های گاردنر اطالع داشته باشد و آنالبته معلوم نیست که این معلم واقعا از هوش 2 
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در  IQ اعتقاد داشت که افراد تیزهوش از نظردر پاسخ به این سوال نیز  55معلم شماره 

)هوش عاطفی( در برخی موارد حتی از افراد  EQها باال هستند ولی در زمینه ینهزم همه

 عادی نیز ضعیفتر هستند.

III. بار( 1)با تکرار  افراد تيزهوش پتانسيل قوي شدن در همه موضوعات را دارند: 

ها حتی در صحبت کردن یا از خی از معلمان نیز اعتقاد داشتند که افراد در همه زمینهبر

علت این اتفاق را این  7دهند. معلم شماره در رفتن تیزهوشی خود را نشان میزیر کار 

ها مطرح شد( در هایی که در تیزهوش وجود )و در قسمت مشخصهدانست که مشخصهمی

 تواند او را جلو بیاندازد.ای میهر زمینه

کثریت افراد تیزهوش به این موضوع اشاره کردند که درست است ادوم  وبرخی از معلمان در دسته اول 

وجود دارند که در همه برخودارند ولی تعداد کمی از افراد نیز  ییباالبسیار  پتانسیل زمینه در یک

استعداد  افرادکه  کرداز این معلمان به این موضوع اشاره  یکیهمچنین برخی ها قوی هستند. زمینه

در یک موضوع خاص استعداد  معموالًلی و هستندبرتر در اکثر موضوعات از توانمندی باالیی برخوردار 

 تری دارند.ویژه

ود وج ذیل این محورغالبی  گیریموضعهیچ گونه  ،توان گفت که برخالف محورهای قبلیدر مجموع می

توان گفت که یک نکته کوچک در نظر اکثر معلمان ذیل این محور وجود حتی نمی به شکلی که ندارد

  .رددا

 بودن مفهوم استعداد برترغیراکتسابی یا اکتسابی  .6

استعداد برتر بودن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان »که ذیل این محور مطرح شد این بود که  سؤالی

 «مادرزادی است؟

 توان دو دسته زیر تقسیم کرد:پاسخ معلمان به این سوال را در یک نگاه اولیه می

I. است و به هیچ وجه  مادرزادیافراد کامال اعتقاد داشت که استعداد برتر بودن  5یکی از معلمان

 اکتسابی نیست.

II.  اعتقاد داشتند که در استعداد برتر بودن افراد هم عوامل مادرزادی و هم عوامل باقی معلمان

معلم  تر است و تنهااکتسابی نقش دارند. البته غالباً اعتقاد داشتند نقش عوامل مادرزادی پررنگ

ته این دو دس البته نگاه به رابطه میاندانست.می ترپررنگ نقش عوامل اکتسابی را 52شماره 

ی میان این دو ای که اکثریت بودند رابطهعوامل نیز در میان معلمان تا حدی متفاوت بود. عده

های مادرزادی در فرد باید حتماً قابلیت دانستند یعنی اعتقاد داشتند کهعوامل را طولی می

                                                
 3معلم شماره  5 
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های خاص در فرد کافی نیست و عالوه بر این این قابلیت وجود داشته باشد ولی صرف وجود

رد باشد تا فباشد و تا حد امکان پرورش داده  ها را سرکوب نکردهباید حداقل محیط این قابلیت

ی دانستند یعندو عامل را عرضی میی دیگر نیز رابطه میان اینبتواند استعداد برتر شود. عده

ها استعداد برتر مادرزادی است و برخی اکتسابی. نظر دیگری معتقد بودند که برخی از مشخصه

نظر برخی از ممکن است است ولی نیز وجود دارد که هیچ معلمی به صراحت به آن اشاره نکرده

استعداد برتر تبدیل ای از طریق خصوصیات مادرزادی خود به عدهمعلمان اینگونه باشد که 

  سابی.ای از طریق خصوصیات اکتاند و عدهشده

ر نظر د عوامل اکتسابیمنظور از های معلمان به این سوال آن است که یکی از نکات قابل توجه در پاسخ

یعنی اگر عوامل موثر در استعداد برتر شدن یک  .2بود و نه عوامل فردی 5عوامل محیطی تمام معلمان

کنیم، هیچ یک از معلمان  ی عوامل مادرزادی، عوامل محیطی و عوامل فردی تقسیمفرد را به سه دسته

 به دسته سوم عوامل توجهی نداشته است.

 میزان شیوع مفهوم استعداد برتر .7

آموزان کشور استعداد به نظر شما چند درصد دانش»مطرح شد که  سؤالپیرامون این محور ابتدا این 

 تعداد این افراد نسبت به کل اًقطعتمام معلمان اذعان داشتند که  سؤالدر پاسخ به این « برتر هستند؟

نفر از معلمان به این نکته اشاره کردند که علت کم بودن این افراد  9آموزان بسیار کم است. البته دانش

محیط نامناسب کشور و سرکوب شدن استعدادهای افراد است. در ادامه  از هر یک از معلمان خواسته 

ه ک آنجاییاستعداد برتر در کشور بیان کنند ولی از شد تا عددی به عنوان درصد حدودی دانش آموزان 

کردند با دیگر کردند و یا عددی که مطرح میاطالعی میابراز بی سؤالاکثر معلمان در پاسخ به این 

 مدارسدر  9به طور میانگین در یک کالس»پرسیده شد  هاآنهایشان در تناقض بود از صحبت

که درصد مطرح شده توسط هر « هستند؟ 4د استعداد برتراید چند درصتیزهوشانی که تدریس کرده

 .آمده استیک از معلمان در جدول زیر 

 

 

 

                                                
 .گیردتاثیر تربیت خانواده و معلم نیز ذیل همین عوامل قرار می 5 

 منظور از عوامل فردی، عوامل مستقل از محیط و مستقل از عوامل مادرزادی است. به طور مثال اگر یک نفر مستقل از محیط و عوامل مادرزادی 2 

 شود.های خود را ارتقاء دهد، به عواملی که این ارتقاء را در او به وجود آورده در اینجا عوامل فردی گفته میتالش کند و ویژگی

 تری ارائه دهد.بتواند آن را تصور کند و تخمین دقیق ترراحتآن است که معلم « مدرسه»بجای « کالس»مطرح کردن  علت 9

 با تعریفی هر معلم از استعداد برتر دارد. 4
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 معلمان نظرات در برتر یاستعدادها آموزان دانش درصد-7جدول 

 آموزان استعدادهاي برتر از نظر این معلمدرصد دانش معلم مصاحبه شونده

 آموزان مدارس تیزهوشاندانشدرصد  14 1معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 64 2معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 51الی  54 1معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 64 4معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 61 1معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 64الی  14 6معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 21 9معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 14 8معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 51 7معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 14 11معلم شماره 

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 54 11 معلم شماره

 آموزان مدارس تیزهوشاندرصد دانش 24 12معلم شماره 

 ددرص 61تا  11 بازه

ز های قبل درصد بیشتری اپس از گفتن این درصد، برخی معلمان به این نکته اشاره کردند که در سال

کمتر شده است همچنین اذعان داشتند که  اآلناستعداد برتر بودند ولی  واقعاً آموزان این مدارس دانش

 این درصد در مناطق مختلف تهران متفاوت است.

آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در مدارس استعدادهای درصد دانش 4که کمتر از با توجه به این

آموزان تیزهوش در این مدارس کنند و این موضوع که از نظر معلمان درصد دانشدرخشان تحصیل می

موزان آتوان نتیجه گرفت که نگاه غالب معلمان این است که درصد دانشاز دیگر مدارس است می بیش

 5آموزان در کشور بسیار بسیار کم است.تیزهوش به کل دانش

                                                
درصد که   44عدد آموزان در نظر بگیریم، با توجه به درصد کل دانش 4کنند حدود آموزانی که در این مدارس تحصیل میاگر درصد دانش  5 

آموزان استعداد برتری هستند که در مدارس درصد دانش آموزان کل کشور دانش 5.6میانگین درصدهای مطرح شده توسط معلمان است. 

درصد در مدارس تیزهوشان در  21کنند. اگر درصد همین دانش آموزان در مدارس عادی را نیز طبق گفته معلمان کمتر تیزهوشان تحصیل می

کنند. با این درصد دانش آموزان کشور تیزهوش هستند که در مدارسی غیر از مدارس تیزهوشان تحصیل می 4.4بگیریم آنگاه کمتر از نظر 

 شوند.درصد کل دانش آموزان در نگاه معلمان، استعداد برتر محسوب می 2رسد در مجموع حدوداً کمتر از اوصاف به نظر می
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 به شرایطاستعداد برتر وابسته بودن مفهوم یا  مستقل .8

ل و در کشور ایران باید به نظر شما شخصی  که در زمان حا»پرسیده شد که  سؤالذیل این محور این 

استعداد برتر شناخته شود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر 

برای  هایی کهشناخته شود، شبیه به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟ به عبارت دیگر مشخصه

 «مختلف متفاوت باشد یا خیر؟باید در شرایط  شودمیشناسایی افراد استعداد برتر استفاده 

قل از مست ثابت و اکثر معلمان اعتقاد داشتند که مفهوم استعداد برتر، مفهومی سؤالدر پاسخ به این 

مان دانست. یکی دیگر از معلوابسته به شرایط می کامالًشرایط است البته یکی از معلمان این مفهوم را 

ا هدانست. در نظر ایشان برخی مشخصهتقل از شرایط مینیز این مفهوم را تا حدی وابسته و تا حدی مس

 در هر شرایطی ثابت و برخی دیگر متغیر است.

 بودن مفهوم استعداد برتر بالقوه یا بالفعل .9

موز آبه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش»شد که مطرح  سؤالذیل این محور بدین شکل 

در  ترا در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقی های فعلی اوباید دستاوردها و موفقیت

                                      «.                                                                                                                           آینده باید مالک قرار گیرد؟

تمام معلمان اعتقاد داشتند که باید نگاهی بالقوه به استعداد برتر داشت یعنی به  سؤالاین  در پاسخ به

های فرد توجه کرد. البته برخی از معلمان نیز گفتند که در کنار نگاه بالقوه، نگاه ها و ظرفیتپتانسیل

 ن بود که ممکن استکردند آهایی که معلمان برای این انتخاب مطرح میبالفعل هم باشد. یکی از علت

ه های خود را بافرادی به علل مختلف از جمله قرار گرفتن در محیط نامناسب نتوانسته باشند بالقوه

ردند که . برخی نیز اشاره کشوندمیبالفعل این افراد نادیده گرفته  صرفاًبالفعل تبدیل کنند و در نگاه 

باشد. یکی از معلمان نیز به این موضوع اشاره کرد  این نگاه بالقوه باید تا قبل از سن ورود به دانشگاه 

تر نیز هست. یکی دیگر از معلمان نیز آفات که نگاه بالقوه بسیار بهتر است ولی به همان میزان سخت

 هانآآموزان به سمت المپیادها ]باالجبار[ و ایجاد فشار و استرس شدید در نگاه بالفعل را هل دادن دانش

 دانست. 
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رکز مررسی نسبت مفهوم استعداد برتر در انگاره معلمان بخش دوم: ب

و سند راهبردی کشور در امور  ملی پرورش استعدادهای درخشان

 نخبگان
بررسی نسبت مفهوم استعداد برتر در در این بخش ذیل هر یک از محورهای مفهوم استعداد برتر به 

بردی کشور در امور نخبگان پرداخته و سند راه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشانانگاره معلمان 

 خواهد شد.

 واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر .1

دانستند و سند نیز در این محور معلمان به صراحت و قاطعانه مفهوم استعداد برتر را مفهومی واقعی می

 نچنین است. ای عدهعلی القا

 مصادیق مفهوم استعداد برتر امکان یا عدم امکان شناسایی .2

به این اعتقاد دارند که این افراد قابل  شناسایی هستند. البته نگاه معلمان در این  هم معلمان و هم سند

مان داند ولی معلتر از سند است. یعنی سند شناسایی استعدادهای برتر را همراه با خطا میمحور قاطعانه

علت این اختالف آن است که در نگاه معلمان شناسایی از طریق  احتماالًای نداشتند. به این خطا اشاره

 ها و مسابقات است.آموز است ولی در نگاه سند شناسایی از طریق آزمونتعامل مستقیم با دانش

 و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب  .3

های برتر را نه تنها مطلوب، بلکه ضروری در این محور با اینکه هم سند و هم معلمان توجه به استعداد

ای سند مطرح کردند. علت اصلی نسبت بهدانستند ولی در خصوص علت توجه، معلمان موارد بیشتری می

اند. درصد معلمان به آن اشاره کرده 44که سند مطرح کرده بود تسریع پیشرفت کشور بود که حدود 

 «هدر نرفتن استعدادهای افراد استعداد برتر»شده بودبیشترین علتی که در میان معلمان به آن اشاره 

. الزم به ذکر است که هر علت یا عللی که در این قسمت در نشده استای بود که در سند به آن اشاره

 های عملی خواهند داشت.گیری در داللتچشم تأثیر شوندمینظر گرفته 

 بودن مفهوم استعداد برتر وه یا بالفعلبالق .4

گیری سند مغشوش اعالم شد. سند در قسمتی همانطور که در فصل قبل بیان شد ذیل این محور موضع

عل توجه به حالت بالف صرفاًو در قسمت دیگر  کندمیتوجه به هر دو حالت را به صورت تفکیکی مطرح 

 در سن مخصوصاً-حالت بالقوه  بهقاطعانه توجه جدی  کامالًولی موضع گیری معلمان  داردرا بیان می

است. البته توجه به این نکته ضروری است که نگاه معلمان و پژوهش حاضر به سن  -آموزیدانش
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-آموزی است ولی نگاه سند به تمام سنین است. البته این موضوع نباید توجه سند به سن دانشدانش

 رسد این کار را کرده است.یرا کم کند ولی به نظر مدر سند آموزی 

 فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر یا موضوعی .5

ذیل این محور موضع سند به صورت قاطعانه انتخاب موضوعی بودن مفهوم استعداد برتر و نخبه است. 

ه به فراموضوعی درصد باقی ماند 91درصد معلمان نیز به همین موضوع اعتقاد دارند ولی حدود  61حدود 

 د.این مفهوم قائلنبودن 

 غیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر .6

و  هانآهای غیراکتسابی گونه است که در برخی افراد ویژگیموضوع گیری سند در قبال این محور این

تا مستعد نخبگی]استعداد برتر[ شوند. در طرف  شودمیشان موجب های اکتسابیدر برخی دیگر ویژگی

ای مادرزادی هبرخی قابلیت حتماًکه برای استعداد برتر بودن باید  اندمعلمان بر این عقیدهت اکثری مقابل 

های خاص در فرد کافی نیست و عالوه بر این باید در فرد وجود داشته باشد ولی صرف وجود این قابلیت

تعداد تا فرد بتواند اس باشدباشد و تا حد امکان پرورش داده  ها را سرکوب نکردهحداقل محیط این قابلیت

 برتر شود.

 های اصلی استعداد برترشایستگی یا هامشخصه .7

 اً مخصوص–های استعداد برتر همانطور که مطرح شد سند بحث دقیق و مبسوطی پیرامون مشخصه

و خالقیت یا تالش  5های هوشاست و برای این مفهوم، فقط مشخصهنکرده  -آموزیدر سن دانش

از اسناد پشتیبان مفهوم استعداد برتر و نخبگی در سند استخراج کرد. بنابراین در  توانمیباال را 

توان به صورت دقیق نسب میان نظر معلمان و سند را تعیین کرد. ابتدا باید سند این محور نمی

لمان هایی که معتر بیان کند و سپس این موضع را با ویژگیموضع خود را نسبت به این محور دقیق

 -قرار دارد« روحیه پژوهشگری»و « تریادگیری و درک قوی» هاآنکه در راس –اند کردهمطرح 

 مقایسه کرد.

 به شرایطاستعداد برتر وابسته بودن مفهوم یا  مستقل .8

اکثر معلمان اعتقاد داشتند که مفهوم استعداد برتر، مفهومی مستقل از شرایط  سؤالدر پاسخ به این 

 است.« وابسته به شرایط محیطی کامالً»ولی در نگاه سند این مفهوم  است

                                                
 واژه مبهمی است و هیچ تعریف معیاری از آن وجود ندارد.« هوش»ده شد همانطور که در فصل دوم مشاه 5
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 میزان شیوع مفهوم استعداد برتر .9

ل در مقاب« خوب فراگیر»تمرکز بر  کندمیدهد ولی به نکته اشاره سند درصدی در این زمینه ارائه نمی

درصد باالیی از افراد در نظر  این رویکرد به معنی آن است که از رویکردهای اصلی سند است که« حدودعالی م»

تعداد این افراد نسبت به کل ولی در مقابل معلمان اذعان داشتند که  شوندمیسند استعداد برتر محسوب 

موزان آبه این نتیجه رسیدیدم که این درصد این دانش یمحاسباتو در با  آموزان بسیار کم استدانش

 یا نگاه سند مغایرت دارد. حتماًدرصد است. این عدد  2 حدوداًدر نگاه معلمان 

 جمع بندی .11

در انگاره معلمان  «استعداد برتر»نسبت مفهوم بندی مباحث مطرح شده در این بخش پیرامون در جمع

جدول  توانمی« سند راهبردی کشور در امور نخبگان»و  «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان»

 زیر را ارائه داد.
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 نخبگان امور در کشور یراهبرد سند و معلمان انگاره نسبت-8جدول 

 نسبت موضع معلمان موضع سند محور ردیف

5 
واقعی یا تخیلی و دروغین 

 بودن مفهوم استعداد برتر
 همراستا بودن واقعی بودن واقعی

2 

امکان یا عدم امکان 

شناسایی مصادیق مفهوم 

 استعداد برتر

 همراستا یباًتقر امکان شناسایی قطعی شناسایی احتمالیامکان 

9 
نامطلوب بودن  یامطلوب 

 مفهوم استعداد برتر یفتعر

 و علت آن

مطلوب دانستن به علت 

 تسریع پیشرفت کشور

مطلوب دانستن به علل 

، «تسریع پیشرفت کشور»

» و  «عدالت آموزشی» 

تبدیل نشدن این افراد به 

 «بزهکاران باهوش

در اصل  همراستا

موضوع غیر 

همراستا در بیان 

 علت

4 
بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر

دو موضع مختلف: 

توجه به هردو به (5

توجه (2صورت تفکیکی 

 صرف به حالت بالفعل

 ناهمراستا حالت بالقوه

1 
فراموضوعی  موضوعی یا

 بودن مفهوم استعداد برتر
 موضوعی بودن

بعضی موضوعی و بعضی 

 موضوعی فرا

با بعضی همراستا 

و با بعضی 

 ناهمراستا

6 
تک نوعی یا چند نوعی 

 بودن مفهوم استعداد برتر
 مسکوت مسکوت مسکوت

7 
غیراکتسابی یا اکتسابی 

 بودن مفهوم استعداد برتر

در بعضی افراد 

غیراکتسابی و احتماالً در 

 برخی اکتسابی

هم اکتسابی و هم 

 غیراکتسابی

تا حدودی 

 ناهمراستا

4 
ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

هوش و خالقیت یا تالش 

 باال

 )در کل مبهم(

  تریو درک قو یادگیری

 یپژوهشگر روحیه

 یادگیریبه  عالقه

 یتمتفاوت و خالق نگاه

 باال تالش

 نامعلوم

3 
مستقل یا وابسته بودن 

به استعداد برتر مفهوم 

 شرایط

 ناهمراستا شرایطمستقل از  وابسته به شرایط

54 
محور محور یا هنجارمالک

 بودن مفهوم استعداد برتر
 مسکوت مسکوت مسکوت

55 
میزان شیوع مفهوم 

 استعداد برتر

خوب فراگیر در مقابل 

 عالی محدود

 2بسیار کم چیزی حدود 

 آموزاندرصد کل دانش
 ناهمراستا
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 و پیشنهادها گیرینتیجه
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های پژوهش اشاره های پژوهش حاضر ارائه خواهد شد، سپس به محدودیتدر این فصل ابتدا یافته

این پژوهش برای دیگر کارهای پژوهشی و کارهای عملی مطرح  یشنهادهایپو در نهایت  شودمی

 گردد.می

 های پژوهشبخش اول: یافته
های این پژوهش در چهار محور ارائه خواهد شد که محورهای دوم تا چهارم مربوط در این قسمت یافته

های پژوهش پیرامون مفهوم استعداد برتر ارائه باشند و در محور اول نیز یافتهپژوهش می سؤاالتبه 

 پژوهش است. سؤاالتنیاز پاسخ به خواهد شد که پیش

 «استعداد برتر»مفهوم چوب تحلیل چارهای مربوط به یافتهالف( 
 هاي ثابتمؤلفهتر یا به عبارت دقيق ؟چيست چارچوب تحليل مفهوم استعداد برتر :سؤال

 ؟چه هستندمفهوم استعداد برتر  در مناقشهمحورهاي  مفهوم استعداد برتر و

 عبارتند از:های ثابت مفهوم استعداد مؤلفه

فرد استعداد برتر سطح باالی برتری او  هایمؤلفهبدین معنا که یکی از  :سطح باالي برتري .5

توان به کسی صفت اند نمیاست و در نگاه تمام کسانی که پیرامون این مفهوم بحث کرده

 بعدی دارای سطح باالی برتری نباشد. استعداد برتر را اطالق کرد در حالی که از هیچ

 «سطح باالی برتری»ین محور آن است که صرف داشتن منظور از ا عد برتري:بُ ارزشمندي .2

دی عبرای اطالق صفت استعداد برتر به یک فرد کافی نیست. بلکه باید سطح باالی برتری در بُ

آن است که امکان استفاده از این بُعد در جهتی ارزشمند عد ارزشمند ارزشمند باشد. منظور از بُ

ولی  برخوردار است« سطح باالی برتری» مؤلفهه از وجود داشته باشد. برای یافتن مثال کسی ک

های گینس مراجعه های رکوردبه کتاب توانمیبهره است بی« ارزشمندی بُعد برتری» مؤلفهاز 

است که بلندترین سبیل جهان را دارد.  کرد. به طور مثال در این کتاب از نام شخصی ثبت شده

 نجاییآاست ولی از  برخوردار نسبت به دیگران این فرد از نظر طول سبیل از برتری سطح باال

به این شخص صفت  شودنمیبرتری در این بعد به ارزشمندی منجر  ،که در حالت معمول

 .شودنمیاستعداد برتر اطالق 

 مفهوم استعداد برتر عبارتند از: درمحورهای مناقشه 

که ذیل این محور مطرح  سؤالی :واقعی یا تخيلی و دروغين بودن مفهوم استعداد برتر .5

است این است که آیا مفهوم استعداد برتر دارای مصادیقی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر با 

این سؤال را مطرح  توانمیگونه توجه به معیارهای همگانی که در قسمت قبل مطرح شد این
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ری در ابعاد ای وجود دارند که نسبت به دیگران از سطح برتری باالتعده واقعاًکرد که آیا 

گوییم استعداد برتر ارزشمندتر برخوردار باشند یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال آری باشد می

 گوییم.مفهومی واقعی است و در غیر این صورت به آن مفهومی انتزاعی و تخیلی می

منظور از این محور آن است  :امکان یا عدم امکان شناسایی مصادیق مفهوم استعداد برتر .2

تعداد برتر مفهومی دارای مصداق دانسته شود آیا ابزاری برای شناسایی این مصادیق که اگر اس

ر )استعداد برت تیزهوشی گیریاندازه و تشخیص آیاتر و یا به عبارت دقیق وجود دارد یا خیر؟

که در پاسخ به این سؤال سه  ؟پذیر است یا خیربا دقتی قابل قبول در زمان حال امکان بودن(

 گیری متفاوت وجود دارد که عبارتند از:موضع

I.  .استعدادهای برتر به صورت قطعی و صددرصدی قابل شناسایی هستند 

II.  به قدری دقت ابزارهایی شناسایی پایین هستند که به هیچ وجه نتایج حاصل قابل

 د. اعتنا نیستند و نباید مبنایی برای اقدامات عملی قرار گیرن

III. رای خطا هستند ولی دقتشان به میزانی هست که ادرست است ابزارهای شناسایی د

جاد اینباید نتایج شناسایی  امابتوان بر مبنای نتایج آن، کارهای مفیدی انجام داد. 

 د.نیای پیشانحصار برای افراد شناسایی شده و ایجاد مانع برای ورود افراد احراز نشده 

در این قسمت این  :و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب  .9

که آیا تعریف مفهوم استعداد برتر مطلوب است یا نامطلوب؟چه پیامدهایی  شودمیسؤال مطرح 

ای تعریف این مفهوم را عده سؤالدر پاسخ به این  5علت مطلوب یا نامطلوب بودن آن است؟

 :دانندمینامطلوب دانسته و پیامدهای زیر را علت آن 

I.  به چالش کشیدهرا  ، برابری افراد در رأیگیردمیدموکراسی در معرض خطر قرار 

 ی سوق داده خواهد شد.ساالرنخبهیا همان  آریستوکراسیو جامعه به سمت  شودمی

II.  شودمییرقابل جبران در جامعه غموجب نابرابری اجتماعی و شکافی. 

ای نیز تعریف مفهوم استعداد برتر و توجه به این مفهوم را مطلوب دانسته و علل در مقابل عده

 :کنندمیزیر را مطرح 

I.  موجب رفع اختالالت آموزشی و پرورشی ناشی از وجود  تواندمیتوجه به این مفهوم

آموزان بدین معنی که اگر دانش آموزان استعداد برتر در نظام آموزشی شود.دانش

خلل ایجاد  استعداد برتر در نظام آموزشی توجهی نشود در آموزش و پرورش این افراد

                                                
شوند که دانند جزو کسانی محسوب میاغلب در ایران افرادی که تحصیل استعدادهای برتر را در مدارس جداگانه را نامطلوب می متأسفانه 5

–که مخالفت با یک روش خاص آموزش و پرورش استعدادهای برتر دانند. در صورتی تعریف مفهوم استعداد برتر و توجه به آن را نامطلوب می

 تواند به معنای مخالفت با اصل موضوع تعریف و توجه به استعدادهای برتر باشد.به هیچ وجه نمی -مانند مخالفت با جداسازی
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و حتی در برخی موارد این افراد ممکن است موجب اخالل در کالس و فرآیند  شودمی

 آموزش و پرورش دیگر افراد نیز شوند.

II.  کمک نماید. زیرا اگر به  «آموزشی تعدال» تحققبه  تواندمیه این مفهوم ب توجه

آموزشی و  معمول هایبرنامهآموزان استعداد برتر توجهی نشود این افراد در دانش

به حداکثر رشدی که ظرفیت آن را توانند نمیآموزان عادی پرورشی برخالف دانش

در حق این افراد رعایت [ به این معناعدالت آموزشی ]در نتیجه  .دارند دست یابند

 .نشده است

III.  موجب تسریع پیشرفت کشور و حتی جامعه جهانی گردد.  تواندمیاین مفهوم  به توجه

از پتانسیل بیشتری نسبت به دیگران برای تبدیل شدن به  آموزاندانشاین زیرا 

بدین  باشند.پیشرفت جامعه خود و یا حتی جامعه جهانی، برخوردار می قراوالنپیش

 النقراوپیشو با صرف هزینه کمتری، قادر خواهند بود به  معنا که با احتمال بیشتری

به نده در آی توانمیگذاری بر روی این افراد در نتیجه با سرمایه پیشرفت تبدیل شوند.

 پیشرفت کشور و حتی جامعه جهانی سرعت بخشید.

ین ا شودمیسؤالی که ذیل این محور مطرح  :بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر .4

به عبارت دیگر برای انتساب مفهوم یا بالفعل؟  برتر مفهومی بالقوه استاستعداد است که 

و  یلیا پتانس را در نظر گرفت اوفعلی  هایوفقیتو م دستاوردها استعداد برتر به یک فرد باید

در پاسخ به این پرسش چهار  ؟باید مالک قرار گیرد در آینده موفقیتاو برای کسب  ظرفیت

 ع مختلف اتخاذ شده است.موض

I.  روی  و تأکید بر شودمیدر حالت اول مفهوم استعداد برتر بیشتر به صورت بالقوه دیده

لی های فعقابلیت و ظرفیت فرد برای موفقیت در آینده است؛ نه دستاوردها و موفقیت

 او. 

II.  در حالت دوم برخالف  حالت اول مفهوم استعداد برتر بیشتر مفهومی بالفعل دیده

 و بر روی دستاوردها و موفقیت فرد در زمان گذشته و حال تأکید دارد.  شودمی

III.  و هیچ یک بر  گیرندمیدر حالت سوم هر دو حالت بالقوه و بالفعل با هم مد نظر قرار

 . شودنمیدیگری ترجیح داده 

IV.  در حالت چهارم نیز مانند حالت سوم هر دو حالت بالقوه و بالفعل مهم در نظر گرفته

گیرد ولی از آنجایی میان بالقوه و بالفعل بودن و میانشان انتخابی صورت نمی شوندمی

این دو  شودمیهای عملی متفاوتی های قابل توجهی دارد که منجر به داللتتفاوت

 . دشومیای برای هر یک انتخاب های جداگانهو نام شوندمیدیگر تفکیک  حالت از یک
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 دشومیدر این محور این سؤال مطرح  :فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا .1

موضوعات از برتری سطح باالیی نسبت  -یا اکثر-آیا فردی که استعداد برتر است در همه که 

گونه است؟ که به حالت اول به دیگران برخوردار است یا در یک یا چند موضوع محدود این

داد برتر و به حالت دوم موضوعی بودن مفهوم استعداد برتر فراموضوعی بودن مفهوم استع

 اند عبارتند از:اتخاذ شده سؤالکه در پاسخ به این  یضعاگوییم. مومی

I. کی در که کسانی عبارتی به یا دارد وجود همبستگی آدمی مختلف هایتوانایی بین 

 رادیاف و دهندمی نشان خود از شایستگی نیز دیگر هایکار در دارند خوبی استعداد کار

. هستند توانکم هم موضوعات سایر در اغلب دارند، اندک توانایی موضوع یک در که

که  استدر فرد استعداد برتر  gعلت این اتفاق وجود عاملی به نام عامل کلی یا عامل 

از  ]مرتبط با ذهن انسان و نه بدن آن[ فرد در تمام یا اکثر موضوعات شودمیموجب 

 توانایی باالیی برخوردار باشد.

II.  است و فردی که در یک موضوع خاص  موضوع وابسته به کامالً مفهوم استعداد برتر

است دلیلی ندارد که باقی موضوعات نیز  برخوردارمانند ریاضی از برتری سطح باالیی 

 اینگونه باشد.

 در چهسطح باالی برتری افراد که  شودمیمطرح  سؤالدر صورت انتخاب موضع دوم این 

تا آن فرد را استعداد برتر بدانیم؟ که به طور مثال در نظر  شودمیموجب  موضوعاتی یا موضوع

  [ است.افالطون این موضوع فلسفه ]در نگاه افالطون

III. ندر مقام بروز و تکوی لیو است مفهوم استعداد برتر در مقام وجود پتانسیل فراموضوعی 

استعداد برتر در مقام وجود به معنای ] فرد تیزهوشعبارت دیگر  به. استموضوعی 

 روز[ب استعداد برتر در مقامبه معنای ] ، پتانسیل تبدیل شدن به فرد سرآمد [پتانسیل

های شخصیتی در هر موضوعی را داراست ولی در عمل، بنا بر شرایط محیطی، ویژگی

فرد و عامل شانس استعداد برتر بودن فرد در نهایت در یک یا چند موضوع محدود 

 .کندمیبروز پیدا و یابد تکوین می

سؤالی که ذیل این محور مطرح است  :تک نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر .6

وعی موض»در قسمت  بجز دسته بندی استعدادهای برتر در موضوعات مختلف کهآیا آن است که 

دیگری  5بندیدسته )در صورت وجود( چهمطرح شد « فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر یا

اد ای به انواع استعدعده سؤالدر پاسخ به این برای مفهوم استعداد برتر در نظر گرفت؟  توانمی

 اند:داده ارائه های زیر رابندیدستهای عدهبه طور مثال برتر معتقد نیستند ولی 

                                                
 منظور دسته یندی عرضی است و نه طولی. 5 
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I. و چیزهای جدید خلق  کنندمیخالقیت عمل  بر اساسکه  «دمولّ» استعدادهای برتر

 و آن چیزی نمایندمهارت عمل می بر اساسکه  «مجری» و  استعدادهای برتر کنندمی

 . گیرندمیت را به طور بهینه بکار را که از قبل موجود اس

II. برتر  آموزان استعداددانشbright  وgifted به راحتی ، که دسته اول سخت کوشند و

و  اندبازیگوشو با اینکه  دانندمیاز مطالب را قبل  معموالًولی دسته دوم  گیرندمییاد 

 .گیرندمیخوانند ولی در امتحانات مدرسه نتایج خوبی درس نمی

III. که فقط توان کار در یک زمینه مشخص را دارند و استعدادهای ی استعدادهای برتر

 در چندین زمینه نخبگی خود را بروز دهند. توانندمیه کی برتر

IV. روز پیدا شان بنخبگی توانندمینقص بی تقریباًکه فقط در شرایط  یاستعدادهای برتر

ه ب توانندمی و دشوار ثبات، متغیّر،شرایط بی درکه  یو استعدادهای برتر کنندمی

 فعالیت نخبگانی بپردازند.

ست. مطرح ا سؤالدو  ذیل این محور :بودن مفهوم استعداد برترغيراكتسابی یا اكتسابی  .9

ند ااول این است که آیا افراد استعداد برتر، ویژگی استعداد برتر بودن خود را کسب کرده سؤال

جاد ای هاآناند یا به صورت خود به خودی در اند )از بدو تولد استعداد برتر بودهیا کسب نکرده

 :ندامطرح شده مواضع زیراند(؟ در پاسخ به این سؤال شده شده استعداد برتر تبدیل

I. است  یو دائم یدارپا ذاتی، مادرزادی، وراثتی، غیراکتسابی، استعداد برتر بودن مفهومی

و  شودمیمتولد  یهوش یبضر یکفرد در بدو تولد با  یکبدین معنی که  بدین معنی

 .برخوردار است یهوش یبتا هنگام مرگ از همان ضر

II.  استعداد برتر در مقام وجود پتانسیل مفهومی مادرزادی و غیراکتسابی است ولی

رد موجود در ف هایپتانسیلاستعداد برتر در مقام بروز مفهومی اکتسابی است. در واقع 

 ا نکند.ی و تکوین پیدا کند غیرهمحیط، تالش فرد یا  تأثیر با تواندمیاستعداد برتر 

III. ذاتی و در برخی دیگر اکتسابی است. استعداد برتر در برخی افراد 

ه ک«  ها قابلیت استعداد برتر شدن را دارند یا خیر؟آیا همه انسان»که دوم نیز آن است  سؤال

 ای نیز به این سؤال پاسخ مثبت دهند.ممکن است عده اند ولی اغلب پاسخ منفی داده

ور آن است که چه ذیل این مح سؤال :هاي اصلی استعداد برترها یا شایستگیمشخصه .4

که یک آن فرد استعداد برتر دانسته  شودمیهایی( در یک فرد موجب ها )شایستگیمشخصه

های ذهنی )به طور مثال قدرت انتزاع یا استدالل ویژگی صرفاًای عده شود؟ ذیل این مناقشه

 دیگری اعتقاد دارند که ولی عده دانندمیباال( را به عنوان مشخصه اصلی استعداد برتر کافی 

های روانی و شخصیتی مانند پشتکار باال یا روابط اجتماعی های ذهنی باید ویژگیعالوه بر ویژگی
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های ذهنی نیز این های اصلی استعداد برتر دانست. در خود ویژگیقوی را نیز جزئی از مشخصه

 د برتر باشد یا خیر؟ سؤالاختالف نظر وجود دارد که عنصر خالقیت باید مشخصه الزامی استعدا

های عمومی که ذکر دیگری که ذیل این محور مناقشه مطرح است این است که عالوه بر ویژگی

 های تخصصی نیز در نظر داشت یا خیر؟ شد باید برای انواع استعداد برتر ویژگی

سؤالی که ذیل این محور مطرح  :به شرایطاستعداد برتر مستقل یا وابسته بودن مفهوم  .7

آیا در شرایط گوناگون باید تعاریف متفاوتی از استعداد برتر ارائه داد یا خیر؟ است آن است که 

ای که برای استعداد برتر در نظر های اصلیید مشخصهبایا به عبارت دیگر در شرایط گوناگون 

 و ای مفهوم استعداد برتر مستقل از شرایط زمانیگیریم متفاوت باشد یا خیر؟ در نظر عدهمی

ها یک چیز است ولی در طرف مقابل و در تمام زمان 5مکانی است و  در تمام کشورهای جهان

اه به و در این نگ شودمیاستعداد برتر مفهومی وابسته به شرایط زمانی و مکانی در نظر گرفته 

ها مهم است این شرایط جزو های بدنی برای پیروزی در جنگطور مثال در شرایطی که ویژگی

ها جزو های استعداد برتر محسوب شده ولی در شرایط دیگر ممکن است این ویژگیویژگی

موضع گیری سومی نیز ذیل این محور  توانمیهای استعداد برتر قرار نگیرد. البته مشخصه

 مانند ذهن قوی احتماالً-های اصلی استعداد برتر بودن متصور شد و آن اینکه برخی از مشخصه

در  -مانند جسم قوی–های اصلی یط مشترک است و برخی دیگر از مشخصهدر تمام شرا -

 شرایط گوناگون متفاوت است.

سؤالی که ذیل این محور مطرح است :محور بودن مفهوم استعداد برترمحور یا هنجارمالک .11

منظور از مالک  مفهومی مالک محوراست یا هنجار محور؟ آن است که مفهوم استعداد برتر

فهوم استعداد برتر آن است که برای تشخیص استعداد برتر بودن یک فرد یک یا محور بودن م

در امتحانات پایانی پایه  53مانند کسب معدل باالی –چند شرط که مستقل از دیگر افراد است 

. ودشمیو هر کسی که این شروط را احصاء کرد استعداد برتر دانسته   شودمیتعیین  -پنجم

جار محور بودن مفهوم استعداد برتر شروطی که برای استعداد برتر بودن در مقابل، در حالت هن

 وابسته به وضعیت دیگر افراد جامعه است.  کامالً شودمیفرد تعیین 

سؤالی که ذیل این محور مطرح است آن است که درصد :ميزان شيوع مفهوم استعداد برتر .11

 5مختلف جمعیت افراد استعداد برتر بین  توسط افرادیا تعداد افراد استعداد برتر چقدر است؟ 

 بیان شده است.  صددر 24 تا

                                                
برای هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش به صورت رسمی استفاده  ریون روندهیشهای پسآزمون ماتریدر کشور ایران نیز تا چند سال پیش از  5

 شد.می
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 پژوهش اول سؤالهای مربوط به یافتهب( 
چگونه تبيين شده « سند راهبردي كشور در امور نخبگان»در « استعداد برتر»مفهوم : سؤال

 ؟است

 

 نخبگان امور در کشور یراهبرد سند در برتر استعداد مفهوم-3جدول 

 موضع سند محور ردیف

 بودن واقعی واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر 5

 به صورت احتمالی امکان شناسایی امکان یا عدم امکان شناسایی مصادیق مفهوم استعداد برتر 2

9 
 و مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب 

 علت آن

علت تسریع پیشرفت  مطلوب دانستن به

 کشور

 بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر 4

توجه به هردو به (5دو موضع مختلف: 

توجه صرف به حالت (2صورت تفکیکی 

 بالفعل

 موضوعی بودن فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا 1

 مسکوت تک نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر 6

 غیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر 7
 در احتماالًو  غیراکتسابیدر بعضی افراد 

 غیراکتسابیبرخی 

 های اصلی استعداد برترها یا شایستگیمشخصه 4
 هوش و خالقیت یا تالش باال

 )در کل مبهم(

 وابسته به شرایط به شرایطاستعداد برتر مستقل یا وابسته بودن مفهوم  3

 مسکوت محور بودن مفهوم استعداد برترمحور یا هنجارمالک 54

 خوب فراگیر در مقابل عالی محدود میزان شیوع مفهوم استعداد برتر 55
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 پژوهش دوم سؤالهای مربوط به یافتهج( 

مركز ملی پرورش استعدادهاي »ي معلمان مدارس در انگاره« استعداد برتر»مفهوم  :سؤال

  است؟چگونه « درخشان

 

 معلمان انگاره در برتر استعداد مفهوم-01جدول 

 موضع معلمان محور ردیف

 بودن واقعی واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر 5

2 
امکان یا عدم امکان شناسایی مصادیق مفهوم 

 استعداد برتر
 به صورت قطعی امکان شناسایی

9 
 مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب 

 و علت آن

هدر نرفتن استعدادهای »مطلوب دانستن به علل 

عدالت » ، «تسریع پیشرفت کشور»، «این افراد

تبدیل نشدن این افراد به بزهکاران » و  «آموزشی

 «باهوش

 حالت بالقوه بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر 4

 بعضی موضوعی و بعضی فرا موضوعی فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا 1

 مسکوت تک نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر 6

 غیراکتسابیهم اکتسابی و هم  غیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر 7

 های اصلی استعداد برترها یا شایستگیمشخصه 4
 عالقه، یپژوهشگر روحیه،  تریو درک قو یادگیری

 باال تالش، یتمتفاوت و خالق نگاه، یادگیریبه 

3 
 بهاستعداد برتر مستقل یا وابسته بودن مفهوم 

 شرایط
 مستقل از شرایط

 مسکوت محور بودن مفهوم استعداد برترمحور یا هنجارمالک 54

 آموزاندرصد کل دانش 2چیزی حدود  ،بسیار کم میزان شیوع مفهوم استعداد برتر 55
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 پژوهش سوم سؤالهای مربوط به یافتهد( 

و « سند راهبردي كشور در امور نخبگان»در « استعداد برتر»نسبت ميان مفهوم : سؤال

 چگونه است؟« مركز ملی پرورش استعدادهاي درخشان»معلمان مدارس 

 

 سند و معلمان انگاره در برتر استعداد مفهوم نسبت-00جدول 

 نسبت محور ردیف

 همراستا واقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم استعداد برتر 5

 همراستا یباًتقر امکان یا عدم امکان شناسایی مصادیق مفهوم استعداد برتر 2

9 
 و مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب 

 علت آن

موضوع غیر همراستا در همراستا در اصل 

 بیان علت

 ناهمراستا بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر 4

 با بعضی همراستا و با بعضی ناهمراستا فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا 1

 مسکوت تک نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر 6

 تا حدودی ناهمراستا استعداد برترغیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم  7

 نامعلوم های اصلی استعداد برترها یا شایستگیمشخصه 4

 ناهمراستا به شرایطاستعداد برتر مستقل یا وابسته بودن مفهوم  3

 مسکوت محور بودن مفهوم استعداد برترمحور یا هنجارمالک 54

 ناهمراستا میزان شیوع مفهوم استعداد برتر 55

 

 پژوهش یهاتیمحدودبخش دوم: 
از دو جهت در این قسمت محدودیت . معلمان بودبا محدودیت اصلی این پژوهش در قسمت مصاحبه 

رسی به معلمان خارج از تهران بود. محدودیت دوم در جنسیت محدودیت اول عدم دست وجود داشت.

معلم  52تنها دو معلم از  معلمان بود. با اینکه تالش شد معلمان خانم بیشتری هماهنگ شود ولی

 مصاحبه شده خانم هستند.
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 پیشنهادهابخش سوم: 
 در این قسمت پیشنهادهای پژوهشی و عملی به تفکیک ارائه خواهند شد.

 پیشنهادهای پژوهشیالف( 
 دودر پژوهشی  یهاپیشنهادبه منظور فهم بهتر نوع ارتباط هر یک از پیشنهادها با پژوهش حاضر، 

 شوند.قسمت مجزا مطرح می

 پیشنهادهایی برای وسعت بخشیدن به پژوهش حاضر .1

توان تبیین فلسفه ضمنی تعلیم و تربیت های پژوهش حاضر را میاز آنجایی که یکی از رسالت

دو دانست به منظور تکمیل  و در سطح عمل و مقایسه این گذارییاستساستعدادهای برتر در سطح 

 شود.های زیر پیشنهاد میاین کار انجام پژوهش

I.  گذارانیاستستحلیل مفهوم استعداد برتر در اسناد باال دستی و 

II. تحلیل مفهوم استعداد برتر در نگاه مسئولین و کارشناسان سمپاد 

III. تحلیل مفهوم استعداد برتر در نگاه مدیران و مشاوران و کادر تربیتی مدارس سمپاد 

IV.  و در سطح عمل )با استفاده از  گذارییاستسدر سطح  مفهوم استعداد برترتحلیل تطبیقی

 پژوهش حاضر و سه پیشنهاد قبلی(نتایج 

توان به تمامی محورهای مناقشه در همچنین از آنجایی که با صرف تحلیل مفهوم استعداد برتر نمی

 شود:تعلیم و تربیت استعدادهای برتر دست یافت پژوهش زیر پیشنهاد می

V. ی شوند ولکه ذیل تعلیم و تربیت استعدادهای برتر مطرح می ی مناقشهاستخراج دیگر محورها

 .)مانند : جداسازی یا عدم جداسازی استعدادهای برتر( ذیل مفهوم استعداد برتر نیستند

 های بعدی پژوهش حاضرگام پیمودنپیشنهادهایی برای  .2

ل از یکدیگر نیستند و مستق کامالً محورهای مناقشه مطرح شده  دهمانطور که در فصل سوم مطرح ش

 شود:با یکدیگر در ارتباط هستند از رو پیشنهاد زیر مطرح می

VI. معنا که انتخاب)بدین مفهوم استعداد برتر شده پیرامون  بررسی روابط میان محورهای استخراج 

هر یک از مواضع در هر یک از محورها از نظر منطقی مانع از انتخاب کدام مواضع در کدام 

 .(دشومحورها می

 پژوهش زیر را پیشنهاد داد: توانیم VIIحال با استفاده از نتایج پژوهش 

VII.  گذارییاستستصریح تناقضات موجود در فلسفه ضمنی تعلیم و تربیت استعدادهای برتر در سطح 

 I  ،II  ،IIIهای پیشنهادی و سطح عمل در ایران  با استفاده از نتایج پژوهش حاضر و پژوهش

 .VII و
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که هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی مفهوم استعداد برتر در نگاه معلمان و سند بود نیازی  ییآنجااز 

دستیابی به یک فلسفه تعلیم و تربیت استعدادهای گیری ذیل محورها نداشت ولی به منظور به موضع

 دد.گرمی گیری قابل دفاع ذیل هر محور است. از این رو پیشنهاد زیر ارائهنیاز به موضع برتر در ایران

VIII. در هر یک از محورهای قابل  قابل دفاعبه منظور انتخاب موضع  یهایطراحی و انجام پژوهش

با توجه به نتایج  (ی تجربی نیز باشدهاپژوهش نیاز به)ممکن است  مناقشه استخراج شده

دستیابی به یک فلسفه تعلیم و تربیت استعدادهای برتر در ایران بر اساس یک و   VIIپیشنهاد 

 تعلیم و تربیت مبنافلسفه 

 شود.همچنین به منظور رساندن این فلسفه به صحنه عمل پژوهش زیر پیشنهاد می

IX. ها ذیل هر یک از محورهای استخراج شده های تربیتی هر یک از موضع گیریاستخراج داللت

 هوم استعداد برتر پیرامون مف

 پیشنهادهای عملیب( 
تک »ی همانطور که در نتایج پژوهش مشاهده شد سند راهبردی کشور در امور نخبگان در محورها

 «محور بودن مفهوم استعداد برترمحور یا هنجارمالک»و  «نوعی یا چند نوعی بودن مفهوم استعداد برتر

حی رینیز موضع ص« های اصلی استعداد برترشایستگیها یا مشخصه»محور و در   مسکوت بود کامالً

 شود:از این رو پیشنهاد میاتخاذ نکرده بود. 

I.  گیری قابل دفاعی انجام داده و بازنویسی شود. سند ذیل این محورها موضع نیاز صورتدر 

د. بر بو یتناقضاتدچار  بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد برترهمچنین موضع گیری سند در محور 

 شود:این اساس پیشنهاد می

II.  پیرامون این محور بازنویسی شود. حتماًسند 

 

و  «مستقل یا وابسته بودن مفهوم استعداد برتر به شرایط» از سوی دیگر در برخی از محورها مانند

 یقهدقبود، موضع معلمان  که سند موضع صریحی اتخاذ کرده «میزان شیوع مفهوم استعداد برتر»

ه و ن –توانند الهام بخش ای که دارند میکه معلمان با توجه تجربه ییآنجاهمراستا با سند نبود. از 

 شود:گیری صحیح باشند پیشنهاد میموضعدر  -تحجّ
 

III. .سند ذیل این محورها بازخوانی و در صورت نیاز بازنویسی شود 

 ود:شلمان به استعداد برتر پیشنهاد میپس از بازنویسی سند با توجه به نتایج این پژوهش در نگاه مع 

IV.  گیری درست از نظر سند، در میان معلمان موضع مانده پس از بازنویسی، محورهای ناهمراستاذیل

  ترویج شود.
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 منابع

 فارسی منابع

جداسازی استعدادهای برتر از سایر دانش آموزان در آراء  مسئله(. بررسی 5934ی، زهرا )ابوالحسن -

 کشور. اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان : بنیاد ملی نخبگان نظرانصاحب

(، مجله استعدادهای 5(. گزینش تیزهوشان در قبل و بعد از انقالب)5976ای، محمدجواد )اژه -

 درخشان، سال ششم 

مجله استعدادهای (، 2(. گزینش تیزهوشان در قبل و بعد از انقالب)5945ای، محمدجواد )اژه -
 (.5، سال یازدهم )رخشاند

(، بازیابی شده در تاریخ 5967اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ) -

 . /http://www.Nodet.net، دریافت شده از: 42/49/5939

(. آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن. تهران: سازمان 5977اعرافی، علیرضا ) -

 ها )سمت(.وم انسانی دانشگاهمطالعه و تدوین کتب عل

. تاریخچه، نظریه ها و رویکردها(هوش و خالقیت )(. 5934افروز و کامکاری، غالمعلی و کامبیز ) -

 تهران: دانشگاه تهران.

 (. جمهور. تهران: چاپخانه خوشه5919افالطون ) -

، بازیابی چند؟ فِیرد چند؟ یقطعه درخشان، یاستعدادها هشتم و هشتاد(. 5944، رضا )امیرخانی -

 /http://www.ermia.ir، دریافت شده از: 94/49/5939شده در تاریخ 

 یتاهدو  )شناسایی بشها حطر شیزموآ نمتو مجموعه .(5935محسن و همکاران ) آیتی، -

 اسناد پشتیبان طرح شهاب: بنیاد ملی نخبگان.برتر(.  یهاادستعدا

های پژوهش در فلسفه ردها و روش(. رویک5943باقری، خسرو؛ سجادیه، نرگس؛ توسلی، طیبه ) -

 تعلیم و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

های اجرایی ها و برنامه(. مجموعه سیاست5935بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش ) -

 طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر )شهاب( در مرحله آزمایشی. تهران

(. روش پژوهش در علوم تربیتی. )خسروی بابادی، علی 5935بارک؛کریستنسن، لری )جانسون،  -

 اکبر؛ پوشنه، کامبیز؛ آقازاده، محرم، مترجم( تهران: آییژ

حکمت  دوفصلنامهینا، سابنبر آن از دیدگاه  مؤثر(. یادگیری و عوامل 5934داودی، محمد ) -

 سینوی، بهار و تابستان.

 تربیت و تعلیم فلسفه در شده نگاشته رسمی اسناد تطبیقی یلتحل(. 5939سجادیه، نرگس ) -

 .44-23، ص 5ه شمار م،چهار سال، تربیت و تعلیم مبانی نامهپژوهش، ایران اسالمی جمهوری



 

  556 

 

: تهران(. دانشگاه، مترجم و حوزه همکاری دفتر. )آدمی استعدادهای باب در(. 5977) ایزرایل شفلر، -

 .)سمت( دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین مطالعه و سازمان

 بنیاد ملی نخبگان.اساسنامه (. 5944شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

 شرایط احراز نخبگی. نامهنییآ(. 5941شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

 (. سند راهبردی کشور در امور نخبگان5935شورای عالی انقالب فرهنگی ) -

 .پرورش و آموزش در برتر استعدادهای تربیت نظامکلیات (. 5939آموزش و پرورش )شورای عالی  -

تاریخ همکاران، مترجم(.  و سیف اکبر(. )علی5932) سیدنی الن ،شولتز ؛دوان پی ،  شولتز -

 .دوران . تهران: نشرروانشناسی نوین

 گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.(. اندازه5934اکبر )صیف، علی -

های شناسایی استعدادهای برتر و ارائه (. بررسی روش5934همکاران ) ، محمد ومؤیدضیایی  -

 الگوی عملی. اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان : بنیاد ملی نخبگان.

در  هاآن(.  تعریف استعداد برتر دانش آموزی و نحوه تعامل با 5932کرباسفروشان،  و همکاران، ) -

 بان طرح شهاب: بنیاد ملی نخبگان.چند کشور منتخب. اسناد پشتی

(. تدوین برنامه تحول نظام نخبگانی کشور بر پایه شناسایی و تحلیل 5934منتظر، غالمعلی ) -

 اسناد پشتیبان سند راهبردیهای ملی، گزارش پنجم: ارتباط میان سند و اسناد پشتیبان. چالش

 کشور در امور نخبگان : بنیاد ملی نخبگان.

های نظام نخبگانی در جهان. اسناد پشتیبان ، الف(. استخراج نظریه5934کاران )ناظمی، امیر و هم -

 سند راهبردی کشور در امور نخبگان : بنیاد ملی نخبگان.

اسناد پشتیبان سند راهبردی کشور  پیشران نظام نخبگانی. ، ب(.5934ناظمی، امیر و همکاران ) -

 در امور نخبگان : بنیاد ملی نخبگان.

، ج(. تحلیل وضع موجود نظام نخبگانی. اسناد پشتیبان سند 5934و همکاران ) ناظمی، امیر -

 راهبردی کشور در امور نخبگان : بنیاد ملی نخبگان.

 اسناد، د(. ترازیابی نهادهای مرتبط با نظام نخبگانی چند کشور. 5934ناظمی، امیر و همکاران، ) -

 لی نخبگان.پشتیبان سند راهبردی کشور در امور نخبگان : بنیاد م

ها و نیازمندیهای برنامه درسی تحلیل مشخصه(. 5947) اردوان؛ مجیدی، سعید یغموری،  -

ه موسس. پرور برای پرورش بومی نخبگان و تعدیل مهاجرت نخبگان در پدیده جهانی شدننخبه

 .آوری اطالعاتمطالعات راهبردی فن
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 :1پیوست 

پیشینه نظری مفهوم  مضمونجدول تحلیل 

  استعداد برتر
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صاحب نظر، 

دیدگاه یا 

 سند

 مقوله نکته کلیدی گزاره کلیدی

تدوین 

کنندگان 

دانشنامه 

 آکسفورد

Talent: a natural ability to do something 

well 

Natural: existing in or caused by nature; 

not made or caused by humankind. 

Talent  .مفهومی موضوع محور است

 «انجام بعضی کارها»به خاطر عبارت 

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 Talent  است.   غیراکتسابیمفهومی

 «طبیعی»به خاطر واژه 

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

Talent  .تا حدی مفهومی بالفعل است

همچنین « توانمندی»به خاطر واژه 

 به بالقوه بودن آن نشده است. ایاشاره

بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 افالطون

مایه وجودی برخی از مردم با طال، برخی دیگر با نقره و 

که قرار است گروه  سرشته شده استباقی مردم با آهن 

و گروه سوم  پاسداراناول زمام داران، گروه دوم 

 و کشاورزان جامعه شود.  ورانشهیپ

 تیزهوشی ذاتی است

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 اهدستهافراد در سه دسته هستند و  -

با هم اختالف فاحشی از نظر ارزشی با 

یکدیگر دارند. )طال، نقره و آهن به 

وضوح تفاوت ارزشی فاحشی با یکدیگر 

 دارند.(

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

 افالطون

برای یافتن فرماندهان سپاه... باید در پی کسانی بگردیم 

 حفظ کنند توانندمیکه عقیده خود را بهتر از دیگران 

... این جستجو را باید از کودکان آغاز کنیم، یعنی باید 

تکالیفی برای آنان معین کنیم که آدمی در حین انجام 

بیش از هر موقع دیگری عقاید خود را زیر پا  هاآندادن 

برد. سپس هر کدام را که ببینیم گذارد، یا از یاد میمی

دهد و فریب ظاهر را فراموشی به خود راه نمی

ماند، خورند بلکه همواره در عقیده خود استوار مینمی

باید بگزینیم و از دیگران جدا کنیم....باید این افراد را  

از این  ندتوانمیر نظر بگیریم و ببینیم آیا در هر سنی زی

زند عقیده پاسداری کنند که هر کاری که از آنان سر می

باید به سود و صالح جامعه باشد؟... باید در مرحله بعد 

را به کارهای سخت گمارد و مجبور به نبرد و  هاآن

مبارزه کرد و تحت آزمایش قرار داد و در مرحله سوم 

 برابر عوامل فریبنده آزمود. باید آنان را در

استعدادهای برتر قابل شناسایی 

 هستند.

امکان یا عدم امکان 

شناسایی استعدادهای 

 برتر

باید به شناسایی استعدادهای برتر نگاه 

 فرآیندی و بلند مدت داشت نه مقطعی

باید فرآیند شناسایی استعدادهای برتر 

 از کودکی آغاز شود.

 افالطون

تنها کسانی که اجازه دارند و باید زمامدار و پادشاه شوند 

]تنها افرادی که سرشت طالیی دارند[ فیلسوفان هستند 

و فیلسوف )یعنی دوستدار دانش( کسی است که عاشق 

ویژگی اصلی استعداد برتر عالقه شدید 

 قتها و حقیاو به فراگیری تمام دانش

 است. 

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر
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و جویای تمام دانش است )نه جزئی از آن(، در فراگیری 

 دانش سیری ناپذیر و مشتاق به تماشای حقیقت است.

د از هنگام تولد در نهادیگر فیلسوف شاه که های ویژگی 

 عبارتند از: او نهفته است

 خورد.دهد و دانسته فریب نمیدیگران را فریب نمی -

داند و به لذات لذت می نیتربزرگلذت روحی را  -

 جسمی اعتنا ندارد.

اعتدال و خویشتن داری دارد و  از حرص مال اندوزی  -

 .کندمیدوری 

و دل بستن به چیزهای کوچک بری از فرومایگی  -

 است.

 .ترسدینماز مرگ  -

 در آموختن چابک است. -

 ای قوی دارد.بالطبع حافظه -

 خواهان تناسب و اعتدال و زیبایی است. -

 همچنین تمام این صفات مطرح شده ناشی از یکدیگرند.

های فرد استعداد برتر ذاتی و ویژگی

 غیراکتسابی هستند.

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

های شخصیتی و توجه به ویژگی

 های ذهنی اخالقی در کنار ویژگی

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

های ناشی از این ویژگی عبارتند ویژگی

از :چابکی در آموختن، حافظه 

قوی،فریب نخوردن و ندادن، اعتنا 

نکردن به لذات جسمی، دوری از 

حرص، دل نبستن به چیزهای کوچک، 

 نترسیدن از مرگ، زیبایی دوست.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 افالطون

طبایعی را که استعدادها و سجایای الزم برای فلسفه را 

تمام  منشأو  اندابیکمدر خود جمع دارند بسیار 

فقط همین طبایع  چه بد و چه خوب کارهای بزرگ 

هستند ولی خوب یا بد شدن  افراد دارای این طبایع را 

 نماید.تعیین می هاآنتربیت 

 .اندابیکماستعدادهای برتر بسیار 
شیوع مفهوم میزان 

 استعدادهای برتر

 افالطون

بر اساس سجایای فطری فیلسوف که برشمرده شدند او 

قوی حافظه، تیزهوش، دلیر و بلند همت است،  عتاًیطب

های خود برتری ... بنابراین او در کودکی به همبازی

اگر جسمش با روحش  مخصوصاًخواهد داشت، 

 هماهنگ باشد.

استعداد برتر: قوی حافظه،  یهایژگیو

 تیزهوش، دلیر  و بلند همت

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

تیزهوشی یک ویژگی روحی است نه 

 جسمی.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

ز در کودکی  ا استعداد برتربرتری فرد 

های خود )در صورت هماهنگی همسن

 است. رؤیتجسم با روح( قابل 

امکان یا عدم امکان 

شناسایی استعدادهای 

 برتر

 ابن سینا

از نظر توان جسمی، قدرت تفکر، هوش و  هاانسان

و جهات دیگر با یکدیگر  زیرکی و کودنیاستعداد، 

 اند.متفاوت

 تیزهوشی ذاتی است.

غیراکتسابی یا 

 اکتسابی بودن مفهوم

 استعداد برتر

از نظر زیرکی و کودنی با هم  هاانسان

 .اندمتفاوت

واقعی یا تخیلی و 

دروغین بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 ابن سینا

برخی بیشتر نیازمند معلم و استاد و مطالعه و تمرین و 

تکرار فراوان هستند، برخی استعداد بیشتری داشته و به 

مطالعه و تمرین و فعالیت کمتری نیاز دارند و برخی نیز 

استعداد برتر نیاز کمتر به  هایویژگیاز 

تمرین و نیاز کمتر به معلم )سهولت در 

 یادگیری( است.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر
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 آموزند.بدون نیاز به آموزگار و آموزش مطلب را می

این تفاوت را ناشی از تفاوت در توانایی در حدس زدن 

 است.

علت اصلی تیزهوشی توانایی در حدس 

 زدن )پیش بینی صحیح( است.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 ابن سینا

 و ذوقرا بیازماید،  طبیعت کودکمربی کودک ابتدا 

او را امتحان کند.آنگاه  درجۀ هوشاو را بسنجد و  سلیقۀ

بر اساس این امور حرفه یا دانش مناسب برای وی 

 برگزیند.

 ذاتی بودن تیزهوشی

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 امکان سنجش تیزهوشی از کودکی 

عدم امکان امکان یا 

شناسایی استعدادهای 

 برتر

 گالتون

 دهدمیهایی خاص به حدی رخ نبوغ فردی در خانواده

با تأثیرهای محیطی و تربیتی  صرفاًتوان آن را که نمی

دادند که هر فرد های او نشان میتبیین کرد زیرا داده

مشهوری نه فقط نبوغ کلی بلکه شکل خاصی از نبوغ را 

 در معموالًبرد. برای مثال، دانشمندان بزرگ به ارث می

هایی متولد شده بودند که از نظر علمی مقام خانواده

 واالیی داشتند. 

 تی است. )ذاتی است(تیزهوشی وراث

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 گالتون
های  هوش حرکتی یکی از معرفه -های حسیتوانمندی

 انسانی است
 هوش یک ویژگی جسمی نیز هست.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 بینه
هوش  فرآیند شناختی سطح باال است و ارتباطی با  

 های حسی و حرکتی ندارد.توانمندی

های جسمی هوش ارتباطی به ویژگی

 ندارد.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 بینه

، از دولت فرانسه درخواست کرد 5344بینه در سال 

اعتباری در اختیارش بگذارد تا ابزاری بسازد که با آن 

ند توانبتواند در سن ورود به مدرسه، کودکانی را که می

با سرعت عادی یاد بگیرند از کسانی که دیرآموز بوده و 

 های آموزشی ویژه نیاز داشتند جدا کند. به برنامه

سیمون بر این فرض استوار بود که -ون بینهنتایج آزم

سن »است و یک «  سن زمانی»هر فردی دارای یک 

های هوشی موجود که نشانگر متوسط توانایی« عقلی

بین افراد گروه سنی معینی است. پس از محاسبه سن 

توان این سن را با سن زمانی وی عقلی کودک، می

ن ادی که سمقایسه کرد تا جایگاه نسبی وی در میان افر

 شان با او یکسان است، تعیین شود.زمانی

هوش قابل کمی سازی  و اندازه گیری 

 دقیق است

امکان یا عدم امکان 

شناسایی استعدادهای 

 برتر

مفهوم تیزهوشی مفهومی وقعی است 

 نه اعتباری

واقعی یا تخیلی و 

دروغین بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 تیزهوشی هنجار محور است

محور یا مالک

محور بودن هنجار

 مفهوم استعداد برتر

 نگارنده

بشدت در سطح جهان  IQهای استفاده از آزمون

ا هگسترش یافت و در حال حاضر نیز بسیاری از دولت

ها برای مقاصد مختلفی از و مؤسسات خصوصی از آن

 ای استهوش فرا زمینه

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر
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-جمله هدایت تحصیلی و شناسایی تیزهوشان بهره می

ها و پیامدهای آن های این آزمون. از جمله ویژگی5برند

 توان به این موارد اشاره کرد:می

عدد را نشان  یکآزمون تنها  ایننتیجه  -

 دهد.می

آزمون مختص زمان و مکان و  ینا سؤاالت -

 نشده است. یطراح یفرهنگ خاص

نتیجه این آزمون معموالً ثابت فرض   -

آزمون را از  ینا یدر سن خاص یعنیشود می

به  یزها نزمان یو در باق هگرفته شدفرد 

 شود.همان استناد می

 تیزهوشی یک نوع است

تک نوعی یا چند نوعی 

بودن مفهوم استعداد 

 برتر

 تیزهوشی مفهومی جهان شمول است 

مستقل یا وابسته بودن 

مفهوم استعداد برتر به 

 شرایط

 تیزهوشی قابل کم و زیاد شدن نیست

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 اسپیرمن

ای در انگلیس با انتشار مقاله 5344اسپیرمن در سال 

این پرسش را مطرح کرد که  «هوش کلی»تحت عنوان 

های مختلف آدمی همبستگی وجود چرا بین توانایی»

کسانی که در یک کار استعداد  دارد یا به عبارتی چرا

های دیگر نیز شایستگی از خود نشان خوبی دارند در کار

دهند و افرادی که در یک زمینه توانایی اندک دارند، می

 « توان هستند؟ها هم کماغلب در سایر زمینه

 بودن هوش ایزمینهفرا 

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 استهوش تک نوعی 

تک نوعی یا چند نوعی 

بودن مفهوم استعداد 

 برتر

 های قابل توجهی دارند.افراد از حیث تیزهوشی با تفاوت انیگراذات
واقعی و اصیل بودن در مقابل اعتباری 

 و دروغین

واقعی یا تخیلی و 

دروغین بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 انیگراذات
ازی سعینی قابل کمی صورتبههایی تیزهوشی با آزمون

 گیری است. و اندازه

موجود قابل ارزیابی  یابزارهاهوش با 

 است.

امکان یا عدم امکان 

شناسایی استعدادهای 

 برتر

 گرایانذات
سلسله مراتب افراد برتر، متوسط و پایین رتبه در جامعه 

 قابل تعیین است و برحسب نیاز باید انجام شود.

متوسط و سلسله مراتب افراد برتر، 

 پایین رتبه در جامعه قابل تعیین است.

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

 گرایانذات
تیزهوشی ژنتیکی، وراثتی)نژادی(  و یک موهبت ذاتی 

 است. 
 هوش ذاتی و وراثتی است

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 گرایانذات

تیزهوشی یک کیفیت دائمی و پایدار است یعنی یک 

تا  و شودمیفرد در بدو تولد با یک ضریب هوشی متولد 

 هنگام مرگ از همان ضریب هوشی برخوردار است.

 هوش در یک فرد ثابت است.

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 گرایانذات
ین ای( است. بدتیزهوشی یک کیفیت عمومی )فرا زمینه

های دارای قابلیت عموماًمعنا که افراد تیزهوش 
 ای است.هوش فرا زمینه

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

                                                
 شد.رونده ریون برای هدایت تحصیلی استفاده میهای پیشحتی در کشور ایران نیز تا همین چند سال پیش از آزمون ماتریس 5
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هوش خود را در  توانندمیای هستند که گسترده

 های مختلف به کار گیرند.عرصه

 گرایانذات
مفهومی جهان شمول است نه مفهومی تیزهوشی 

 مند.مند و مکانزمان

تیزهوشی مفهومی جهان شمول است 

 مند.مند و مکاننه مفهومی زمان

مستقل یا وابسته بودن 

مفهوم استعداد برتر به 

 شرایط

 گرایانذات
تنها عوامل ذهنی موجب تیزهوشی افراد است نه عوامل 

 دیگر.

تنها عوامل ذهنی موجب تیزهوشی  

 افراد است

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 گرایانذات
یک نوع تیزهوش وجود دارد و انواع تیزهوشی معنا دار 

 نیست.
 تیزهوشی یک نوع است

تک نوعی یا چند نوعی 

بودن مفهوم استعداد 

 برتر

 گرایانذات
در نتیجه نیازهای افراد تیزهوش رفتارهای متفاوت و 

 متفاوتی از جمله در آموزش نسبت به دیگران دارند.

استعدادهای برتر نیاز به آموزش 

 متفاوت دارند.

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

 زدایانساخت
 دهدمیدموکراسی را به در معرض خطر قرار   IQآزمون 

 .شودمیزیرا منجر به رتبه بندی افراد 

اندازه گیری میزان تیزهوشی افراد و 

طبقه بندی افراد طبق آن کار نامطلوبی 

 است.

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

 برلند

زدایی معتقد است مفهوم هوش برلند از جریان ساخت

ه بلکه ب شودنمیبه عنوان یک واقعیت عینی کشف 

گردد. او همچنین ابداع می منظور یک هدف اجتماعی

 ندکمیاز مباحث فوکو در خنثی نبودن دانش استفاده 

های سنجش و در نگاهی انتقادی مفهوم هوش و آزمون

هوش را ابزارهایی برای حفظ و تداوم بخشی شکل 

 داند.منظمی از نظم اجتماعی می

اعتباری و تخیلی بودن مفهوم هوش در 

 مقابل اصیل بودن آن

تخیلی و واقعی یا 

دروغین بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 زدایانساخت

 )استرنبرگ(

ار بردن اعتب سؤالتالش کردند با زیر  زدایانساختبود 

گیری بودن های سنجش هوش، قابل اندازهعلمی آزمون

ببرند. چون اگر هوش قابل اندازه  سؤالهوش را زیر 

بندی توان با توجه به آن افراد را دستهگیری نباشد نمی

 کرد.

 ناکارآمدی ابزارهای سنجش هوش

امکان یا عدم امکان 

شناسایی استعدادهای 

 برتر

 زدایانساخت

زدایان اعتقاد دارند حتی اگر روشی برای سنجش ساخت

درست هوش وجود داشته باشد، پیامدهای این سنجش 

نامطلوب است زیرا موجب نابرابری اجتماعی و شکافی 

 خواهد شد.غیرقابل جبران در جامعه 

وجود پیامدهایی نامطلوب برای طبقه 

 افراد بر اساس هوش

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

 گاردنر

 مستقل را برای حیطه هوش نسبتاًگاردنر  هفت توانایی  

توصیف کرده است. البته او از آغاز تصریح کرده است 

نها مدخلی برای ت که فهرست مشتمل بر هفت نوع هوش

 گرایانه به مقوله هوش است و دربردارنده انواعنگاه کثرت

 ممکن هوش انسانی نیست. 

هوش یک مفهوم عمومی نیست بلکه 

 متکثر است

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر
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 گرایانتوسعه

ش گرایانه تالگرایان با نگاهی عملبه همین خاطر توسعه

کردند مفهوم تیزهوشی را مورد بازسازی قرار دهند، به 

های های ناشی از دیدگاهطوری که هم بتوان از آسیب

گرایانه در امان ماند و هم از منافع مفهوم تیزهوشی ذات

 بهره جست. 

 تعریف مفهوم تیزهوشی مفید است

لوب مطلوب یا نامط

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

 رنزولی

سه خوشه اصلی  کنشبرهماز  عبارت استتیزهوشی 

ها عبارتند از های انسانی که این خوشهویژگی

 سطوح باالی»، «های کلی باالتر از میانگینتوانایی»

 «.سطح باالی خالقیت»و « تعهد کاری

خالقیت، تالش باال و توانایی کلی باالتر 

تیزهوشی  سازندهاز میانگین عناصر 

 هستند.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

تیزهوشی هنجار محور است مالک 

 محور نیست

محور یا مالک

محور بودن هنجار

 مفهوم استعداد برتر

 رنزولی

هستند که یا این  هاییآن، بااستعدادکودکان سرآمد و 

ها را دارا هستند و یا قابلیت این را از ویژگی مجموعه

 دارند که دارای این مجموعه ویژگی باشند. 

 شودمیرا شامل  هابالقوهتیزهوشی هم 

 را هابالفعلو هم 

بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 رنزولی

و  هاکودکانی که واجد شرایط فوق هستند، به فرصت 

ای نیاز دارند که به هخدمات آموزشی متنوع و گسترد

های درسی معمول فراهم طور عادی از طریق برنامه

 شودنمی

افراد استعداد برتر نیاز به آموزشی غیر 

 از آموزش عادی نیز دارند

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

تر و علت استعداد بر

 آن

 رنزولی

های رنزولی در کارهای بعدی خود به اهمیت ویژگی

تری در خصوص تیزهوشی و به عنوان پس گسترده

بینی، شهامت، زمینه مدل سه حلقه، از قبیل خوش

ی عاطفی به یک موضوع یا رشته، حساسیت عالقه

انسانی، انرژی فیزیکی و روحی و  هاینگرانینسبت به 

 به سرنوشت، اشاره نموده است چشم انداز نسبت 

 عوامل شخصیتی در تیزهوشی تأثیر

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 تاننباوم
برخی افراد سرآمد وجود دارند که عنصر خالقیت نقش 

 ندارند هاآنمهمی در سرآمدی 

عنصر خالقیت برای تیزهوشی الزم 

 نیست.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 تاننباوم

: کندمیافراد سرآمد را به دو دسته مجزا تقسیم 

خالقیت عمل  بر اساسکه  «مولد»الف(سرآمدان 

. ب( سرآمدان کنندمیو چیزهای جدید خلق  کنندمی

آن نمایند و مهارت عمل می بر اساسکه  «مجری»

را که از قبل موجود است را به طور بهینه بکار  چیزی

 .گیرندمی

 دو نوع تیزهوش وجود دارد.

تک نوعی یا چند نوعی 

بودن مفهوم استعداد 

 برتر

 تاننباوم

تاننباوم از همپوشانی پنج متغیر « ستاره دریایی»مدل 

توانمندی عمومی، توانمندی تخصصی، عوامل 

غیرهوشی مانند انگیزش، اعتماد به نفس باال و ...، عوامل 

 آید.وجود میمحیطی و عوامل تصادفی تیزهوشی به 

توجه به محیط، عناصر شخصیتی، 

عناصر تصادفی و عوامل اختصاصی در 

 کنار عوامل عمومی

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 گانیه
های خاص عنصری مهم و در خالقیت در برخی فعالیت

ها کم اهمیت است به همین خاطر برخی دیگر از عرصه

عنصر خالقیت برای تیزهوشی الزم 

 نیست.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر
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عامل قطعی برای تیزهوشی در نباید خود به عنوان یک 

 نظر گرفته شود.

 گانیه

های توانایی را دیگر حوزه تأثیراو اعتقاد دارد رنزولی 

ه همۀ ک کندمیو به اشتباه چنین فرض  گیردمینادیده 

 های هوشی هستند.اییها از نوع تواناین توانایی

 .اندمهمعناصر غیر هوشی  - 

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 گانیه

اگر این فرض را بپذیریم که تیزهوشان کم پیشرفت »

تیزهوش هستند، آنگاه تعریف تیزهوشی باید به  واقعاً

د تعه»ای باشد که در آن نقش متفاوتی بر عهدۀ گونه

 گذاشته شود. « کاری

برای  تواننمیعامل تعهد کاری 

gifted  .بودن ضروری باشد 

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

 گانیه

 مشکل آخری الخصوصعلیاو برای رفع این مشکالت 

( و giftednessکه مطرح شد مدل افتراقی تیزهوشی)

که اساس آن بر  دهدمی( را ارائه talentپراستعدادی)

 «های عملکردزمینه»و  «های تواناییحوزه»جدایی
استوار است که اولی با تیزهوشی و دومی با پراستعدادی 

 مطابقت دارد 

 »منجر به  لزوماً« توانایی سطح باال»

د ولی بای شودنمی« عملکرد سطح باال

 به هردو توجه کرد.

بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 گانیه

(: دارا بودن و استفاده از giftednessتیزهوشی)

 )که استعداد ذاتیای استالعادهفوقهای طبیعی توانایی

 در یک شودمی( که باعث شودمییا تیزهوشی نامیده 

درصد باالی  54حوزه توانایی، فرد حداقل در بین 

 همتایان سنی خودش قرار بگیرد.

 هنجار محور بودن مفهوم تیزهوشی 

محور یا مالک

محور بودن هنجار

 مفهوم استعداد برتر

 ذاتی بودن تیزهوشی

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 گانیه

 العادهفوق(: بیان کننده تسلط talentپراستعدادی)

اند مند توسعه یافتههایی است که به صورت نظامتوانایی

 به حوزه از فعالیت انسانیو دانش فرد، در حداقل یک 

 54فرد حداقل در بین  شودمیمیزانی است که باعث 

اش که در همان حوزه فعال درصد باالی همتایان سنی

 هستند، قرار گیرد.

 هنجار محور 

محور یا الکم

محور بودن هنجار

 مفهوم استعداد برتر

 بودن پر استعدادی ایزمینه

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 گانیه

او برای تکمیل مدل خود چهار عنصر دیگر را اضافه 

که این عناصر عبارتند از: یادگیری و تمرین،  کندمی

های جسمی و کاتالیزورهای درون فردی مانند ویژگی

روحی و انگیزه و اراده ، کاتالیزورهای محیطی و 

رابطه این عناصر در مدل گانیه به این شکل است شانس

العاده های فوقکه دارای قابلیت - Giftedکه فرد 

یادگیری »از طریق  –ت ذهنی، روانی و جسمی ذاتی اس

فرآیند رشد خود را طی کرده و به فرد « و تمرین

Talent  در یک ]یا چند[ زمینه خاص فعالیت بشری

. همچنین در طی فرآیند رشد شودمیتبدیل 

کاتالیزورهایی هستند که این فرآیند را تسهیل کرده یا 

. عنصر شانس نیز مانند کنندمیدر مقابل آن ایجاد مانع 

توجه به عوامل تصادفی، محیط و 

عوامل شخصیتی به عنوان موانع یا 

 تسهیل کننده 

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

توجه به مفهوم رشد و توسعه  

تیزهوشی  )پویا و تکوینی شدن مفهوم 

 تیزهوشی(

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر
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ل زیر است. شک مؤثردر تعامل عناصر با یکدیگر بستری 

 .دهدمیتعامل این اجزا را باهم نشان 

 گرایانتوسعه

گرایان که معتقدند تیزهوشی یک کیفیت برخالف ذات

پایدار و دائمی است بدین معنی که یک فرد در بدو تولد 

و تا هنگام مرگ از  شودمیبا یک ضریب هوشی متولد 

همان ضریب هوشی برخوردار است.  تیزهوشی از نگاه 

گرایان امری تکوینی است. در واقع  این دیدگاه توسعه

که  دبینمیشونده  ای پویا  و شکوفاتیزهوشی را پدیده

های پیشرفته و از طریق عالقه و اشتیاق، کسب مهارت

 . کندمیهای خالقانه تجلی پیدا تنش

 شی امری تکوینی  است نه ایستا تیزهو 

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

 گرایانتوسعه

تیزهوشی را یک کیفیت کارکردی  گرایانتوسعه

های کارکردی آن توان آن را از زمینهکه نمی دانندمی

 های محیطیجدا کرد. به این معنا که از یک سو ظرفیت

و  هاآنو اجتماعی مشروط به آمادگی فرد برای درک 

است و به طور معکوس اثربخشی  هاآنکنش بر مبنای 

ها و ی فرصتهای فرد نیز به واسطهو توانایی

و  گیردمیهای محیطی و اجتماعی شکل ظرفیت

 کنندمیتالش  گرایانتوسعه. بسیاری از شودمیتحریک 

تا نقش شرایط محیطی را در تعامل با وضعیت ژنتیکی 

مشخص سازند. برای برخی، فعالیت شناسایی افراد 

ی با شناسایی شرایط محیطی استثنای تواندمینایی استث

 راستا باشد.هم

تیزهوشی وابسته به محیط )بافت( 

 است

مستقل یا وابسته بودن 

مفهوم استعداد برتر به 

 شرایط

 گرایانتوسعه

( یک Giftednessگرا تیزهوشی  )در دیدگاه توسعه

امر متکثر است. در واقع تیزهوشی به عنوان امری 

نه گوای متفاوتی دارد و اینتکوینی مسیرهای توسعه

نیست که تنها یک مسیر برای تکوین آن وجود داشته 

عوامل  توسعه در یک مسیر  توانمیباشد. همچنین 

خاص و نه دیگر مسیرها در یک فرد را هم در شخصیت 

فتی که آن فرد در آن وجود آن فرد است و هم در با

دارد، جستجو کرد. این تکثرگرایی در دیدگاه 

است  گرایانآشکارا در تضاد با دکترین ذات گرایانتوسعه

( برای یافتن و IQکه فرمول خاص و صریحی )

 یک صرفاًکه در آن  دهدمیگیری تیزهوشی ارائه اندازه

 عدد تعیین کننده تیزهوش بودن یا نبودن فرد است.

یزهوشی  به عنوان  امری متکثر  نه ت

 واحد

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

 نگارنده
علت توجه کشور آمریکا به موضوع آموزش و پرورش 

 استعدادهای برتر، پیشرفت کشورش است. 

گره خوردن مفهوم استعداد برتر و 

 پیشرفت

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

و علت استعداد برتر 

 آن
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گزارش 

مارلند به 

کنگره 

 آمریکا

کودکان استعداد برتر کسانی هستند که به موجب 

شان دارای قابلیت یا عملکرد باال های برجستهتوانمندی

ای واجدالشرایط ی افراد حرفهو به وسیله باشندمی

ی های تربیت. این کودکان به برنامهشوندمیشناسایی 

ر د برایشانمتفاوت و/یا خدماتی فراتر از آن چیزی که 

ان شمدارس معمولی وجود دارد نیاز دارند تا بتوانند دین

 را به خود و جامعه ادا نمایند.

برجسته استعداد برتر  هایتوانمندی

 ممکن است بالفعل یا بالقوه باشد.

بالقوه یا بالفعل بودن 

 هوم استعداد برترمف

استعدادهای برتر ]برای شکوفا شدن 

شان[ به آموزش و استعدادهای برجسته

 پرورش فراتر از حد معمول نیاز دارند.

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

هر فرد نسبت به ]شکوفا شدن 

 استعدادهای[ خود دینی دارد.

مطلوب یا نامطلوب 

تعریف مفهوم بودن 

استعداد برتر و علت 

 آن

هر فرد ]با توجه به میزان 

استعدادهایش[ نسبت به ]تالش برای 

 پیشرفت[ جامعه خود دینی دارد. 

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

گزارش 

مارلند به 

کنگره 

 آمریکا

تند که هسکودکان با ظرفیت باال یا عملکرد باال کسانی 

شان را در یک یا چند حوزه موفقیت و یا توانمندی بالقوه

اند: توانایی فکری عمومی، های زیر نشان دادهاز حوزه

استعداد تحصیلی ویژه، تفکر خالقانه یا مولد، توانایی 

-های روانیهای بصری و نمایشی، تواناییرهبری، هنر

 حرکتی

ت ای اسکه استعداد برتر مفهومی زمینه

 ایه فرا زمینهن

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

خالقیت در کنار هنر، قدرت رهبری و 

... خود یک زمینه در نظر گرفته شده 

 است.

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

گزارش 

مارلند به 

کنگره 

 آمریکا

 gifted andکودکان تیزهوش و استعداد درخشان )»

talented children و  از  اندمحروم( در واقع

دائمی در استفاده از  اختالالتروانی و  هایآسیب

نج برند. رهایشان برای عملکرد صحیح رنج میتوانمندی

این افراد برابر و حتی بیشتر از رنج کسانی است که به 

ها توسط اداره مرکزی آموزش و دلیل دیگر محرومیت

خدمات ارائه  هاآنپرورش  به عنوان نیازهای خاص  به 

 .«شودمی

زهای استعداد برتر جزو افراد با نیا

 شوندمیخاص آموزشی محسوب 

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

قانون 

آموزش و 

پرورش 

استعداد برتر 

جاویت در 

 آمریکا

کودکان و نوجوانانی که در مقایسه با همساالن، هم 

دارد،  هاآنها و کسانی که تجربه یکسانی با محیطی

ای در انجام دادن کارها دارند  یا در استعداد برجسته

العاده باالی فعالیتی، پتانسیل قابل توجهی سطوح  فوق

این کودکان و نوجوانان در اند. از خود نشان داده

های فکری، خالقیت و/یا هنر،  قابلیت عملکرد حوزه

را داای را العادهاند، ظرفیت رهبری فوقباالیی بروز داده

ه ب هاآنبوده  یا در یک رشته خاص علمی برتر هستند. 

هایی نیاز دارند که به طور معمول به خدمات یا فعالیت

استعدادهای برجسته در . شودنمیوسیله مدارس فراهم 

های فرهنگی، در تمام کودکان و نوجوانان تمام گروه

استعداد برتر مفهومی هنجارمحور  

است. )در مقایسه با همساالن، هم 

ها و کسانی که تجربه یکسانی محیطی

 دارد( هاآنبا 

محور یا مالک

محور بودن هنجار

 مفهوم استعداد برتر

 تواندنمیحرکتی -زمینه روانی 

 برای استعداد برتر باشد. ایزمینه

ها یا مشخصه

 های اصلیشایستگی

 استعداد برتر

استعدادهای برتر در تمام اقشار 

فرهنگی و اقتصادی وجود دارد. )این 

فاکتور که در چه قشری است نباید 

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر
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های فعالیت بشری وجود اقشار اقتصادی و در همه زمینه

 رد.دا

استعداد برتر محسوب  هایویژگیجزو 

 شود.(

آیین نامه 

احراز شرایط 

 نخبگی

 که شودمیبه فرد برجسته و کارآمدی اطالق « نخبه»

اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری 

سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، و فرهنگ

خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید 

و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به 

 جامعه انسانی کشور گردد. رشد و توسعه علمی و اعتالی

که به صورت  شودمیبه فردی اطالق   «استعداد برتر»

های الزم برای بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمینه

شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم 

 نشده است.

تمایز قائل شدن میان حالت بالقوه و 

 ترقدقیبالفعل )البته این تمایز باید 

 بررسی شود(

بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر

هدف از تعریف استعداد  رسدمیبه نظر 

برتر و نخبه سرعت بخشیدن به رشد و 

توسعه علمی و اعتالی جامعه انسانی 

 کشور است.

مطلوب یا نامطلوب 

بودن تعریف مفهوم 

استعداد برتر و علت 

 آن

آیین نامه 

احراز شرایط 

 نخبگی

تعاریف فوق شامل استعدادهای برتر و نخبگان 

های مختلف از قبیل علمی و فناوری، آموزشی، بخش

 باشد. فرهنگی، اجتماعی، هنری و مدیریتی می

 به استعداد برتر ایزمینهنگاه 

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

آیین نامه 

احراز شرایط 

 نخبگی

استعداد برتر و نخبگی یک فرآیند پویا است و  

های زمانی مشخص در بایست تداوم شرایط در دورهمی

 احراز نخبگی معیار قرار گیرد.

 نگاه پویا به استعداد برتر

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

کمیته علمی 

طرح فنی و 

 شهاب 

ص در ی خانایاتوو »قابلیت از ست رت اعبااد ستعدا

تر نهاماهرم نجاو اقابلیت شخصی وز با براه همری گیردیا

های ، مؤلفهین تعریفس اساابر ، «یک کار خاص

از: ند ارت« عبایگیردیاص در نایی خااشناسایی »تو

ت طالعای ا» حجم باال،« یگیردیادر حتی و را»سهولت 

وز شناسایی »برهای ،مؤلفهقت«د» و « صمینه خادر ز

، »سرسختی شناختی«از:  اندعبارت قابلیت شخصی«

شناسایی های و مؤلفه« وی»کنجکاو« مبهاا»تحمل 

ستی در»از:  اندعبارت« صخار یک کاتر م ماهرانهنجاا»

ی سرعت باالو »چاالکی ، «رکام نجادر اکم ی خطاو 

 است.« رکام نجادر احتی و را»سهولت و « رکام نجاا

بیشتر بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر 

یک کار  ترماهرانهبه خاطر عبارت انجام 

 خاص.

بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر

به استعداد برتر به طوری  ایزمینهنگاه 

 که هر کار خاص یک زمینه است.

موضوعی یا 

فراموضوعی بودن 

 مفهوم استعداد برتر

یی بر سه پایه تواناتعریف استعداد برتر 

خاص در یادگیری، بروز قابلیت 

تر یک کار شخصیتی و انجام ماهرانه

 خاص

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

شخصیتی در  هایویژگیتوجه به 

 تعریف استعداد برتر

ها یا مشخصه

های اصلی شایستگی

 استعداد برتر

سند 

راهبردی 

کشور در 

 امور نخبگان

که با  شودمیصاحب استعداد برتر: به فردی اطالق »

های ذاتی خود امکان رسیدن به مرحله توجه ویژگی

های الزم برای نخبگی را داراست ولی هنوز زمینه

او فراهم نشده  ویژهشناسایی کامل و بروز استعدادهای 

 «است.

ر که د شودمینخبه: به فردی برجسته و کارآمد اطالق »

لم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و خلق و گسترش ع

های اسالمی اثرگذاری مدیریت کشور در چارچوب ارزش

 هیپاهای وی بر بارز داشته باشد و همچنین فعالیت

تصریح بر ذاتی بودن مفهوم استعداد 

 برتر

غیراکتسابی یا 

اکتسابی بودن مفهوم 

 استعداد برتر

جدا کردن حالت بالقوه و بالفعل 

 استعداد برتر

بالقوه یا بالفعل بودن 

 مفهوم استعداد برتر
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و س های ذاتی از یکهوش، خالقیت، انگیزه و توانمندی

های اکتسابی از سوی و خبرگی، تخصص و توانمندی

 الیدیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعت

 «کشور شود.
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 :2پیوست 

مرکز ملی  معلمانمصاحبه با فرم پرسشنامه 

امون مفهوم رپی پرورش استعدادهای درخشان

 استعداد برتر
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 فرد مصاحبه شونده مشخصات

 رسمی یا غیررسمی:  تحصیالت:  سن: جنسیت:

 :در مدارس سمپاد مقطع تدریس  :در مدارس سمپاد موضوع تدریس

 :سابقه تدریس  :در مدارس سمپاد سابقه تدریس  :در مدارس سمپاد تدریس  مناطق

 :در مدارس خاص یلتحص  سابقه تدریس در مدارس عدی دولتی:

 از مصاحبه شونده ،هاي قبل از مصاحبهدرخواست

بیان کنید. هدف این پژوهش بررسی مباحث  سؤاالتاعتقادات شخصی خود را راجع به  صرفاً -

علمی مطرح شده در این زمینه نیست بلکه هدف شناخت اعتقادت معلمان سمپاد است بدون 

 .هاآنگیری راجع به درست بودن یا غلط بودن موضعهیچ 

 بگویید که نظری صرفاً  لطفاً نظر خاصی نداشتید  سؤالیهمچنین به همین جهت اگر در مورد  -

 ندارم.

 مصاحبه سؤاالت

را استعداد  هاآنای از آموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهآیا به نظر شما دانش .5

 آموزان وجودبرتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 5ندارد؟

؟ ای کرد؟ به چه دلیلیتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -آیا باید به این دانش آموزان .2

 2نیست.( جدا کردن این دانش آموزان از دیگر دانش آموزان صرفاً)منظور از توجه 

 9آموزان اختالف دارند؟آموزان از چه نظر با دیگر دانشاین دانش .9

 4این دانش آموزان را شناسایی کرد؟ توانمی تا چه حد .4

را  اوی فعل هایوفقیتو م دستاوردها آموز بایدبه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش .1

یا  ؟باید مالک قرار گیرد در آینده موفقیتاو برای کسب  و ظرفیت یا پتانسیل در نظر گرفت

 1هر دو؟

 6ها تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟این مشخصه .6

                                                
 «استعداد برترواقعی یا تخیلی و دروغین بودن مفهوم » محوربرگرفته از  5

 «و علت آن مفهوم استعداد برتر یفنامطلوب بودن تعر یامطلوب »برگرفته از محور  2

 «های اصلی استعداد برتریا شایستگی هامشخصه»برگرفته از محور  9

 «بالقوه یا بالفعل بودن مفهوم استعداد برتر »از محور  برگرفته 4

 «مفهوم استعداد برتربالقوه یا بالفعل بودن »برگرفته از محور  1

 «غیراکتسابی یا اکتسابی بودن مفهوم استعداد برتر»برگرفته از محور  6
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رتری از ب هانهیزمآیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر  .7

یا چند زمینه محدود این پتانسیل باشد یا برای یک  برخوردارسطح باالیی نسبت به دیگران 

 5دارد؟

اید( استعداد ای که در آن درس دادهآموزان تهران )در محدودهبه نظر شما چند درصد دانش .4

 2برتر هستند؟ در کل کشور این آمار چطور است؟

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته شود با  .3

در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه به  شخصی که باید

 9هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 « فراموضوعی بودن مفهوم استعداد برتر موضوعی یا»برگرفته از محور  5

 « شیوع مفهوم استعداد برتر »برگرفته از محور  2

 «به شرایط استعداد برترمستقل یا وابسته بودن مفهوم  »برگرفته از محور  9
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 :3پیوست 

مرکز ملی پرورش  معلمانمصاحبه با  متن

امون مفهوم استعداد رپی استعدادهای درخشان

 برتر
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 1 معلم شمارهمصاحبه با 

 را اهآن از ایعده بتوان که دارند تفاوت هم با شکلی به آموزاندانش شما نظر به آیا :كننده مصاحبه

 جودو آموزاندانش در توجهی قابل طولی تفاوت گونه هیچ یا گرفت؟ نظر در تیزهوش یا برتر استعداد

 ندارد؟

 در آموز دانش عده یک که هست نیاز و دارند تفاوت هم با آموزان دانش بنده نظر از : 1معلم شماره  

 ضعیف و دباشن یکدیگر کنار باید همه ها این گویند می که نظر این با و شود کار رویشان بر جدا محیطی

 و وندشمی و حیف دارد فرق سطحشان واقعأ یکسری چون .مخالفم کنند، بنده کمک یکدیگر به قوی و

 خوب آموزان دانش که دارد وجود هم دیگر ی دسته بکنند.  یک توانند نمی بقیه به هم کمکی هیچ

 .کندیبیشتری م پیشرفت اینگونه خودش .کند کمک باید ضعیف کنار در خوب، آموز دانش این .هستند

 که نیست طوری هم استعداددرخشان ی مدرسه در و است کم تعدادشان اما دارد وجود استثنائاتی

 هستند خوبها همان که هستند ای عده هم آنها در .آدمهاست از دسته آن جزء هست کسی هر بگوییم

 دولتی و ،غیرانتفاعی عادی مدارس در و. دارد وجود اآلن هم عادی مدارس از خیلی در و نیستند عالی و

 استعدادهای آزمون در دالیلی به بنا که بینید می هنوز را خاص نفر2 آموز، شمادانش544 بین در

 .اندنبوده درخشان، موفق

 به د؟کر ایویژه توجه -بودنشان برتر استعداد حیث از -آموزان دانش این به باید آیا مصاحبه كننده:

 .(نیست آموزان دانش دیگر از آموزان دانش این کردن جدا صرفاً توجه از منظور) دلیلی؟ چه

 می متوجه و دارد سرکار افراد این با که معلمی بعضا که هایی پتانسیل دلیل : به 1معلم شماره 

 این اتوماتوار ها بچه از بعضی که شوید می متوجه نگفته را مطلب یک هست موقع یک شما یعنی.شود

 می کننده خسته برایشان کالس گرفتن هستند، و یاد بیشتر آن،دنبال از فراتر و گیرند می یاد را مطلب

ر این افراد تیزهوش د بگیرند، یاد را مطلبی آموزان دانش تا دارید نیاز شما که کالسی ساعت یک.شود

 .یستن حفظیات زمینه صرفأ .شود می کننده خسته وادامه کالس برایشان گیرند.دقیقه اول یاد میپنج 

 عاتاطال از بیشتری حجم توانند می و دارند سریعتری یادگیری قوه.هم  عملی و پژوهشی های زمینه در

 .بگیرند یاد ترعمیق سطح در را

 دالیلی باید توجه بیش تری به این افراد بکند؟چه  به پرورش و آموزش : به نظر شمامصاحبه كننده

 اون به متفاوتی ورودی هایداده ست، باید متفاوتی پتانسیل دارای آدمی یک : وقتی 1معلم شماره 

 و دداشته باش متفاوتی رفتار آنها بدهد، با متفاوت اطالعات که باشد داشته وجود جایی باید .شود  داده

به نظر من در کل اگر توجه ویژه ای نداشته  .درسی کتاب حفظیات صرفأ نهبخواهد،  آنها از هم متفاوت

 چیزی و استعداد اسم به داریم رود. چیزیآموزان به هدر میباشند عمر و پتانسیل خدادادی این دانش

 رایب سازی زمینه پرورش و آموزش هست، وظیفه استعداد درونشان هااین .استعداد زمینه پرورش نام به

 .استعدادهاست آن بروز

 دارند؟ اختالف آموزاندانش دیگر با نظر چه از آموزاندانش این مصاحبه كننده:
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 دیدن متفاوت -9ظاهری مسائل روی تحلیل قدرت -2سریعتر یادگیری قدرت -5  : 1معلم شماره 

 حس -1بیشتر  یادگیری به اشتیاق و شور - 4بینند نمی ساده را پدیده یک یعنی اطراف های پدیده

 باال کنجکاوی

 کرد؟ شناسایی را آموزان دانش این توانمی حد چه تا مصاحبه كننده:

 نکرد فراهم .نیست کافی آزمون صرفأ من نظر به .فهمید شود نمی آزمون روی از فقط  : 1معلم شماره 

 آدم این که دهد می نشان نظرم به دارند را ویژگی این که آموزانی دانش بقیه کنار در تعاملی محیطی

 لویج را ای مسئله یک شما .دهد نشان تواند می بهتر خیلی تیمی کار انجام .نه یا دارد خاصی استعداد

 بخواه حل دهند، از این افراد راه می جواب روش یک ها باانسان نود درصد که ای بگذار، مسئله ها این

 را ارک این معلمی آید، یک می ذهنم در من اآلن که مثالی .نه یا را حل راه آن بینند می متفاوت ببین

 یک طفق آمد آموزان دانش آن از نفر بکشند، یک را برداریوزنه، وزنه یک بود گفته ها بچه به .بود کرده

ه ب .دیدمش طرف این از من نیست، گفت وزنه که این وسطش گذاشت، خب نقطه یک و کشید دایره

 نظر من متفاوت دیدن و خالقیت خیلی مهم است.

 دارد؟ بودن تیزهوش در باالیی دز خالقیت که گوییدمی پس :كننده مصاحبه

د تیزهوش ویژگی دیگر افرا .ببینید متفاوت را مسائل بتواند اینکه. است مهم بله،خیلی :مصاحبه شونده

 تن، ایننوش به کنید شروع را این بگویند کند. مثألمی شان و تکراری خسته روتین این است که، کار

 یژگیو از دیگر یکی شکنی ساختار .باشد جدید باید کار .کندمی شان خسته بدهید، کار انجام را کار

 بساز، از را ماشین این بگویند دفعه ساختند، این می جور یک ساله هر را ماشین این .هاست آن های

 .کند ایجاد ببیند، فضا دیگر بعد یک

 به نظر شما این دانش آموزان قابل شناسایی هستند؟ مصاحبه كننده:

 دنبال باید دیدنشان. متفاوت سنجش و از طریق تئوری و هم از طریق آزمون، بله، هم : 1معلم شماره 

 .باشیم این راه جدید کشف

 هستند؟ مادرزادی میزان چه تا و اکتسابی میزان چه تا شدن برتر استعداد مصاحبه كننده :

 هم درصد71 است،حتی استعداد ذات درصد74.دانم می94-74 حدودأ من، نظر از :  1معلم شماره 

 شود. می

 به نظرتان بیشتر ذاتی است؟ پس :كننده مصاحبه

 کی ولی بقیه با دارند فرق که اند معلوم اول از .است معلوم اصأل ست، ذاتی بیشتر :  1معلم شماره 

 دهد.نمی نتیجه 74 وقت هیچ درصد نیاید، 74کنار در اگر درصد94 آن نکته،

 شود؟ بارور باید که دارد وجود چیزی یک :كننده مصاحبه

 وجودش الزم است. درصد 14 ی اندازه ولی است کم عددش .است درست بله، : 1معلم شماره 
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ها مینهاکثر زآیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا  :كننده مصاحبه

از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمینه محدود این پتانسیل 

 دارد؟

ها. مثال های باالتری دارند نه در همه زمینهبه نظر من در زمینه ای خاص توانایی : 1معلم شماره 

های ندان قوی نیست. چون در زمینهشخصی هوش ریاضی باالیی دارد ولی در زمینه کارهای عملی چ

 متفاوت استعدادهای متفاوتی وجود دارد، پس چند بعدی است، و هرکس در زمینه خاصی استعداد دارد.

اید( ای که در آن درس دادهآموزان تهران )در آن محدودهبه نظر شما چند درصد دانش :كننده مصاحبه

 استعداد برتر هستند؟ 

درصد دانش آموزان تهران استعداد برتر هستند.  9و حداقل  1من حداکثر به نظر  : 1معلم شماره 

 تعدادشان خیلی باال نیست.

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته  :كننده مصاحبه

بیه به ، ششود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود

 هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

سال  14های های علمی و عملی حال حاضر با مالکقطعا متفاوت خواهد بود. مالک : 1معلم شماره 

آینده قطعا فرق خواهد داشت. شاید در گذشته و حال متفاوت دیدن یک ویژگی برتر بودن باشد. اما 

 کند. وسیله سنجش متفاوت دیدن فرق می

ای هآموز باید دستاوردها و موفقیتبه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش  :كننده مصاحبه

فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار گیرد؟ یا 

 هر دو؟

فعلی او را در نظر بگیریم. در  ها و دستاوردهایبه نظر هنر اصلی آن است که موفقیت : 1معلم شماره 

واقع پتانسیل های بالقوه او را کشف کنیم. کار اصلی ارگانی که مسئول است این است که بالقوه ها را 

 . و فهمیدن روش این کار سخت است.کشف کند
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  2معلم شماره با مصاحبه 

 هانآای از ه بتوان عدهآموزان به شکلی با هم تفاوت دارند کآیا به نظر شما دانشمصاحبه كننده: 

موزان آرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 وجود ندارد؟

دانش آموزان به جهات مختلف با هم تفاوت دارند. از لحاظ هوش ،  قطعاًبله :  2معلم شماره 

متفاوت. شاید فردی در ریاضی ضعیف باشد ولی کار عملکردی و اجرایی  هایزمینهاستعداد. اما در 

. و ایزمینهاستعداد دارند منتهی هر کسی در یک  هاانسانی آن عالی باشد. من اعتقاد دارم همه

 موافق کامالًاستعداد ویژه دارند، بله  هاآدمخیلی مهم است و اینکه بعضی  استعدادهاکشف این 

 هستند. ترخاص هابعضیستعداد دارند اما هستم. یعنی همه ا

به نظر شما سازمان آموزشی کشور باید امکانات و توجه ویژه به این افراد تیزهوش  مصاحبه كننده:

 اختصاص دهد یا خیر؟ بااستعدادو 

ثر اک شودمیآن گونه که مشاهده   یادر دنویژه داشته باشیم.  یبرنامهباید  قطعاً :  2معلم شماره 

بزرگ جهان را افراد باهوش انجام دادند. اگر این استعداد در مسیر درست  هایدزدیو  هااریبزهک

 سدر کالتوسط معلم  ایسادهمنفی خواهد داشت. دانش آموزان عادی با ترفند  ینتیجهقرار نگیرد 

 طلبدمی ایویژهجدی و  و کاری چغری هستند هابچهاما دانش آموزان تیزهوشان،  شوندمیهدایت 

را  اینمونهتا در کالس هدایت شوند. دانش آموز تیزهوش از سطح کتاب درسی فراتر است. 

که پایه نهم است ولی مسلط به کل ریاضیات دبیرستان می باشد. اگر برای این شخص  شناسممی

 . رودمیتعریف نشود به هدر  ایویژهکار 

 و یا حتی ممکن است روندمیجام نشود به هدر ان ایویژهپس به نظر شما اگر کار  مصاحبه كننده:

 نادرست به جامعه آسیب بزنند. یتهدادر صورت 

 یقاً دق :2معلم شماره 

 یا دیگران چیست؟ ترایینهگزبه نظر شما اختالف این دانش آموزان خیلی  مصاحبه كننده:

ی باال دارند. یعنی قدرت یادگیر IQ: هوش سرشاری دارند. هوش به معنای همان  2معلم شماره 

، سرعت و قدرت  یادگیری امدادهمن در مدارس مختلف اعم از عادی، نمونه و تیزهوشان درس 

بیشتر از بقیه است. قدرت پیش بینی دارند. یعنی خیلی راحت  مراتببهدانش آموزان تیزهوشان 

. انرژی زیادی دارند. اکتیو هستند و از لحاظ بدنی کنندمیو کار معلم رو پیش بینی  العملعکس

 اصلی هستند  هایمشخصه هااینهستند. به نظر من  ترفعالهم 

  به نظر شما تا چه حد این دانش آموزان قابل شناسایی هستند و در چه سنی؟: مصاحبه كننده

شناسایی کرد. یعنی قبل از ورود به  توانمیبه نظر من این افراد را در پایه ششم :2شماره  معلم

هوش. یک معلم وقتی مدتی با  ورودی علمی و تست هایآزموندوره اول. از طریق یک سری 

 که تیزهوش است یا خیر.  شودمیمتوجه  کندمیآموزی کار دانش
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-آموز باید دستاوردها و موفقیتبه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش مصاحبه كننده:

های فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار 

 گیرد؟ یا هر دو؟

هایی دارند که کشف نشده پتانسیل هاانسان سالگی همه 54به نظر من تا سن : 2شماره  معلم

است حتی خود فرد هم متوجه نشده است. و این هنر معلم، مدرسه و یا سازمان مربوطه است که 

 از رفتارهای بالفعل توانمیمتوجه شود. به نظر من هردو را باید در نظر گرفت. بعضی استعدادها را 

کشف نشده باشد. حال اینکه به  را هدایت کرد. گاهی اوقات هم ممکن است هاآن توانمیفهمید و 

 و .. بستگی دارد.  نیاز کشورکدام سمت سوق داده شوند به فاکتورهایی مانند عالقه، 

 استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟مصاحبه كننده: 

د این افراد استعداد  درص 44 تقریباً: به نظر من با توجه به سیستم آموزشی کشور  2شماره  معلم

درصد دانش آموزان والدینی فرهیخته و آگاه داشته باشند و فرزندشان را به  24 یدو شاذاتی دارند. 

تربیت کرده باشند که استعدادشان شکوفا شده باشد. بسیاری از این دانش آموزان تا پایه  یاگونه

 .اندآمدهنهم با همین هوش مادرزادی خود باال 

 استعداد برتر شدن را دارند؟  توانافراد به نظر شما همه  ه:مصاحبه كنند

 خیر همه این توانایی را ندارند.

  به نظر شما چند درصد افراد این توانایی را دارند؟ مصاحبه كننده:

م، به بگیری در نظردکتر حسابی و ...  اگر نوابغ را افرادی مانند، انیشتین، بتهوون،: 2شماره  معلم

به این سطح برسند. اما بخشی هم هستند که نابغه  توانندمیدرصد دانش آموزان  1نظر من زیر 

 درصد هستند. 94که حدود  شوندمینیستند اما استعداد برتر محسوب 

آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر  مصاحبه كننده:

از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمینه محدود ها زمینه

 این پتانسیل دارد؟ 

ها هم که در یک زمینه قوی است در همه زمینه : من به این اعتقاد ندارم که کسی 2شماره  معلم

رخی کارهای بگویم که هوش ریاضی خوبی داشتم ولی در ب توانممیقوی است. من درباره خودم 

 مثالً  بینممیاست. دانش آموزان را که من  طورهمیناجرایی و عملی ضعیف بودم. در مدرسه هم 

قوی است و در حفظیات ضعیف است. در امور زندگی هم این گونه است.  اشریاضییک نفر 

 قوی باشند خیلی کم هستند.  هازمینهکه در همه  هاییانسان

 را نام ببرید؟ هازمینه توانیدمی مصاحبه كننده:
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یل و تحل یعنی قدرت تجزیه.  بگویم این است. هوش ریاضی توانممیکه من  هاییآن: 2شماره معلم

و به دنبال حل آن  دانندمیخوبی از مسائل را دارند، کسانی که مشکل را مانند معادله ریاضی 

 ند. و یادگیری باالیی هم دارند.مسئله محوری هستند و به دنبال راه حل هست هایانسانو  باشندمی

ستند. نقاش و خالقی ه هایانسان معموالًاستعداد هنری دارند. این افراد  هاانسانیک سری از 

های اجرایی و عملی هستند این افراد ها هوش. یک سری هوششوندمیهای خوبی خوشنویس

هم هوش مدیریتی دارند.  هاانساندهند. بخشی از کارهای اجرایی و یدی را خیلی خوب انجام می

 . شوندمیکاپیتان و هدایت گر خوبی  معموالً

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته  مصاحبه كننده:

شود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه 

 با یکدیگر تفاوت دارند؟به هم هستند یا 

. کسی که هوش ریاضی دارد چه در ایران و چه در هر کشور به نظر من ثابت است:  2معلم شماره 

 رتأثیدیگری هوش ریاضی دارد و این ثابت است. اما شرایط هر کشور رو میزان عملکرد این افراد 

 دارد. 
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  1معلم شماره  با مصاحبه

 ای ازآموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهشما دانشآیا به نظر  مصاحبه كننده: 

-را استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش هاآن

 آموزان وجود ندارد؟

شان که در مبحث خاصی در زمینه عالقه کاری بنده افرادی هستند هایسالدر  :1معلم شماره 

اخیر با توجه  هایسالرا به عنوان یک محقق پرورش داد. در  هاآن توانمینخبه هستند و بیشتر 

به افزایش مدارس سمپاد  و برگزاری آزمونی که تمیزدهنده استعداد برتر نیست تعداد دانش 

با  وانتمیآموزانی که توانایی ویژه دارند کاهش پیدا کرده است. اندکی از این دانش آموزان را 

 هایزمینهرا تخمین زد. در  هاآنبرنامه ریزی کرد و آینده علمی  هاآنبرنامه ریزی برای آینده 

 متفاوت مانند شیمی،فیزیک،زیست یا علوم انسانی پرورش داده شوند.

استعدادهای برتر به واسطه ضعف آزمون انتخابی است و گاهی دانش  و به نظر بنده علت کاهش

 از مدارس عادی هستند. ترضعیفر حتی، آموزان مدارس برت

ا یی دارند، آیهاتفاوتبا توجه به این که شما معتقد هستید دانش آموزان با هم  مصاحبه كننده:

برای این گونه افراد انجام داده شود یا خیر؟ کار درستی است که  ایویژهبه نظر شما باید کار 

 شود؟  هاآنتوجه خاص به 

برای مثال اگر چند قطعه زمین کشاورزی داشته باشید برای پرورش گیاهی  :1معلم شماره 

انجام شود. به همین ترتیب بایستی بر روی  ترمرغوبخاص باید سرمایه گزاری بر روی زمین 

قبل برنامه ریزی و سرمایه گزاری انجام شود تا در آینده نتیجه  هامدتدانش آموزان خاص از 

فعالیت  در حالوان مثال مدارس شبانه روزی که در شهرهای مختلف به عن آید. به دستمطلوب 

 زمان زیادی را برای دانش آموزان برنامه ریزی کرد. توانندمیهستند، 

 روی تعداد اندکی سرمایه گزاری کرد تا در سطح کالن برداشت شود. توانمی هرحالبه

فی تعری خواهیدمیفرض کنید سیستمی برای استعداد برتر وجود ندارد و شما  مصاحبه كننده:

ه ی کهایویژگی؟ آیا همان شویدمیی و را برای آن قائل هایویژگیاز فرد استعداد برتر بدهید. چه 

 بیان کردید مد نظر دارید؟

 یار راحت است.بس هاآنبارزی هستند و شناسایی  هایویژگیاین افراد دارای :  1معلم شماره 

درسی عمومی و اختصاصی  هایکتاباین افراد دارای روحیه محقق گونه هستند یا اینکه  مثالً

 هاآنجواب گوی نیازهای آنان نیست و این افراد نیاز به برنامه ویژه فراتر از کتاب دارند.زیرا که 

فراتر از سطح مطالب کتاب است و  هاآن سؤاالتقبل از تدریس معلمین بر کتاب تسلط دارند. 

گیج  سؤاالتشانرا در کالس اغنا کرد چرا که از دیدگاه دیگر دانش آموزان کالس  هاآن تواننمی

ی بهتر هایدیدگاهآنان قرار داده شود، از  عهده برکننده است و حتی اگر تدریس قسمتی از کتاب 

به جای تدریس مطالب معمول کتب  هاآنبا  توانمینسبت به معلم تدریس خواهند کرد و 
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کار تحقیقاتی معرفی کرد مثل تهیه  توانمیکه دارند، ایگونهدرسی، به واسطه روحیه محقق 

 لغت نامه عربی. مثالً کتب مختلف 

مطالب علمی را دارند. لذت یادگیری در دانش  ترینسختاین دانش آموزان توانایی یادگیری 

 آموزان برتر بسیار قوی است.

 استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟ كننده: بهمصاح

خاص قسمت مادرزادی را  هایبرنامهبا  اینکه مگربخش اکتسابی خیلی کم است  :1معلم شماره 

 هایامهبرند و با ونش شناساییبه سمت و سوی خاصی هدایت کنیم. به صورتی که ابتدا این افراد 

 را پرورش دهیم . هاآنکه استعداد دارند  ایزمینهویژه در 

معلم نقش مهمی برای هدایت توانایی ذاتی دارد اما اگر فردی توانایی در وجود خویش نداشته 

 ویژگی خاصی را ایجاد کرد و به نظر بنده قسمت ذاتی بیشتر از اکتسابی است. تواننمیباشد، 

 ؟هاخاص قوی است یا در همه زمینه ایزمینهبه نظر شما فرد تیزهوش در  كننده: مصاحبه

 معموالًدر کارهای روزمره مثل روابط اجتماعی دچار مشکل هستند و  هاآناکثر  :1معلم شماره 

 هستند، قوی هستند و سرآمد جامعه. مندعالقهدر یک دانش خاصی که به آن 

ای که در آن درس ودهآموزان تهران )در آن محدبه نظر شما چند درصد دانش كننده: مصاحبه

 اید( استعداد برتر هستند؟ در کل کشور این آمار چطور است؟داده

از مدارس  ترباهوش: بنده در مدارسی که زیر مجموعه سمپاد نیستند،افرادی 1معلم شماره 

درصد برتر هستند  51تا  54تدریس در مدارس مختلف، حدود  هایسالو در طی  امدیدهسمپاد 

 .کنندمیو باقی دانش آموزان با اجبار خانواده و معلمین در این مدارس فعالیت 

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر كننده:  مصاحبه

ان دیگری باید استعداد برتر شناخته شناخته شود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زم

 شود، شبیه به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

اخالقی نسبی است و مربوط به جامعه. به عنوان مثال یک ویژگی  هایزمینهدر  :1معلم شماره 

ا خنثی ی تواندمیدر جامعه دیگر  کهدرحالی، شودمی)مثل داشتن ریش( در جامعه ما مثبت تلقی 

 ی باشد.منف

دانش آموزی که تاکنون تبلتی ندیده است در جامعه دیگر که دانش  مثالً اما در زمینه استعداد، 

آموز باید ابزاری همانند تبلت بسازد، دانش آموز ما استعداد برتر نیست و گاهی دانش آموزان 

، ممکن است دانش انددیدهبه دلیل آموزشی که  شوندمیظاهر  ترقویالمپیادی ما از نظر تئوری 

 و سنجیممیآموزان برتر جوامع مختلف باهم یکسان نباشند.ما در جامعه خودمان استعداد برتر را 

انات و حتی امک هاکتاباگر بنا باشد در سطح جهانی سنجیده شود، ابتدا باید دانش معلمین، اولیا، 

 جامعه باهم سنجیده شود، سپس دانش آموزان با یکدیگر سنجیده شوند.
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 حتماًما برای پذیرش دانش آموزان برتر متفاوت است،  هایآموزشو  هامالکاز آنجایی که 

 .اندمتفاوتبرگزیدگان هم 

 وجودی آن توجه کنیم هایظرفیتبالقوه فرد و  هایتواناییبه نظر شما باید به  كننده: مصاحبه

 ؟هاآنبالفعل؟ یا هر دو  هایتواناییبه  واقعیا دستاوردها و کارهایی که دارد در 

 هایویژگیبالقوه را شناسایی کرد و  هایتواناییاگر بتوان با سنجشی دقیق، : 1معلم شماره 

 را پرورش دهیم، خوب است. هاآنذاتی را شناسایی کنیم و 

ل بالفع هایتواناییاما در شرایطی که با آزمونی تستی باید توانایی را سنجید، بدیهی است 

 بالفعل است. هایتواناییاز  ترسختزدن توانایی بالقوه  محک. چرا که شوندمی سنجیده

محک زد، برای بنده این  هاآنبتوان بر اساس  شناسایی شود و خوبیبهبالقوه  هایشاخصهاگر 

 روش ارجحیت دارد.
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 4مصاحبه با معلم شماره 

 هانآای از تفاوت دارند که بتوان عدهآموزان به شکلی با هم :آیا به نظر شما دانش مصاحبه كننده

موزان آرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 وجود ندارد؟

 د.داری بسیار محسوسی وجود هاتفاوت: بله ؛ از نظر من 4معلم شماره 

کرد؟  ایتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -:آیا باید به این دانش آموزان مصاحبه كننده

 جدا کردن این دانش آموزان از دیگر دانش آموزان نیست.( صرفاً به چه دلیلی؟ )منظور از توجه 

باید توجه ویژه به این دانش آموزان داشت. حتی از منظر عدالت نیز، کسی  قطعاً  :4معلم شماره 

. از طرفی شکوفایی و رشد استعداد این طلبدمیست، توجه بیشتری  ایویژهرای استعداد که دا

 کشور در آینده نقش بسزایی دارد . پیشرفت دردسته از دانش آموزان 

 آموزان اختالف محسوس دارند؟آموزان از چه نظر با دیگر دانش: این دانش مصاحبه كننده      

با دیگر دانش آموزان  هازمینههوش بدنی؛ در اکثر  هایجنبهاز  من فارغ نظر به :4معلم شماره 

 هاآندر بحث شعور اجتماعی ، وقتی با این گروه از دانش آموزان برخورد داریم  مثالًتفاوت دارند. 

متفاوتی دارند.گیرایی  هایدغدغه. بینیممیرا از جهت شعور اجتماعی باالتر از هم سن و ساالن خود 

 .کنیمیی از این دست مشاهده میهاتفاوتاست . به طور کلی  ترسریع  هاآنمسائل در 

 : منظور شما از گیرایی چیست ؟ مصاحبه كننده

هم بحث سرعت و کمیت و هم کیفیت. یعنی مطالب بیشتر را  تردقیق: به طور  4معلم شماره 

 .یاد بگیرد تواندمیبهتر 

این دانش آموزان را شناسایی کرد و همین طور در چه سنی  توانمیتا چه حد  مصاحبه كننده:

 امکان این شناسایی بیشتر است؟

وقتی میگوییم شعور  مثالً اندشناسایین افراد قابل ای زمینهبه نظر من در هر  :4معلم شماره 

 حتی است؛هوید یشو گفتگوها هاتعاملاجتماعی دانش آموزی باالتر است تیزهوشی این فرد در 

 تشخیصی. هایآزمونغ از فار

-آموز باید دستاوردها و موفقیت: به نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانشمصاحبه كننده

های فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار 

 و؟ش؟ یا هر دی بالقوه وی یا بالفعلاستعدادهاگیرد؟ یعنی بیشتر 

ه هدف این است ک دهیممی. زیرا وقتی کار تربیتی انجام هابالقوهاز نظر من بیشتر : 4معلم شماره 

 ی بالقوه وی را بالفعل کنیم.استعدادها

 استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟: مصاحبه كننده
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این است که بخش عظیمی از این  امرسیدهبدان  هاسالن ایتجربهآنچه در اثر  : 4معلم شماره 

دارد یا هوش و ذهن  تریاضافهاکتسابی نیست. باالخره این فرد یک استعداد درونی  استعدادها

ی دارد.  ضمن اینکه بحث محیط و نوع تعامالت پدر و مادر را نیز باید در نظر داشت؛ اینکه ترقوی

 گذار است. تأثیریش ادهااستعددر  قطعاًچقدر محیط اطرافش غنی ست 

)اکتسابی بودن یا مادر زادی بودن استعداد( مسئله اگر بخواهیم در مورد این  دو  مصاحبه كننده :

 کنید؟می تبییندرصدی صحبت کنیم. چگونه این دو عامل رو 

. محیط از دهممیدرصد اختصاص  74الی  64ی مادرزادی استعدادهابه  حدوداً  :4معلم شماره 

نظر من بیشتر نقش شکوفا سازی استعداد را دارد. یعنی ممکن است افراد مستعد زیادی وجود 

عضی را شکوفا کند و ب استعدادهااین  توانندمیداشته باشند که یکسری در محیط خوب هستند که 

 بلکه ممکن است حتی سرکوب شود. شودنمیدر محیطی هستند که نه تنها استعدادی شکوفا 

: آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر  مصاحبه كننده

ها از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمینه محدود زمینه

 این پتانسیل دارد؟

دانش آموزان  شخصاًی دارد. مختلف هایجنبه هاهوشو  استعدادهاباالخره این  : 4معلم شماره 

هوش بدنی و درس پذیری به  مثالً دیگر  ایزمینهاما در  اندباهوش ایزمینهمتعددی را دیدم که در 

کما اینکه در نظام آموزشی ما هوش و استعداد را در حیطه هوش بدنی  و استعداد  اندضعیفشدت 

 .سنجندمیتحصیلی 

را در معیارهای استعدادیابی  مسئله: فارغ از هوش بدنی چطور؟ زیرا بسیاری این  مصاحبه كننده

در ریاضی قوی باشد با کسی که در فیزیک قوی  تواندمیکسی که  مثالً. کنندمیجداگانه بررسی 

 با هم به طور کلی متفاوت است استعدادشانست یا موسیقی ... آیا 

ه کسی ک مثالًیکسان است  استعدادهامن به جز هوش بدنی در باقی موارد  به نظر:  4معلم شماره 

 در ریاضی هم موفق است و بالعکس. قطعاًدر علوم انسانی موفق است 

 : در بحث هنر نظر شما چیست ؟ مصاحبه كننده

 ؛ متفاوت است.کندمی: در هنر چون بحث از نظر استعداد درس پذیری فرق  4معلم شماره 

؛ یعنی یک عده هوش درس بیندمیپس شما به طور کلی این بحث را در دو حوزه  نده:مصاحبه كن

 ایمسئلههنر، علوم انسانی، ریاضی یا هر  تواندمیدارند و یک عده هوش دیگری که  ایقویپذیری 

 بگیرد؟ را دربر

 بله : 4معلم شماره

ای که در آن درس محدودهآموزان تهران )در آن مصاحبه کننده : به نظر شما چند درصد دانش

 اید( استعداد برتر هستند؟ در کل کشور این آمار چطور است؟داده
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درصد کل دانش آموزان تهران. این درصد از  44الی  24درصدی بین  نظرم به : 4معلم شماره 

 منظر استعداد مادرزادی و بالقوه است .

ور ایران باید استعداد برتر شناخته : به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کش مصاحبه كننده

شود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه 

 به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

در صد سال قبل نیز  اگراز نظر من یکسان است. یعنی این انسان باهوش امروز  : 4معلم شماره 

 . شدمیو یک انسان باهوش شناخته  شدمیاین استعدادش شکوفا  کردمیزندگی 
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 1مصاحبه با معلم شماره 

 هانآای از آموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهآیا به نظر شما دانشمصاحبه كننده: 

موزان آرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 وجود ندارد؟

  .تفاوت دارند قطعاًبله به نظر من : 1معلم شماره 

کرد؟  ایتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -آیا باید به این دانش آموزانمصاحبه كننده: 

 جدا کردن این دانش آموزان از دیگر دانش آموزان نیست.( صرفاً به چه دلیلی؟ )منظور از توجه 

 گرنهوبه نظر من فرد تیزهوش سرمایه است و باید به تربیت و رشد آن کمک کنیم  :1معلم شماره 

 . رودمیهدر 

به  توانیدمیآموزان اختالف دارند؟ آموزان از چه نظر با دیگر دانشاین دانشمصاحبه كننده: 

 تعدادی از این اختالفات اشاره کنید؟

. نندکمیرسی را خیلی سریع فهمیده و درک گیرایی باالتری دارند. یعنی مطالب د: 1معلم شماره 

را به خوبی انجام شود میمحول ها به آن ی کهجنم و جربزه دارند. افرادی ریسک پذیر هستند. کار

 . کنندمیو راه حلی برای رهایی پیدا  گیرندنمی، گنگ و بسته نیستند. در بن بست قرار دهندمی

  تا چه حد؟شناسایی هستند؟آیا این دانش آموزان قابل مصاحبه كننده: 

های تعریف شده، توانمندی هایپروژهقابل شناسایی هستند. این افراد در  بله :1معلم شماره 

 دهند.خودشان را نشان می

 را شناسایی کرد.  هاآن توانمیذیل یک کار تعریف شده  در

 ادرزادی هستند؟استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان ممصاحبه كننده: 

استعداد افراد  توانمیبخشی از آن که به طور قطع مادرزادی است. ولی به نظر من  :1معلم شماره 

با تربیت صحیح این  توانمینیست. اینکه فرد هوشمندی بشود تا حدی  IQرا پرورش داد. منظورم 

 کار را کرد.

 ها را دارند؟کسب این ویژگیاگر اکتسابی هستند آیا همه افراد قابلیت  مصاحبه كننده: 

هوشی یعنی چیزی فراتر وقتی می گوییم تیز هستندبه نظر من همه هوش را دارا :  1معلم شماره 

خواهد داشت.و من معتقدم سرمایه  اینتیجهکار کنیم باالخره  هاانسانبه نظر من با همه  از هوش.

 انسانی قابل رشد است. ولی نتیجه برای همه یکسان نیست. 

آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر : صاحبه كنندهم

ها از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمینه محدود زمینه

 این پتانسیل دارد؟
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کار عملی  هایزمینهقوی باشد. فردی ممکن است در  تواندنمی هازمینهدر همه : 1معلم شماره 

به شدت در دروس منطقی  یآموزدانش. و برعکس. قوی باشد اما هوش ریاضی خوبی نداشته باشد

 و کامپیوتری قوی باشد اما در کارهای عملی ضعیف باشد.

فکری و عملی را نام بردید. دیگر  یهاحوزهآن را نام ببرید؟  یهاحوزه توانیدمی :مصاحبه كننده

 ؟رسدمیبه ذهنتان  ییهاحوزهچه 

 .کندمیشش الی هفت هوش داریم. که گاردنر بیان :  1معلم شماره 

 به نظرتان چند درصد دانش آموزان تهران تیزهوش هستند؟ مصاحبه كننده:

  بین یک سوم تا یک دوم دانش آموزان. : 1معلم شماره 

-آموز باید دستاوردها و موفقیتظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانشبه ن: مصاحبه كننده

های فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار 

 گیرد؟ یا هر دو؟

 ت.ه داشاو توج هایظرفیتبه نظر من باید به حال حاضر او نگاه کرد. و بیشتر به :  1معلم شماره 

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته : مصاحبه كننده

شود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه 

 به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

 هیم بررسی کنیم به نظر من ثابت است.مفهوم هوش بخوا بر اساس:  1معلم شماره 
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 6مصاحبه با معلم شماره 

ا ر یاعدهبا یک دیگر تفاوت دارند که بتوان  قدرآنبه نظر شما دانش آموزان   مصاحبه كننده:

 را معمولی نامید؟ یاعدهاستعداد درخشان و 

و دانش آموزان زیادی را  امکردهبله. من چون در مناطق مختلفی از تهران کار  : 6معلم شماره 

ز و به راحتی ا شودنمیاین اختالف را قبول دارم . البته در خیلی جاها این استعداد شناخته  امیدهد

انات که امک تریینپادر مدارس مناطق  مثالً شودنمیو روی آن فکر و برنامه ریزی  گذرندیمکنار آن 

 .شودنمیوفا تحصیل در مدارس مناسب را ندارند این استعداد شک

کرد؟  ایتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -آیا باید به این دانش آموزان مصاحبه كننده:

 به چه دلیلی؟

کارآمد و مفید برای کشور تربیت کنیم باید از نوجوانی  یهانخبهاگر ما بخواهیم  : 6معلم شماره 

 مثالً هدایت کنیم و اجازه ندهیم به سمت و سوی دیگری برود  ها راآنو حتی کودکی افکار و ذهن 

دانش آموز باهوشی در این مدرسه داریم که از هوش خود برای از زیر کار در رفتن و تنبلی کردن 

ثمر برای کشور م توانندمیبه سمت درستی هدایت شوند  هاینادر صورتی که اگر  کندمیاستفاده 

 ثمر باشند.

 دانش آموزان استعداد درخشان چیست؟ هایویژگیه نظر شما ب مصاحبه كننده:

در فهمیدن درس است.سرعت گیرایی این دانش  هاآناولین مورد گیرایی و هوش  : 6معلم شماره 

دانش  یهمهکه چه کلماتی به کار ببرد تا  کندمیوقتی که معلم دارد فکر  مثالًآموزان باالتر است 

با همان کلمات اولیه مطلب را متوجه شده است و وقتی سر تکان آموزان متوجه شوند فرد نخبه 

از روی فهمیدن است . دومین مورد رفتار افراد است به نظر من کسی که تیز هوش باشد  دهدمی

و در هر جایی ادب و نزاکت خاصی دارد و به خاطر هوش سرشارش  کندمیرفتار خود را سنجیده 

ش به کار ام دهد در واقع هوش خود را در روابط اجتماعیچه کاری را کی و کجا انجا داندیم

 .دهندمیحتی این هوش را موقع ورزش و بازی هم نشان  .گیردمی

استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی است ؟اگر  مصاحبه كننده:

 ها را دارند؟اکتسابی هستند آیا همه افراد قابلیت کسب این ویژگی

ژنتیکی است. اگر امکانات نداشته باشند همان  %14اکتسابی و  %14 نظر منبه  : 6علم شماره م

مناسبی ثبت نام شوند و هوش  یمدرسهولی اگر امکانات داشته باشند و در  ماندیممادرزادی  14%

ظر به ن و اینکه .شودمیشکوفا  شانیذاتدرواقع توانایی  رسانندیم %544هدایت شود آن را به  هاآن

 من آن هوش ذاتی و ژنتیکی اولیه باید در فرد وجود داشته باشد تا هدایت شود.

آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر   مصاحبه كننده:

حدود ینه مها از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمزمینه

 این پتانسیل دارد؟
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 شودمیحتی صحبت کردن فرد هم نمایان  هازمینهی ههمبله ، این استعداد در  : 6معلم شماره 

 برد.چون این فرد هوش خود را در همه چیز به کار می

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته   مصاحبه كننده:

ا شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه شود ب

 به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

به نظر من تفاوتی ندارند و فرد باهوش در هر مکان و هر زمانی خود را نشان  : 6معلم شماره 

 دهدمی

و  دستاوردهابه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش آموز باید   مصاحبه كننده:

فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید  هاییتموفق

 مالک قرار گیرد یا هر دو؟

ه دی که ببالقوه فرد را در نظر بگیریم بهتر است چون فر هایظرفیتبه نظر من  : 6معلم شماره 

ش هدایت نشده و ارزش آن به دست هایظرفیتشاید به این دلیل بوده که  آیدینمنظر تیزهوش 

 است. ترمهمنیامده است بنابراین بالقوه از بالفعل 
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 9مصاحبه با معلم شماره 

 هاآن ای ازآموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهآیا به نظر شما دانش مصاحبه كننده: 

موزان آرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 وجود ندارد؟

ی را دارا هستند که از دیگران هایویژگیای از دانش آموزان بله به نظر من عده  : 9معلم شماره 

ی ترقویدرونی  هایانگیزه، یا دهندمیی دارند یا تالش بیشتری انجام ترقویبهتر است. یا حافظه 

دارند. مطالعه بیشتری دارند تمایل به کار پژوهشی دارند. به طور کلی به این افراد ممکن است 

و  وندشمیو در آزمون قبول  اندافتادهاز دیگران جلو  هاویژگیتیزهوش گفته شود. که به دلیل این 

 هایکردنهم ممکن است با تالش خانواده و تست کار  ایعده.  شوندمیبه مدرسه تیزهوشان وارد 

 فراوان به مدرسه راه پیدا کرده باشند. 

را دارند. البته شاید  هاویژگیدرصد این دانش آموزان یکی از این  94بنابراین به نظر من کمتر از 

 ی دارند درصد باالتری داشته باشند ترقویکه حافظه  هاییآن

ا یی دارند، آیهاتفاوتبه این که شما معتقد هستید دانش آموزان با هم با توجه  مصاحبه كننده:

برای این گونه افراد انجام داده شود یا خیر؟ کار درستی است که توجه  ایویژهبه نظر شما باید کار 

 شود؟  هاآنخاص به 

زان را در هر آمواز آموزش و پرورش که این وظیفه را دارد باید این دانش ایجامعه: 9معلم شماره 

استثنایی یا  آموزکند. دانش  تأمینسطحی که هستند هر خوراکی که الزم دارند، این خوراک را 

نابینا را شرایط مورد نیازش، دانش آموز معمولی امکانات مورد نیازش و دانش آموزش تیزهوش هم 

 نتأمیید به نظر من کسی که جای پیشرفت دارد خوراکش با کند. تأمینشرایط خاص خودش را 

 شود. 

فی از تعری خواهیدیمفرض کنید سیستمی برای استعداد برتر وجود ندارد و شما  مصاحبه كننده:

یان ی که بهایویژگی؟ آیا همان شویدیمی و را برای آن قائل هایویژگیفرد استعداد برتر بدهید. چه 

 کردید مد نظر دارید؟

را دارد و ذهن و درونش او  ایزمینه: من بیشتر به کسی که انگیزه تالش در یک  9معلم شماره 

آن کار را دارد و فقط آرزو نیست.  هایتواناییاست  مندعالقه. یعنی اگر به موضوعی کندمیرا یاری 

 .میگویماستعداد برتر و شخصیتی پژوهش گر و جستجو گری دارد ، 

 قابل شناسایی است؟ چگونه؟ هاویژگیبه نظر شما این   مصاحبه كننده:

: بله قابل شناسایی است. به شکل فرایندی و روش کاری قابل شناسایی هست نه  9معلم شماره 

ل که قدرت تحلیل باالتری دارد قاب به شکل یک آزمون. در یک فرایندی باید درگیر بشوند و کسی

موضوع مورد نظر را جمع آوری  یهامؤلفهشناسایی خواهد بود. در بحث پژوهشی هم کسی که 
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به انگیزه،  توانمی. این هم یک مشخصه است. و دیگر مشخصات  زندیمو دست به اقدام  کندمی

 همت، حافظه و موارد دیگر اشاره کرد که به نظر من نقش کمتری نسبت به موارد اول دارند.

 میزان مادرزادی هستند؟استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه  مصاحبه كننده:

و.. این  یوجوگرجستقدرت تحلیل، حس  مثالًقسمت زیادی از  کنمیممن فکر  : 9معلم شماره 

 متأثر در آن تواندمیذاتی است. و منظم بودن، مطالعه کردن و همت داشتن است خانواده  هاویژگی

دو در بازی کردن نقش دارند  و پدر و مادر هر کنندمیباشد. البته کسانی که در کودکی خوب بازی 

ی اکتساب تواندمی. اگر این حرف درست باشد این ویژگی هم رودمیحتی قوه تحلیلشان هم باال 

 باشد و خانواده نقش مهمی دارا باشد. 

 ؟هازمینه همهخاص قوی است یا در  ایزمینهبه نظر شما فرد تیزهوش در  مصاحبه كننده:

 که در همه خاص قوی هستند. ممکن مواردی باشد ایزمینهبه نظر من بیشتر در   :9معلم شماره 

 خاصی قوی هستند. هایزمینهاین گونه است که در  معموالً قوی باشد اما  هازمینه

مورد است  7قوی هستند؟ برخی میگویند  یموضوعاتاین افراد در چه  نظر شمابه  مصاحبه كننده:

 است. شما نظرتان چیست؟ تینهایب ندیگویمتا برخی  9برخی 

 مثالً  شودمیباعث جلو افتادن افراد  یکارهر بیان شده در  هایویژگی:  تعدادی از 9معلم شماره 

کاری و هر علمی نیاز به حافظه خوب دارد بنابراین هرکسی این  کسی که حافظه قوی دارد هر

مت. پس به طور طبیعی کسانی که این چند نظم وه مثالً ویژگی را دارا باشد از بقیه جلوتر است. یا 

به  دتوانمیاین افراد  تأثیرگذاریها جلو باشند اما میزان در همه کار توانندمیویژگی را دارا هستند 

 مرتبط باشد خاصشانعالقه و ویژگی 

ای که در آن درس آموزان تهران )در آن محدودهبه نظر شما چند درصد دانش مصاحبه كننده:

 استعداد برتر هستند؟ در کل کشور این آمار چطور است؟ اید(داده

 درصد 94: کمتر از 9معلم شماره 

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته مصاحبه كننده: 

شود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه 

 هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟ به

ر کشور د مثالًتغییر کند.  تواندمی: به نظر من مفاهیم کلی ثابت است ولی موضوعی 9معلم شماره 

ما )درست یا غلط کاری ندارم( قرار نیست به موسیقی اهمیت داده شود بنابراین شما استعدادهای 

تخصصی، پرورش گیاهان،  یهاورزشچون  ییهازهحو. و یا  وقتی شما وارد دیشناسینمموسیقی را 

. پس در هر کشوری با توجه به دیشناسینم هازمینهو عالیق را در این  استعدادها دیشوینمو.. 

 متفاوت است. دهندمیعالیقی که دارند و کارهایی که انجام 

 وجودی آن توجه کنیم هایظرفیتبالقوه فرد و  هایتواناییبه نظر شما باید به  مصاحبه كننده:

 ؟هاآنبالفعل؟ یا هر دو  هایتواناییبه  واقعیا دستاوردها و کارهایی که دارد در 
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 اً صرف.  شودمیعمل و کار معلوم  طهیحبه نظر من اگر بخواهیم انتخاب بکنیم در  :9معلم شماره 

. اه کردبالقوه فرد نگ هایاییتوانبه نظر من باید به  .  شودنمیبا نگاه کردن به خانواده و نمره معلوم 

یا بالفعل درآمده یا اینکه پتانسیل این را دارد که بالفعل دربیاید چرا این استعداد برتر بوده اما بالفعل 

ند گرفتی دیگر که باید کنار این قرار میاستعدادهاها و مؤلفهدر نیامده زیرا همان طور که گفتم 

 برای شکوفایی، قرار نگرفتند و یا عوامل دیگری بوده است. 
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 8معلم شماره مصاحبه با 

ها نای از آآموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهآیا به نظر شما دانش مصاحبه كننده:

موزان آنشرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دا

 وجود ندارد؟

 بله مسلما این تفاوت وجود دارد. : 8معلم شماره 

به نظر شما این اختالف در چه مشخصه هایی است؟ میتوانید اختالفات را نام   مصاحبه كننده:

 ببرید؟

 تفاوت در هوش و استعداد و تالش.  : 8معلم شماره 

 لطفا هوش را تعریف کنید؟  مصاحبه كننده:

کنند نه کلی. روانشناسی رفتاری دقیقی دارند. باهوش به صورت جزئی و عمیق نگاه میانسان های 

های شیطون و بیش فعال نیستند. ذهنشان فعال است و نه بدنشان. تیزهوش هستند حاال در بچه

هر زمینه ای. ممکن کسی آهنگر توانا و ماهری باشد او در زمینه ی آهنگری تیزهوش محسوب 

هوش یعنی توانایی باالی بچه ها در در زمینه هایی که عالقه دارند هوش دارند. شود. بچه ها می

بعضی ها باهوش هستند و برخی پرتالش. و افراد باهوش معموال  یک زمینه خاص نسبت به بقیه.

انسای پرتالشی نیستند. تالش شاخصه ی بسیار مهمی است حتی مهم تر از هوش و استعداد. 

آن وارد می شود هم مهم است. شاید جمله و یا رفتار معلمی در آینده  محیطی که دانش آموز در

بتواند تاثیر شگرفی در شکوفایی استعداد داشته باشد. ویژگی روانشناسی دانش آموز و خانواده اش 

نیز می تواند مهم باشد. شاید شخصی هوش باالیی داشته باشد اما استعدادش شکوفا نشود به دلیل 

 اش آرامش وجود ندارد و امکانات فراهم نیست. اینکه در خانواده

به نظر شما این رابطه ی بین دانش آموز و خانواده که وجود دارد بیشتر تربیتی  مصاحبه كننده:

 است یا ژنتیکی؟ 

بحث تربیت بچه ها فقط مربوط به محیط نیست بلکه رفتار والدین تاثیر بسزایی  : 8معلم شماره 

یینه آیینه پدر مادر هستند. این شخصیت والدین است که به بچه ها می ها آدارد. به نظر من بچه

رسد. ژنتیک هم مهم است. رفتار و گفتار والدین هم بسیار مهم است. بنابراین شرایط خانوادگی، 

 در شکوفایی استعداد نقش به سزایی دارد.

 اکتسابی است؟به نظر شما تیزهوش بودن چند درصد مادرزادی و چند درصد  مصاحبه كننده: 

درصد سهم دارند. و شاید محیط و خانواده کم  14به نظر من هر کدام از موارد :  8معلم شماره 

 تر. 
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ی کرد؟ اتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -آیا باید به این دانش آموزان مصاحبه كننده: 

 به چه دلیلی؟ 

استعداد این افراد شکوفا نشود. شما دو فرد اگر توجه ویژه نکند، باعث می شود :  8معلم شماره 

کیلو گرم وزن دارد. مسلما این دو به یک اندازه  14کیلو د دیگری  24را در نظر بگیرید که یکی 

کیلویی غذا در اختیارشان بگذارید فرد دیگر گرسنه می  24غذا نمی خورند و اگر به اندازه فرد 

د آن ها را تغذیه کرد. تا استعدادشان شکوفا شود. ماند. افراد تیزهوش هم همین طور هستند بای

این افراد به جهت بهتر بودن درسشان معموال لیدر هستند. و اگر این لیدر ها جهت دهی شوند و 

وند. ششود. و به جهت مثبت هدایت میبرنامه مدون برایشان ریخته شود، دیگر هوششان سیاه نمی

اد بسیار مهم است. برخی شاید خیلی باهوش تر از افراد و نکته مهم بعدی اینکه شناسایی این افر

 حال حاضر شناخته شده باشند، ولی کسی آن ها را کشف نکرده است.

توان این دانش آموزان را امکان شناسایی این افراد وجود دارد؟ تا چه حد می مصاحبه كننده: 

 شناسایی کرد؟

که از کودکی برای این دانش آموزان برنامه بله امکان شناسایی هست. به شرطی :   8معلم شماره 

ریزی وجود داشته باشد. هر دانش آموزی باید یک مشاور) روانشناس خانواده( داشته باشد. یعنی 

آموز و خانواده اش از همان ابتدا تحت نظر مشاور خانواده باشد که مشکالت خانوادگی باید این دانش 

دهیم ولی برای سالمتی ندان، پزشک خانواده قرار میآن ها رفع شود. ما برای سالمت جسمی فرز

روحی آن ها روانشناسی در نظر نمی گیریم. وجود روانشناس از کودکی باعث رفع مشکالت و کشف 

 استعداد های کودکان می شود. 

 به نظر شما چند درصد از دانش آموزان تهران استعداد برتر و تیزهوش هستند؟ مصاحبه كننده: 

اگر هوش را آنچه که من گفتم معنا کنیم، تعداد استعداد برتر در تهران زیاد  :  8معلم شماره 

 درصد بیش تر هستند. به شرط آنکه استعدادشان شناسایی شود. 14است. و می توان گفت از 

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته مصاحبه كننده: 

که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید استعداد برتر شناخته شود، شبیه شود با شخصی 

 به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

به نظر من با یکدیگر تفاوت دارند. هم کشور ها با هم فرق می کنند هم شرایط  :  8معلم شماره 

 باشد استعداد برتر شناخته می زمانی و مکانی. مثال در یک زمانی کسی که قوه بدنی قوی داشته

شد. و در حال حاضر که جنگ ها به سمت جنگ نرم پیش می رود کسی که در تکنولوژی قوی 

تواند معیار های استعداد شود. به نظر من شرایط مکانی و زمانی میاست استعداد برتر حساب می

 برتر بودن را تغییر دهد.
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-تآموز باید دستاوردها و موفقیبرتر دانستن یک دانش به نظر شما برای استعداد  مصاحبه كننده: 

های فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار 

 گیرد؟ یا هر دو؟

 به نظر من باید به هر دو این عوامل توجه کرد.  :  8معلم شماره 
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 7مصاحبه با معلم شماره 

 هاآن ای ازآموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهآیا به نظر شما دانش: مصاحبه كننده 

موزان آرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 وجود ندارد؟

 : خیر. اختالف زیادی باهم ندارند.  7علم شماره م

آموزان مدارس عادی و تیزهوشان تفاوتی باهم ندارند. درست : به نظر شما دانش مصاحبه كننده

 است؟

 گفت خیلی کم تیزهوش در بینشان هست. شودمی: بله. 7علم شماره م

کرد؟  ایتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -آیا باید به این دانش آموزان: مصاحبه كننده

 دانش آموزان از دیگر دانش آموزان نیست.(جدا کردن این  صرفاً به چه دلیلی؟ )منظور از توجه 

 شودمی: بله به نظر من قرار دادن این امکانات خاص ماند مدارس تیزهوشان باعث 7علم شماره م

این افراد استعدادشان را بروز دهند. ولی به صورت عملی نه تئوری. بیشتر امکانات به صورت 

 آزمایشگاهی و کارگاهی باشد. 

 آموزان اختالف دارند؟آموزان از چه نظر با دیگر دانشانشاین د: مصاحبه كننده

از دیگر افراد یاد  ترسریع: از لحاظ استعداد، گیرایی درسی، پشتکار. درس رو 7علم شماره م

 به کارهای آزمایشگاهی و عملی هستند. اهل ریسک کردن هستند.  مندعالقه. بیشتر گیرندمی

 چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟ استعداد برتر شدن تا: مصاحبه كننده

 ذاتی است. و اکتسابی نیست.  اصوالً: به نظر من 7علم شماره م

آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر : مصاحبه كننده

برای یک یا چند زمینه محدود ها از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا زمینه

 این پتانسیل دارد؟

که استعداد  یارشتهی دانش آموزان  کشف شود. زمینه و استعدادها: ابتدا باید 7علم شماره م

دارند پیدا کنند و به سمت آن سوقشان دهند. و به نظر من افراد تیزهوش در یک زمینه خاص 

 استعداد دارند. 

 چند درصد از دانش آموزان تیزهوش واقعی هستند؟به نظر شما مصاحبه كننده : 

 : پنج درصد7علم شماره م

-آموز باید دستاوردها و موفقیت: به نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانشمصاحبه كننده

های فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار 

 و؟گیرد؟ یا هر د
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را به سمت بالفعل شدن  هاآنبالقوه دانش آموز توجه شود و  هایویژگی: باید به 7علم شماره م

 سوق دهیم. 
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 11مصاحبه با معلم شماره 

 هاآن ای ازآموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عده: آیا به نظر شما دانش مصاحبه كننده

موزان آت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانشرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرف

 وجود ندارد؟

 : بله تفاوت دارند. 11معلم شماره 

 تفاوت دارند به نظر شما؟ هازمینه: در کدام مصاحبه كننده

 الً مثآموزش دانش آموزان بستگی دارد.  به توانایی یادگیری و شیوه هاتفاوت: این 11معلم شماره 

، دانش آموزان شودمییک مبحث مشترک که هم در مدرسه عادی و هم در مدرسه تیزهوشان بیان 

وبی خ سؤاالت. اطالعات عمومی باالیی دارند و گیرندیممدرسه تیزهوشان خیلی بهتر مطلب را یاد 

 .پرسندمی

 هستند؟ موارد اشاره شده دارا جزبهدیگری  هایویژگیمصاحبه کننده: این دانش آموزان چه 

 ترمناسب: درک و فهم باالتر، گیرایی بهتر، بازخورد 11معلم شماره 

کرد؟  ایتوجه ویژه -از حیث استعداد برتر بودنشان -: آیا باید به این دانش آموزانمصاحبه كننده

 جدا کردن این دانش آموزان از دیگر دانش آموزان نیست.( صرفاً به چه دلیلی؟ )منظور از توجه 

اگر بخواهیم توجه ویژه به این دانش آموزان بکنیم، استعدادشان را شناسایی کرده : 11شماره معلم 

مقام بیاورند، و در آخر این کار باعث شناسایی  یادهاالمپدرس بخوانند و در  هادانشگاهدر بهترین 

 یست. را جذب بکنند، خیر. به نظر من کار درستی ن هاآنبرای کشورهای خارجی شده و  ترآسان

ولی اگر برای خدمت به کشور خودمان از لحاظ آموزشی، تربیتی و اعتقادی  تربیت شوند و هدف 

 این باشد، توجه و امکانات ویژه قرار دادن برای این دانش آموزان کار بسیار خوبی است. 

 استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟  مصاحبه كننده:

اکتسابی باشد. که  تواندمیبه نظر من پنجاه درصد ذاتی است و پنجاه درصد هم  : 11معلم شماره 

 .شودمیداده  هاآنی است که به هایآموزشاز  متأثر

آیا به نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر   مصاحبه كننده:

نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمینه محدود ها از برتری سطح باالیی زمینه

 این پتانسیل دارد؟

 هازمینهدرصد موارد دانش آموز تیزهوش در همه  44الی  74به نظر من در :  11معلم شماره 

 گونه است. این هازمینهاستعداد دارد. و کسی که ضعیف هست در همه 

ای که در آن درس آموزان تهران )در آن محدودهد دانشبه نظر شما چند درص  مصاحبه كننده:

 اید( استعداد برتر هستند؟ در کل کشور این آمار چطور است؟داده
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که هستم  یامدرسهآمار دقیقی که شما مد نظر دارید ندارم . ولی اگر نسبت به :  11معلم شماره 

درصد در حد خوب و متوسط رو به باال. و  64درصد عالی و تیز هوش هستند.  24بخواهم بگویم، 

 .در صد باقی مانده هم معمولی 24

 ایجامعهبه نظر شما تیزهوش بودن یک مسئله نسبی است؟ و اینکه در هر   مصاحبه كننده:

 درصدی تیزهوش هستند؟ یکباالخره 

 ایمسئلهیک درصدی تیزهوش هستند و به نظر من تیزهوشی  ایجامعهر هر بله د:  11معلم شماره 

 نسبی است. 

-آموز باید دستاوردها و موفقیتبه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش  مصاحبه كننده:

های فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قرار 

 د؟ یا هر دو؟گیر

اه نگ به او باید بالقوه ،اگر مد نظر شما همین مقطع راهنمایی و دبیرستان است:  11معلم شماره 

 . کرد

به نظر شما شخصی  که در زمان حال و در کشور ایران باید استعداد برتر شناخته   مصاحبه كننده: 

یه تعداد برتر شناخته شود، شبشود با شخصی که باید در کشور دیگری یا در زمان دیگری باید اس

 به هم هستند یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

عوض شود.  تواندمیبه نظر من با توجه به شرایط جامعه و گذشت زمان تعاریف :  11معلم شماره 

شاید با گذشت زمان مواردی از تعریف نخبگی عوض نشود و ثابت بماند، اما متفاوت با گذشته 

 خواهد بود. 
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 11با معلم شماره مصاحبه 

 هانآای از آموزان به شکلی با هم تفاوت دارند که بتوان عدهآیا به نظر شما دانشمصاحبه كننده: 

موزان آرا استعداد برتر یا تیزهوش در نظر گرفت؟ یا هیچ گونه تفاوت طولی قابل توجهی در دانش

 وجود ندارد؟

 قطعاً بله : 11معلم شماره 

 آموزان اختالف دارند؟آموزان از چه نظر با دیگر دانشاین دانش :مصاحبه كننده

از مسائل هم در عمق و هم  هاآناز موضوع دارند. درک  تریعمیقدرک بهتر و   :11معلم شماره

 در وسعت مسئله است.

 نید؟داا شما درک بهتر میمشخصه اصلی ر :مصاحبه كننده

 درک و خالقیت باال :11معلم شماره 

نظر شما آموزش و پرورش به این دانش آموزان تیزهوش باید توجه خاصی  : بهمصاحبه كننده

 داشته باشد یا خیر؟ همین که مدرسه تیزهوشان قرار داده است کار درستی است یا خیر؟

. ولی در این سطح خیر. ما به اندازه این تعداد تیزهوش نداریم ، افراد حتماً: بله 11معلم شماره 

این امکانات فراهم شود. اگر این گونه نشود،  هاآنو به طور خاص برای  دونتیزهوش باید شناخته بش

 . روندمیهدر 

 به نظر شما این افراد قابل شناسایی هستند؟   :مصاحبه كننده

باید ز متخصصان پرسیده شود ولی به  دانمنمی: راهکار شناسایی افراد تیزهوش را 11معلم شماره 

، متوجه دکه دار ایتجربهطبق  ودشنظر من قابل شناسایی هستند. معلم وقتی وارد کالس می

ای راهکاره دنناتومی حتماًجور خاصی است. متخصصین این فن  هابچهکه استعداد برخی از  ودشمی

 .شودمیاجرا  به صورت سطحی اآلنهایی که واقعی ارائه دهند نه برنامه

 استعداد برتر شدن تا چه میزان اکتسابی و تا چه میزان مادرزادی هستند؟  :مصاحبه كننده

تلفیقی از هر دو مورد است. به نظر من سهم مادرزادی بودن کمی بیشتر از  حتماً: 11معلم شماره 

 دارد. تأثیرزمینه و محیط هم  حتماًدیگری است. ولی 

نظر شما دانش آموز استعداد برتر پتانسیل آن را دارد که در همه یا اکثر آیا به  : مصاحبه كننده

ها از برتری سطح باالیی نسبت به دیگران برخوردار باشد یا برای یک یا چند زمینه محدود زمینه

 این پتانسیل دارد؟

است. و در  هابچهاز دیگر  ترپایین معموالً هابچه. البته هوش عاطفی این دانمنمی: 11معلم شماره 

 هازمینهدر همه  هاآن IQدیگر  هایزمینهتیزهوش نیستند. ولی ممکن است در  اصالًاین زمینه 

خوب باشند. ولی این شامل  یلیخخوب باشند و در یک زمینه  هازمینهباال باشد، یعنی در همه 

EQ در این مورد بسیار ضعیف هستند. گاهی شودنمی 
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ای که در آن درس آموزان تهران )در آن محدودهچند درصد دانش نظر شمابه  :مصاحبه كننده 

 اید( استعداد برتر هستند؟ در کل کشور این آمار چطور است؟داده

نفر به نظر من استعداد برتر  9 ینفر 94در یک کالس  مثالً اخیر  هایسالدر این  :11معلم شماره 

 خدمات ویژه ارائه شود.  هاآنتیزهوش هستند و باید به  واقعاًواقعی هستند. 

 هم در مدارس تیزهوشان داریم.  ترپایینحتی از هوش متوسط  اآلن

-آموز باید دستاوردها و موفقیتبه نظر شما برای استعداد برتر دانستن یک دانش :مصاحبه كننده

ر اهای فعلی او را در نظر گرفت یا پتانسیل و ظرفیت او برای کسب موفقیت در آینده باید مالک قر

 گیرد؟ یا هر دو؟

را به سمت  هابچههمین خواهد شد که  اشنتیجهکنم بالفعل صد درصد فکر می :11معلم شماره 

و به نظر من این گونه درست نیست. شاید باید تلفیق  آورندمی هاآن. و فشار به دهندمیالمپیاد هل 

 دهند که نیاز نباشد فرد خودش را ثابت کند. ارائههر دو باشد. و راهکاری 
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 12معلم شماره  مصاحبه با

اند و زهوشها تیآموز با هم تفاوتی دارند که بتوانیم بگوییم این: بفرمایید که آیا دانشمصاحبه كننده

 یک عده نیستند؟

آموزان با هم تفاوت دارند. یعنی اینقدر تفاوت هست که واقعیت این است که دانش :12معلم شماره 

شود یک آموزانش سخت با آسان است. اما واقعا میبتوان گفت کار کردن در مدرسه ای بخاطر دانش

توضیخ دقیقتر داد و آن هم این است که یک درصدی خوبی از این تفاوت محصول تربیت است. یعنی 

دارس آموزان با بقیه مکنید، قاعدتا این دانشتان را در یک بستر خاصی تربیت میآموزاندانششما وقتی 

ها را متفاوت ببینم خیلی بدیهی ست. اتفاقی که برای اینها افتاده خیلی متفاوت اند و اینکه من معلم این

 زیاد مربوط به مقطع دبستان و بیشتر مقطع متوسط یک است. 

  ها در چیست؟نظر شما تفاوت اینبه مصاحبه كننده: 

ما یک تحقیقی در مورد استعدادهای برتر انجام دادیم، تعاریف متفاوتی در مورد  :12معلم شماره 

گفت، بخش اندکی از هوش است استعدادهای برتر وجود داشت. یک تعریف بود که در تعریف هوش می

هایی ست که به الذاته در یعنی توانمندیشود. که ذاتی فرد است و اغلب هم هوش بدنی را مشتمل می

فرد هست مثل اینکه توان دیدن خاص دارد، توان شنیدن خاص دارد. ولی بخش خیلی زیادی از آن 

کردم، ها کار میمحصول تربیت فرد است. این بدین معنی ست که مثال وقتی در مدرسه فرزانگان با بچه

د گفتنتن خب بازارچه چه چیزی الزم دارد و بعد میگفگفتم یک بازارچه درست کنید اول میاگر می

هایی کرد و حتی برای این تامین با هم راه حلپس برویم درستش کنیم. حتی برای تامین پولش فکر می

گفتم برای تزیین کالس فکر کنید، ها میکردند. اما وقنی در یک مدرسه غیرانتفاعی به بچهپیدا می

ه گفتند کدهند و فقط میدیدیم هیچ کاری انجام نمیمربوط است، می مساله ای که کامال به خودشان

به مدرسه گفتیم که فالن کار را انجام دهد ولی نداد. این محصول نوعی تربیت است. ما بعضا انجام 

آموزان. خب خیلی سخت بود سپردیم به خود دانشیکسری کارها را تا باالی نود و هشت درصد می

 دادیم امااینم در عرض سه دقیقه انجام دهیم باید در سی و پنج دقیقه انجام میتوچون چون کاری می

 تواند خودش این کار را انجام دهد. آموز باور دارد که میشود که دفعه بعد دانشاش این میاین خروجی

 دهند.گویید که اگر کاری ازشان بخواهیم انجامش مییعنی شما میمصاحبه كننده: 

های فرزانگان دارند که من دیدم و این توانایی را دارند. ببینید یک تفاوتی که بچه :12معلم شماره 

کرد یک بحثی اش، خالقیت بود. خالقیت واقعا ها را برای من لذت بخش میها کار کردن با آنهمین

ینکه ا شود. عالوه بر آنگذرد متاسفانه کم و کمتر مییک مساله آموزشی ست. البته سال به سال که می

مدارسی فرزانگانی که ناگهان در یک تابستان به وجود آمدند و مدیر و تیم دولتی اش را تحویل اش 

کنم از معلمان سیستم دولتی اما شما وقتی برای یک کاری فکر و برنامه دادند، البته من قطعا تقدیر می
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یدا عا احتمال موفقیتت کاهش پریزی نداشته باشی و در یک تابستان شما را آورده باشند به سر کار، قط

های سابق نباشند. ولی خب با ها با هم متفاوت باشند و دیگر آن بچهشود که بچهکند. این باعث میمی

کند اما آن چیی که همچنان هست ها را کم میوجود اینکه رشد کمی مدارس فرزانگان کیفیت ورودی

یسک پذیری برای معلم است.  یعنی من معلم در کند، امکان رو این ندارس را از سایرین متمایز می

کنند که آیا تو حق داری سایر مدارس، هرکاری که بخواهم انجامش دهم، سریع با بخشنامه چ اش می

رفتم مادر سر کالس بروی و غیر از کتاب درسی درس بدهی، مثال روزهای اول که سر یک کالس می

کرد، زنگ زده بود و گفته بود لیف کتب درسی کار میآموزان که در یک بخش سازمان تایکی از دانش

ها نگفته هیچ جای کتاب را خط بکشند. یا مثال یک مادری تماس که این چه معلمی ست که به بچه

خواهید کالس پانتومیم داشته باشید به جای کالس اجتماعی، که اجتماعی تدریس گرفته بود که اگر می

ارید. حاال اصل موضوع این بوده که ما برای تدریس مفهوم نقش از ها ریاضی بگذکنید، برای بچهنمی

های غالب جامعه را درک کنند. ها خواسته بودیم که پانتومیم بازی کنند تا مفهوم نقش و کلیشهبچه

حاال بچه ای که قرار است اینها را بیاموزد یک راه اش این است که از روی کتاب درسی بخواند یک 

که با پانتومیم و کارهایی از این دست یادبگیرد. تصویر عمومی جامعه این است که راهش هم این است 

باید بالفاصله کتاب را بخواند. در اکثر مدارس به این دالیل مذکور دست معلمان بسته است. چون مدرسه 

ه ک اولین مساله اش این است که والدین شکایتی نداشته باشند. مدرسه فرزانگان این قابلیت را دارد

شود، اگر خود مدرسه این آگاهی را داشته باشد، جوابی که به اولیا وقتی با چنین مسائلی مواجهه می

دهد این است که اینجا مدرسه ای متفاوت است بنابراین شما صبر کنید و نتیجه را ببینید. این بستر می

 اوت کردن، دارند. شود چون بچه ها اجازه فکر کردن و کارهای متفها میخودش باعث رشد بچه

 خود اولیا هم کمی متفاوت هستند.مصاحبه كننده: 

فهمند که مدرسه متفاوت است یک مقداری هستند، خود اولیا هم وقتی می :12معلم شماره 

آموز داشتم در فرزانگان متوسطه که روز کند. به یاد دارم که سال اول یک دانشانتظاراتشان فرق می

و شکایت داشت که چرا با وجود اینکه فیزیک بچه من بیست شده اما شما  کارنامه مادرش آمده بود

اجتماعی اش را دادید هجده. با نزدیک دو ساعت بحث کردیم و همه معاونت هم واسطه شده بوند. منتها 

دانم کاری درست است انجامش بدهم من زمان آموزش برای تدریس، یک قولی را داده بودم که اگر می

م درست نیست تغییر جهت ندهم. این پافشاری من نتیجه اش این شد که این بچه برای دانو اگر می

ترم آینده فکر کرد که باید چه کاری انجام بدهد. دنبال راه حل گشت و مشکالتش را حل کرد. مثال من 

آموزی داشتم که اصال توانایی فهمیدن منظور مخاطب را نداشت، مثال برای اینکه امتحانش یک دانش

 گوید. چندکنم یک جمله ای گفتم و خواستم جمله مرا تکرار کند و دیدم اصال یک چیز دیگری می

دفعه نمره کمی به وی دادم و این نتیجه اش این شد که به من برای راه حل مراجعه کرد و گفتم بیا 
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من  د که واقعاهای خوب مدرسه فرزانگان برای من این بوحاال برگدیم به دنبال راه حلش. یکی از ویژگی

 دادم. البته این برای معلم طاقت فرساست. آموزانم کار انجام میبه تعداد دانش

 یعنی شما بیشتر تفاوت بین افراد را بردید روی مدرسه و فضا. مصاحبه كننده: 

که نها نیستم اما مثال خانواده، انتظار خانواده و به عالوه ایببینید من منکر این تفاوت :12معلم شماره 

 دست معلم چقدر باز است ؛ اینها به طرز خیلی غافلگیر کننده ای تاثیرگذار اند.

دهید و درصدی که به ویژگی اگر بخواهید درصد بدهید، درصدی که به تربیت میمصاحبه كننده: 

 دهید چقدر است؟های ذاتی فرد می

سی به هفتاد، سی درصد ذاتی و هفتاد درصد اکتسابی ست. البته این درصد برای از  :12معلم شماره 

اول راهنمایی ست. در دبیرستان واقعا شاید شصت به چهل شده باشد. به این دلیل اینکه برای به کار 

کنم آموزی که از یک فضای جدید آمده است کار خیلی سختتر است به همین دلیل فکر میگرفتن دانش

 شود کرد.ای دانشجوها از این جهت کاری نمیبر

ر های مختلف دارند، به نظآموزان ویژگیگیرند، اگر بپذیریم که دانشعمال شکل میمصاحبه كننده: 

آموزی قوی ست یعنی مستقل از تربیت، یا این قوی بودن در یک آموز قوی، کال دانششما یک دانش

 زمینه محدود است؟  

ها ها قوی ست، در فرزانگان مخصوصا قبلتر بچهید بچه ای داریم که در همه زمینهببین :12معلم شماره 

ا آموز رکشید این است که دانشهرکدام در یک شاخه ای خیلی ویژه بودند. زحمتی که معلم باید می

د اریهایی سروکار دهای هم دارد از جمله اینکه وقتی شما با بچهدر همه ابعاد رشد بدهد. البته این آفت

فهمند، نداشته فهمند ممکن است دیگر تحمل دیگرانی که منظورت را نمیکه راحت حرف شما را می

ها باید انجام داد و برای شخص من خیلی مفید بوده باشید. مهم ترین کاری که برای آموزش به این بچه

های نی باال بردن مهارتها بتوانند با همه تعامل کنند. این یعاست، این است که کاری کنم که این بچه

تعاملی که رسالت درس من بوده است. وقتی بچه نابغه ای ابن مهارت را پیدا کند به معنای واقعی 

کنند هایی که این نوع مهارت هم پیدا میبینم، یعنی بچههایش را میشود. کمااینکه خروجیتوانمند می

 شوند. های متفاوتی میواقعا بچه

 آموزان  تیزهوشی هستند؟آموزان تهران، دانشظر شما چند درصد دانشبه نمصاحبه كننده: 

شود گفت هم خیلی کم اند و هم های تیزهوش واقعا کم اند. البته میببینید بچه:  12معلم شماره 

آموزی را نگاه کنیم حتما در یک بعدی خیلی ویژه است. اینکه از پیش خیلی زیاداند. ما تقریبا هر دانش

رسد اینکه چقدر این استعداد نابود شده باشد یا اینکه ا متوسطه که بچه به دست ما میدبستانی ت

کنیم. این محصول میان راه معموال درصد کمی پرورش یافته، ما یک محصول میان راهی دریافت می

ها سخت شده است. مثال این های خیلی ویژه ای دارد اما کشف این مهارتهستند. یعنی بچه مهارت
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تواند خوب درس را گوش بدهد که با دستهایش تواند کارکاتورهای خیلی خوبی بکشد و وقتی میمی بچه

ویم گشود این استعداد سرکوب شده است. بخاطر همین مییک کاری انجام دهد و وقتی مدام توبیخ می

 درصد کمی، چون بسیاری یا سرکوب شده یا کشف نشده و کشفشان خیلی سخت است. 

 دهید؟: اگر بخواهید به این دو درصد بدهید چه درصدی میدهمصاحبه كنن

درصد بچه هایی که رشد پیدا کرده اند خیلی کم اند مثال ده بیست درصد. بیست : 12معلم شماره 

 درصد کل بچه ها و نه صرفا فرزانگان. 

 اگر کلی بخواهید حساب کنید چه؟مصاحبه كننده: 

تعداد دارند. یک نمونه بخواهم برای شما عرض کنم، من یک هفتاد درصد بچه ها اس :12معلم شماره 

خواستیم یک کاری را از صفر شروع کنیم. کردم. آنجا میسال در یک مدرسه غیرانتفاعی کار می

کنند خواستیم رشته انسانی تاسیس کنیم. چون مدارسی که کمی اسم و رسم داشته باشند فکر میمی

سانی شان را فرستاند رشته انکردند بچه های ضعیفروند. و فکر میمی ها به انسانیبی استعدادترین بچه

و یک نفر بین شان خوب بود که آن هم ریاضی اش خوب بود. تصور کنید بچه هایی با چنین برچسبی 

وارد رشته انسانی شدند. ما فشار خیلی شدیدی روی اینها وارد کردیم یعنی من پلیس بد بودم. مجموعه 

ها ساخت که در دو سال بعد فضای کلی مدرسه ین بچه ها وارد کردیم چیزی از این بچهفشاری که به ا

تواند های شاخص پایه و مدرسه بودند. این را به من ثابت کرد تربیت میرا متحول کرد. یعنی اینها بچه

 تاثیرگذار باشد. ولی خب سخت بود و اینها جمعیت شان کم بود و اراده ما هم جدی بود.

فهمم من لیسانس ریاضی بودم و ارشد هم علوم تربیتی دانشگاه تهران خواندم لذا میه كننده: مصاحب

که علوم انسانی چقدر سختتر است. آیا این درست است که ما یک عده را که به هر دلیلی قوی ترند، به 

 اینها توجه ویژه ای داشته باشد؟

عادالنه اش همین است. در دنیا دو شیوه آموزشی وجود دارد، هیچ کدام بحث شان : 12معلم شماره 

آموز تیزهوش چند ویژگی دارد یکی اینکه قدرت رهبری دارد، این فارغ از عدالت آموزشی نیست. دانش

های ما هرکدام یک استعداد ویژه ای دارند. این آدمهای مذکور گفتم بچهبحث قبلی من است که می

ژگی دارند یکی اش این است که شخصیت رهبر دارد، بسیار کمال طلب ایت و دوست دارد که چند وی

در بهترین حالت ممکن باشد، توانایی کمک به دیگران را دارد، مشتاق آموزش اند... . خب قاعدتا باید 

باید  ستواند چیزی اختراع کند پشرایطی برایش فراهم شود که ویژه هم آموزش ببیند تا جایی اگر می

گوید اگر این بچه این امکانات ش را به وی بدهند. این یک بحث ماجراست که عدالت آموزشی می

. گیردتوانایی را دارد ما هم باید اجازه رشد را به وی بدهیم. در همین نقطه دو سیاست کلی شکل می

السهایی د بنابراین من کگوید برای اینکه این بچه بتواند خوب رشد کند باید در کنار بقیه باشاولی می

کنند و آموزان معمولی تر و اینها هر کدام به هم کمک میآموز و دانشسازم مشتمل بر این دانشمی
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تواند جلوی دیگران رهبر باشد و شود که این بچه با استعداد رشد چون اینجاست که میاین باعث می

آموزی یک خصلتی دارد و بتواند هر کدام شاخص باشد. معلمی باید داشته باشد که بداند که هر دانش

را رشد بدهد. بعضی از جوامع پتانسیل الزم برای این شیوه ندارند. این همه نیروی متخصص که بتواند 

آموز پیش فعال است، درست برخورد کند، ندارد. لذا آموز خاص ، مثال یک نمونه اش دانشبا این دانش

آموزانی که حالت خاص اند، کنند که دانشخاص طراحی می روند سراغ اینکه مدارساین جوامع می

کند. نه برای اینکه به اینها توجه ویژه کند، بیش فعال است ... جدا میفهمد، زیادتر سوال میزیادتر می

ها سر کالس کند و بقیه بد باشند بلکه برای اینکه آن کالس از کیفیت نیفتد و هم اینکه این بچهای می

 حرام نشوند.

 چیزی شبیه کودکان استثنایی.مصاحبه كننده: 

ه آموزی که به توجدر واقع اصال کودکان تیزهوش نوعی از کودکان استثنایی اند. دانش: 12معلم شماره 

آموز داشتم که خیلی پرخاشگر بود و هر قانونی را برعکس انجام بیشتری احتیاج دارند. من یک دانش

بود به شدت به توجه احتیاج داشت. بسیار عاطفی و حساس و مهربان آموزی داد. در واقع این دانشمی

آموز توجه کند به جای اینکه وی را تبدیل به یک بود. حاال وظیفه این مدارس این است به این دانش

شود که این بچه یاد بگیرد راهی به جز کار اجتماعی کند. این مدارا کردن و برخورد درست باعث میبزه

 گویم همه بچه ها استعداد ویژه دارندشوند. بنابراین این که میاست واین باعث تغییر می پرخاشگری هم

گویم باید مدارس خاص داشته باشیم مربوط به توانمندی های کشورمان یک بحث است و اینکه می

 است. 

 این بچه های با نیازهای خاصی از حیث برتری شان، چند درصد اند؟مصاحبه كننده: 

 به نظر من اینها واقعا ده درصد جامعه اند.  :12ره معلم شما

علت این توجه پس به نظر شما این نیازهای خاص است. عدالت آموزش که مطرح مصاحبه كننده: 

  کردید چه؟

این بحث این است که هر بچه ای با توانایی هایی که دارد با وی برخورد کنیم. یعنی : 12معلم شماره 

بی عدالتی این است که در مدرسه معمولی با بچه های دیگر باشد و معلمی اگر نیاز خاص دارد عین 

توانیم یک انسان بسیار توانمند را تبدیل داشته باشد که توانایی برخورد با وی را ندارد. چون که ما می

به یک بزه کار اجتماعی کنیم. این نوع از بچه ها که نوع خاصی از فکر کردن را دارند و کشف ش وظیفه 

والدین و معلم است. روزهای اولی که به مدرسه فرزانگان رفته بودم، یک کالس سی نفره ای بود که 

آموز بیش فعال داشت، قاعداتا مدل ویژه تربیت داشت. حتما در کالس های مدارس حدود پانزده دانش

 ی هدایت اینهاآموز بیش فعال وجود دارد و حیف است که حرام شوند و اگر توانایمعمولی یکی دو دانش

 را نداریم پس بهتر است که بیاد پیش همین پانزده نفر.



 

 

Abstract 

Despite 40 years of activities in “gifted and talented” education in Iran, Studying the 

concept of “giftedness”, which is a disputed concept, has been overlooked by 

educational researchers especially from philosophic perspective. In such a situation, 

“The Strategic Act of Elites Affairs” was approved in 2012. This act has proposed 

new approaches in Iranian “gifted and talented” educational policy. The teachers of 

"National Organization for Development of Exceptional Talents (NODET)" schools, 

constitute one group of Audiences of this act. In this study, we attempted to take a step 

in filling the theoretical gap in the philosophy of Iranian “gifted and talented” 

education, on one hand, and to provide a dialogue between the act and the teachers, 

on the other hand. At first, we inferd 11 conceptual dimensions of the “giftedness” 

concept from their theoretical history, which are:"real or imaginary", " ability to 

identify or not ", "favorable or unfavorable", "actual or potential", "partial or 

holistic", "one kind or various kind", "innate or developed", "key competencies", 

"independent or dependent on circumstances”, “criterion-based or normative-based 

"and" prevalence". In The next, based on these dimensions, the concept of 

“giftedness” in the “The Strategic Act of Elites Affairs” was analyzed and the position 

of this act to them was identified. In some dimensions the act was silence or 

ambiguous. At the second phase, we set some semi-structured interviews with some 

NODET teachers and analyzed them based on qualitative content analysis method. 

Finally, in a comparative analyses we compare the concept of “giftedness” in “The 

Strategic Act of Elites Affairs” and NODET teachers’ belief. Our findings indicated 

that the act must be reviewed or rewritten in issues Silent, ambiguous or different to 

the teachers’ point of view and then the act must be propagated between the teachers. 
 

 

Keywords: giftedness, gifted and talented education, conceptual analysis, “Strategic 

Act of Elites Affairs”. 
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