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 چکیده
-وقت دانشبندي تمامهدف این پژوهش بررسي تحلیلي روش گروه

منظور از روش درخشان بود که براي این  آموزان مدارس استعدادهاي
ین، الدآموختگان، وتحقیق کیفي استفاده شد. جامعه آماري شامل دانش

ه زهوشان بود. جامعه نمونمعلمین، مدیران و متخصصین آموزش تی
ا و ب ،نفر از جامعه آماري بود که به صورت هدفمند انتخاب 48شامل 

هت جها مصاحبه باز و عمیق انجام گرفت. پس از اشباع نظرات، آن
بندي شده کدگذاري، ترکیب و مقولههاي استخراجها، گزارهتحلیل داده
داشت ناقص از بر"مقوله بود، شامل:  13هاي پژوهش، شدند. یافته

شناسایي  جامعیت شیوه مفهوم استعداد درخشان در عمل، عدم
تیزهوشان، چالش تفکیک  وقتتمامبندي گروه تیزهوشان، آسیب روش

یي پرورش، همسو و جایگاه استعداد درخشان در ساختار سازماني آموزش
ق پرورشي، عدم تطاب هايامهتوجهي به برنآموزشي، کم کم با عدالت

نتظارات تیفردي  هايدرسي با ویژگي و آموزشي هايبرنامه زهوشان، ا
د معلمان آموزشي، کمبو هاي مدیریتحد والدین، نقص از بیش

نتظارات متقابل و بیش حد جامعه و  از متخصص آموزش تیزهوشان، ا
و  آموختگيدرخشان، عدم توجه به وضعیت پس از دانش استعدادهاي

 هش بههاي پژو. یافته"درخشانداشت استعدادهايگهنداشتن برنامه ن
ي و زمانسا عوامل درون ، وچهار دسته مباني نظري تیزهوشي، روش اجرا

-تیجه مين ،بر این اساس .پرورش تقسیم شدند و سازماني آموزش برون

 برسد ووقت بهتر است به حداقل خود بندي تمامشود، اجراي روش گروه
ان آموزانشپرورشي د و نبه براي رفع نواقص آموزشيجاریزي همهبرنامه

 تیزهوش انجام گیرد.

آموزان تیزهوش، آموزش تیزهوشان، روش : دانشهای کلیدیواژه

 وقتتمامبندي گروه

 
 

Abstract 
This study aimed to analyze the full-time 

grouping approach in Estedad Derakhshan 

schools. For this purpose, the qualitative method 

was used. The population included graduates, 

parents, educators, managers and specialist of 

G/Tstudents. The sample consisted of 48 people 

selected with purposive sampling, who were 

deeply interviewed. After saturation of opinions, 

for analyzing data, statements were extracted, 

coded, composed and categorized. The findings 

included 13 categories: incomplete impression of 

the concept of G/Tstudent, incomplete G/Tstudent 

identification, damage of Full-time grouping 

method, the challenge of G/T position separation 

in education structure, low alignment with 

educational justice, lack of attention to instructive 

programs, mismatch of curriculum with G/T 

individual characteristics, parents' impossible 

expectation, educational management defects, the 

shortage of professional teachers, mutual 

excessive expectations of society and G/Tstudent, 

low attention after graduation and the absence of 

retention schedule for G/Tstudent. Based on the 

findings, which are divided to four categories: 

Theories about Giftedness, performance approach, 

internal and external organizational factors of 

education, it follows that the implementation of 

full-time grouping should be minimized and 

comprehensive planning must be done to 

eliminate the educational defects of G/Tstudents. 

Key Word: Gifted and talented student 

(G/Tstudent); Gifted and talented education 
(GATE); full-time gouping method 
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 مقدمه
هاي هر جامعه بوده، و متفکران واگرا، گرانبهاترین سرمایه اندیشمندان ممتاز و افراد تیزهوش و خالق،

 عامل و ملي هاي(؛ چراکه این افراد، گنجینه1395)افروز،  جایگاه واال و ارزشمندي برخوردار باشند باید از
ي هاپژوهش(. 2011جابر، ابو) شوندهر جامعه محسوب مي علمي، امنیت و رفاه پیشرفت در مهمي

افراد برجسته و  به يافراد بااستعداد در بزرگسال ایو  زهوشیت ارینشان داده است که افراد بس بسیاري
شناسایي و در  کوتاهي لذا ،(2009و سونگ،  مونتونی)س شونديم لیخود تبد ياستعداد ینهزم در ياحرفه

یزهوش را با تآموزان دانش جامعه است. ندهیآ يرهبر در برابرغفلت  ،درخشان ياستعدادها هدایت
 ای يزهوشیت(. 1386کارامد، ) برنديمنام  «4و تیزهوش3، بااستعداد2نابغه ،1نخبه»یي مانند هاواژه

باال یي افراد با کارآ ریبا سا سهیدر مقا کهاست آشکار شخص از اجرا و عملکرد  ي، نموديبااستعداد
-ميرا  يزهوشیت ن،یا بر افزون گیرد.ميقرار  "ترعالي گاهیجا"در ،ياستعداد يحوزهآن  )توانمند( در

 ،يبعد است؛ در مراحل 6"بالقوه استعداد"یديکل یرمتغ ،مرحله نیت؛ در نخسدانست 5"رشد و توسعه"توان
اصل  ،8"بودنبرجسته"؛استعدادها يجانبههمه شرفتیو در ادامه پ است يزهوشیت اریمع7"تیموفق"
 را تیزهوشي اصطالح گروهي نیز .(2011)اسبوتنیک، اولزوسکي و وورل،  است يزهوشیت برچسب افتیدر
 داشته ذهني هايتوانایي مختلف و وسیع هايجنبه در ايالعادهفوق قدرت که ندکنمي اطالق افرادي به

 استعداد به توجه با اما نیستند، کودکان سایر از بهتر تیزهوش کودکان ،طورکليبه (.1395افروز، ) باشند
حت (، لذا این شناسایي پیچیده و ت2012)شولر،  هستند مواجه مختلف مسائل خود، با متفاوت تحصیلي

 آموزانشناسایي دانش (.1386یکتا و پرند،شکوهي) تأثیر طیف وسیعي از عوامل فردي و فرهنگي است
غربالگري،  هايبرنامه معلمان، نتیجه ارزیابي و در ،هاي کمي و کیفياساس داده بر باهوش و بااستعداد

 9زهوش و بااستعدادآموزان تیدانش (. انجمن2017هارمر، )هوش و استعداد است  هايآزمون نتایج
هاي شناسایي باید در سطح هر منطقه تعیین و تعریف هاي تشخیص و روش(، تأکید دارد سیاست2017)

هاي معمول به خاطر سنجش نوع محدودي از توانایي در حال رشد داراي خطاهایي است؛ شوند. آزمون
و دامنه  ،(2009 فریدمن ناملز،) تر استچندگانه کامل و دقیق شناسایي استفاده از معیارهاي بنابراین
هایي که در جامعه مهم خواهند بود را شامل هاي رو به رشد، شامل انواع مهارتتري از توانایيگسترده

هاي قابل ارزیابي و سنجش وي بستگي توانمندي تیزهوشي هر شخص به گسترهشود. در این صورت، مي
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-ياستعدادها مچنین الزم است تدابیري براي شناسایي(. ه2011 استرنبرگ، جاروین و گریگورنر،) دارد
 جمعیت هر ازدرصد  5/2 حدود تیزهوش که آموزاندانش(. چراکه 2003اسموتني، ) اندیشید 1پنهان

اصلي مشکل و ، (2006ونمربک و همکاران، ) شوندينم شناسایي همیشه دهند،يمکشوري را تشکیل 
ها و مشخصات يژگیاز و يمناسب، فقدان آگاه يمات آموزشارائه خد يبرا آموزاناین دانش یيشناسا

 شوديافراد م نیا يو واقع حیو باهوش است که اغلب منجر به عدم شناخت صح زهوشیافراد ت
هماهنگ  گانه،ی فیتعر وجود عدم نی(. همچن2007و همکاران،  رسهیو پ 2010 ن،یو چمبرال نی)چمبرال

 لی(. به دل2011)رابرتسون و همکاران،  است زهوشانیت یيشناسا از مشکالت زین يزهوشیاز ت کنواختیو 
 حیصح يآموزش انیدر جر دیکه با يواقع زهوشانیت ،يزهوشیت يهايژگیاز و يو ناآگاه ذکرشدهموارد 
 (.2008و کومتپ،  تچریپ ،یفر)پ روندميدست  ازاغلب  رند،یقرار بگ

هاي به فعلیت رساندن آوردن زمینه تربیت فرصتي است جهت فراهم و تعلیم ،که از آنجا
 هاي آموزشي، پرورشي و درسي مناسبهاي مطلوب، بر اساس برنامهسوي هدفاستعدادهاي افراد به

تالش  ه اهداف خودبراي رسیدن ب تیزهوشان پرورش و (؛ آموزش1393دانشگاه، و دفتر همکاري حوزه)
برساند  پیچیدگي آموزشي و چالش از باالیي سطح هب را دادبااستع و آموزان تیزهوشکند تا دانشمي

 عاطفي و اجتماعي علمي، کنند و نیازهايمي فکر متفاوت آموزان(. این دانش2016)نیلهارت و تان، 
 پرورش و آموزش حوزه در استثنایي نیازهاي قطعاً ،رو، از این(2009 کوپر،) دارند فردي به منحصر
 علمي شکست رخط معرض در ها راآن آموزشي، نیازهاي شناخت ا عدم؛ لذ(2010 موجي،) داشت خواهند

آموزان عادي نقاط مشترک هاي درسي تیزهوشان با دانش(. هرچند برنامه2009هرتزبرگ، ) دهدمي قرار
خصوصیاتي  (.2011، )راف ها باشدشخصیت آن هاي متناسب باولي باید دربرگیرنده ویژگي ،فراواني دارد

. عموماً آموزش (1381حقیقي،  کاظمي) سازدو سودمند مي یک برنامه عادي متمایزرا از که آن 
 :شودمي انجام زیر هايروش به آموزان تیزهوشدانش

 در آموزاندانش همراه با سایر تیزهوش آموزاناساس این روش دانش : بر2)تلفیقي( روش همگن-1
اي را هاي خاص و ویژهشود تا آموزشمي هایي فراهمموقعیت ولي کنند،مي شرکت عادي هايکالس

-همگن را فراهم ، ویژگي اصلي روش آموزشي(2000) فورنس و . کاواله(1371جورابچي،) دریافت نمایند

دانند؛ که آموزان با سطوح توانایي گوناگون در یک کالس ميهاي برابر آموزش براي دانشآوري فرصت
آموزان تیزهوش در تعامل با سایرین به رشد و دانش هاي اجتماعي را همراه داردگسترش مهارت

جانبه دست خواهند یافت. همچنین در آموزش تیزهوشان با روش همگن در برخي کشورهاي همه
 (. 1393)افروز،  شودپرور در آموزش بهره گرفته مياروپایي؛ از معلمان خالقیت

هاي مشابه خود قرار زهوش در گروهآموزان تیروش دانش در این :3)جداسازي( بنديروش گروه-2

                                                           

 10invisible/hidden gifted 

1 homogeneous  

 2 grouping 



 ، سال نهم1ژوهشي، شماره پ -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

96 

 

تیزهوشان  ،ریزي نمود. بر این اساسها برنامهاي را براي آنهاي خاص و ویژهتا بتوان آموزش گیرندمي
و از  کرده فرصت تعامل با افراد همانند خود و گروه همساالن را پیدا ،هاي خاص برخوردار شدهاز برنامه

الگوهاي  جانبهنشیني فکري، به رشد همه. همچنین این هم(2006روجرز، )برند این ارتباط سود مي
هاي متفاوتي انجام بندي بر اساس شیوه(. روش گروه1992)کولیک و کولیک،  کندها کمک ميفکري آن

درخشان است. یعني جداسازي  ویژه استعدادهاي1وقت در مدارسبندي تمامگیرد. روش اول، گروهمي
ها در مدارس ویژه ریزي آموزشي خاص براي آنآموزان و برنامهسایر دانش آموزان تیزهوش ازدانش

بندي بر اساس شود. روش دوم، گروهکه در ادامه مفصل به آن پرداخته مي درخشان، استعدادهاي
هم؛ توسط معلم با گذشت زمان و  به آموزان با توانایي نزدیکاست. در این روش انتخاب دانش 2توانمندي
همچنین این روش به  .(2007)پیرتو،  شودطور خودکار انجام ميها، بهدن تفاوت در توانایيشمشخص

(. روش 2010)پلوکر، بروف و سانگ،  دهدآموزان اجازه جابجایي بر اثر تغییر در توانمندي را ميدانش
معلم واحد تحت  پایه، همراه بااستعداد یکآموزان بااست که چند نفر از دانش 3بندي همسانسوم گروه

کند تا در کنار همساالن همسطح خود به آموزان کمک مياین روش به دانش .گیرندویژه قرار مي آموزش
روش  .(2011تري داشته باشند )پرس و همکاران، اکتشاف محتواهاي آموزشي پرداخته و یادگیري عمیق

)مهارت خواندن و  شانتحصیلي آموزان مطابق پیشرفتاست که دانش 4بندي درون کالسيچهارم گروه
 (. 2009شوند )کر، بندي ميریاضیات( در کالس گروه

آموزان تیزهوش هاي خاصي را براي دانشسازي شده موقعیت: برنامه غني5سازيروش غني -3
طور ویژه پیشرفت عالقه خود بپردازند. این برنامه به هاي موردنماید تا بتوانند به فعالیتفراهم مي

 (. 1396کلباسي و همکاران، ) آموزان توانمند را همراه داردس دانشمحسو
 هايتوانایي ظهور و رشد به بخشیدن سرعت براي راهي :6دهي تحصیلي(روش تسریع )شتاب -4

 برخي در که دهدمي ،آموزندمي ترکه سریع آموزانيدانش به را امکان و این است مدرسه در شناختي
آموزان تیزهوش در دانش. (1396)باغبان و اندیشمند،  برسند باالتر هايپایه به و کنند پیشرفت دروس

تا  7دهي محتواحوزه وسیع تسریع، از شتاب شکال مختلفي از تسریع نیاز دارند.دوران تحصیل خود به ا
؛ کالزن و 2000گیرد )رنزولي و رایس،نام در دو رشته تحصیلي را در برميو یا ثبت 8جایابي پیشرفته

 (.2000کالزن، 
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تیزهوش،  آموزان(، کشورهاي مختلف در پاسخ به نیازهاي ویژه دانش1393) از نظر معافي و رون
اب تیزهوش انتخ آموزانبرخي یادگیري همگن را براي دانش .اندگرفتههاي متفاوتي را در پیشسیاست

اي به تفکیک دارند و عدهبیان مي آموزانجانبه و همگن سایر دانشرا، رشد همه اند و مزایاي آنکرده
هاي خاص و یا مدارس خاص قائل بوده و آموزش اختصاصي را براي این افراد آموزان در گروهدانش

ه به با توج دیدارند که با يصخا يازهاین زهوشیحال، کودکان ت نیبا ادانند. مي تر،تر و اثربخشمطلوب
 از يریدگای يا ناتوانبکه کودکان  گونههمانشود. درست  ها ارائهبه آن يعیو وس ژهیها، خدمات وآن

  (.2010و شور،  سانوی)مور شونديمند مبهره ژهیخدمات و
بندي ، روش گروه1355آغاز و از سال  1347هوش از سال آموزان تیزدر ایران توجه خاص به دانش

مراکز تیزهوشان  1357از سال گرفت. پس  استفاده قرار وقت جهت تعلیم و تربیت تیزهوشان موردتمام
 سمپاد نام تحت این مرکز 1366 سال شد و در فعال استثنایي آموزاندانش دختران و پسران زیر نظر دفتر

آموزان، موجب برابري تعداد دانش 3رشد  92تا  85هاي فاصله سال (. در1376اي، )اژه فعالیت نمود
ها شد. این آموزان در کالسو افزایش تراکم دانشهاي درس تأسیس مدارس جدید، افزایش تعداد کالس

را موجب   درخشان استعدادهاي مدارس پرورشي و آموزشي خدمات کیفي سطح افزایش جمعیت، کاهش
 و آموزش واحدهاي به «درخشاناستعدادهايمدارس»(. امروزه 1393شتاب،پرمقاله یک توسعه) شد

 با تیزهوش، آموزاندانش از گروهي پذیرش با که شودمي اطالق متوسطه دوم و اول دوره در پرورش
 پژوهشي و پرورشي آموزشي، ریزيبرنامه و کارآمد و متعهد معلمان از گیريبهره و امکانات و فضا تأمین
 مراتبي به یابيدست براي تالش و ویژه هايشایستگي کسب موقعیت، مستمر اصالح و درک زمینه ویژه،

شوراي انتخاب و تلخیص مقاالت و ) کندمي تأمین آموزاندانش از گروه این براي را طیبه حیات از
درخشان در بعد اجرایي  با مدارس عادي متفاوت  تعلیم و تربیت در مدارس استعدادهاي. (1395ها، نوشته

آموزش  1سازماني آموزان تیزهوش به عنوان فعالیت درونوقت دانشبندي تمامچند روش گروه است. هر
هاي بنیاد نخبگان به علمي و برنامههايپرورش داراي نقاط قوتي است و همچنین المپیادها، جشنوارهو 

هاي مناسبي را براي آموزان استعداد درخشان فرصتو مرتبط با دانش 2سازماني هاي برونعنوان فعالیت
ود جایگاه کشور ایران نسبت با این وج ،نمایدآموزان مستعد فراهم ميرشد و ارتقاء هوش و استعداد دانش

( نشان 2015، 3)واحد اطالعات اقتصادي هاي جهاني استعدادبندي گزارشبه سایر کشورها در رتبه
هایي است که باعث نقص آموزان بااستعداد کافي نبوده و دارايشده براي دانشهاي انجامدهد فعالیتمي

 شده در خصوص استعدادهايهاي انجامفعالیت ،ربه این منظو ها شده است.کاهش کارایي و اثربخشي آن
 بررسي و تحلیل قرارگرفته است. درخشان از دیدگاه افراد مختلف در این پژوهش مورد

 

                                                           

 1 internal Organizational 

 2 extra-organizational 

 3 The Economist Intelligence Unit (EIU) 
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 روش 
درخشان  آموزان استعدادهايدانشوقت تمام بنديهدف بررسي تحلیلي روش گروه در این پژوهش که با

ها است. شد. تحلیل کیفي شیوهي متفاوت تفکر راجع به دادهانجام گرفت، از روش تحقیق کیفي استفاده 
-چرخه تحقیق کیفي متشکل از هفت مرحله شامل: انتخاب افراد، چگونگي برقراري ارتباط با افراد، نمونه

ها و ها در فرایند گردآوري دادهفصل دشواري و ها، حلها، ثبت دادهگیري هدفمند افراد، گردآوري داده
ها به داده دهد تاشناسي کیفي به محقق اجازه ميروش(. 1394باشد )بازرگان، ها ميهدادلتنظیم و تحلی

(. 1388)دالور،  ها به دست آوردداده خود را از 2و مفهومي 1هاي تحلیليجنبه نزدیک شود و از آن طریق
انتخاب مواردي نامند، هدف پژوهشگر مي 3گیري هدفمندرا نمونه گیري پژوهش کیفي که آندر نمونه

دادن مدل نظري خود است که با توجه به هدف تحقیق سرشار از اطالعات باشد و پژوهشگر را در شکل
رسیده و پدیده موردنظر با تمام جزئیات و  4ها به حد اشباعیابد دادهیاري دهد، این کار تا جایي ادامه مي

-نفر است که شامل دانش 48کل از (. جامعه نمونه پژوهش متش2012)کریسول،  با دقت تشریح شود

آموزان هاي دانشدرخشان مشغول به تحصیل در دوره کارشناسي، خانواده آموختگان مدارس استعدادهاي
و همچنین  ،درخشان()شامل مدیران و معلمان مدارس استعدادهاي تیزهوش، کادر آموزشي تیزهوشان

-صاحب و سان فعال در حوزه استعداد و هوش،علمي دانشگاه، روانشنا متخصصین )شامل اساتید هیئت

ترین مزیت اندرکاران حوزه تیزهوشي( انجام گرفت. با توجه به قابلیت سازگاري که مهمنظران و دست
کننده در کاوش عمیق ذهن و همچنین توانایي مصاحبه ،(2006مصاحبه باز است )گال، بروگ و گال، 

(، از روش مصاحبه باز و 1391)کریمي و نصر،  شدهتعییندهنده در ارتباط با موضوعات از پیش پاسخ
بررسي قرار گرفت و پس از  عمیق در این پژوهش بهره گرفته شد. در ابتدا پیشینه نظري پژوهش مورد

هدفمند ذکرشده، مصاحبه باز و عمیق انجام گرفت. مصاحبه با   فراهم آوردن مقدمات مصاحبه؛ با نمونه
 درخشان آغاز شد؛ و مشارکت بیشتر مصاحبهو استعدادهاي تیزهوشيگر پیرامون سخنان مصاحبه

هاي مکنون موضوع کمک نمود. پس از رسیدن محتواي مصاحبه به حالت جنبه شوندگان، به اکتشاف
ها زمان با انجام مصاحبهها همسازي دادهبندي و متوقف شد. پیادهها جمعاشباع و تکرار، جریان مصاحبه

بندي شدند. ها، فهرست و دستهشده در مصاحبه، به منظور استخراج مقولههاي مطرحانجام شد. موضوع
هاي اي از عناصر را که از نظر عمق و شکل، ویژگيهایي هستند که هر یک مجموعه، رده5هامقوله

سازي (. پس از روشن1387جعفري، هرندي، نصر و میرشاه )جعفري دهندمشترکي دارند، در خود جاي مي
مند جهت اي نظامشدند. فرایند کدگذاري به عنوان شیوه6ها استخراج و کدگذاريها، گزارهالعات و دادهاط

                                                           

4 analytical  

5 conceptual 

 6 purposive sampling 

 7 Data Saturation 

1 Categories  

2 coding 
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 شوددار تعریف ميهاي معنيهاي دادهها یا طبقهها در قالب گروهدهي و دستیابي به دادهسازمان
دهي و بندي، سازمانوه(. این کدها بر اساس مشابهت مضموني، زماني و مکاني باهم گر1395)میرزایي، 

شدند و  2بنديمقوله و 1هاي کدگذاري شده، ترکیبموارد تکراري در ادامه حذف شدند. سپس گزاره
شوندگان ارائه  سازي مصاحبه، به مصاحبهي ابتدایي برگرفته از پیادهکدام مشخص شد. سیاهه فراواني هر

 ن چند نفر از متخصصین آموزش استعدادو بازخورد آنان اخذ و در فرایند تحلیل اعمال شد. همچنی
در  ،نظر بودندزمینه تحلیل محتوا نیز صاحب درخشان که عالوه بر تخصص در آموزش تیزهوشان، در

(. نتیجه 3ها)پایایي ارزیاب جلسات نظارتي و تکمیلي، روایي و پایایي پژوهش موردنظر را تأیید کردند
 ي یک شد.  مارهبود که در جدول ش مقوله 13نهایي استخراج 

 

 ی تمام وقتبندگروهی پژوهش: پیامدهای روش هاافتهی
عادي آموزان یر دانشتیزهوش از ساآموزان وقت دانشدهد که جداسازي تمامهاي پژوهش نشان ميیافته

جرا اروش  ،یزهوشيتکه این پیامدها مرتبط با چهار زمینه، مباني نظري  استداراي پیامدهاي متفاوتي 
ن وامل بروعپرورش و  و اسازي تمام وقت استعدادهاي درخشان(، عوامل درون سازماني آموزش)جد

ي هاهمصاحبهاي احصا شده از شود. با توجه به هدف این پژوهش، گزارهيمپرورش  و سازماني آموزش
 آمده است. 1ي و در جدول بندمقوله شدهانجام
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 هامصاحبهدر  شدهمطرحی های گویهبندمقوله -1جدول 

 
نداشتن " يقولهشوندگان سه ماز دید مصاحبه ،1در جدول  شده مشاهدههمچنین با توجه به اطالعات 

الزم  مان با ویژگيکمبود معل"و  "آموزشي ي مدیریتهانقص" ،"ستعدادهاي درخشانداشت ابرنامه نگه
جراي اروش "ه و اکثر نقدها مرتبط ب دارند رابیشتر درصد فراواني نسبي  "براي آموزش تیزهوشان

 "رورشپ و موزشعوامل درون سازماني آ"و  ")روش جداسازي تمام وقت( هاي آموزشي تیزهوشانبرنامه
 د.شومي

 مقوله اول: برداشت ناقص از مفهوم استعداد درخشان در عمل

 متنوع و يهامهارتهاي مختلف، یژگيوتوجه به  شامل: مفهوم استعداد درخشان از چندبعدي برداشت
 ترو دقیق ترگسترده شناسایي به منجر درک این(. 2010 رنزولي، و رایس) متفاوت است هايیيتوانا

 در (2015) 1پرورش آمریکا و وزارت آموزشطبق تعریف  .شوديم بااستعدادآموزان دانش آموزشي نیازهاي
شواهدي  هستند که نوجواناني و آموزاندانش بااستعداد، آموزاندانش" متوسطه، آموزش و مقطع ابتدایي

                                                           

 1American Department of Education 

 هامقوله کد

فراوانی 

مطلق 

 هاهیگو

درصد 

فراوانی 

نسبی 

 هاگویه

مبانی 

 نظری

 روش

 اجرا

عوامل 

درون 

 سازمانی

عوامل 

 برون

 یسازمان

     9/5 28 برداشت ناقص از مفهوم استعداد درخشان در عمل 1
     2/12 58 زهوشانیت یيشناسا شیوه تیجامععدم 2

     8 38 وقت تیزهوشاني تمامبندروش گروهآسیب  3

4 
چالش تفکیک جایگاه استعداددرخشان در ساختار 

 پرورش و آموزشسازماني 
7 5/1     

     6/3 17 يعدالت آموزشهمسویي کم با  5

     8 38 هاي پرورشيي به برنامهتوجهکم 6

7 
 ي با سدر وهاي آموزشي عدم تطابق برنامه

 هاي فردي تیزهوشانویژگي
36 6/7     

     5/6 31 حد والدین از انتظارات بیش 8
     4/11 54 يآموزش تیریمدي هانقص 9

     3/10 49 نکمبود معلمان با ویژگي الزم براي آموزش تیزهوشا 10

11 
-يآموزان استعدادهاانتظارات متقابل جامعه و دانش

 درخشان
19 4     

     2/9 44 آموختگيعدم توجه به وضعیت بعد از دانش 12
     8/11 56 درخشان ياستعدادهاداشت نداشتن برنامه نگه 13

 6 9 13 6 100 475 جمع کل 
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ر فعالیت د و هنري، توانایي رهبري خالقانه، فکري، هايزمینه در باال هايبر داشتن مهارت مبني
 و ها، نیازمند خدماتپرورش این ظرفیت این افراد براي .ها در دست استاز آن خاص، علمي هايزمینه

باید توجه داشت که، . "شودنمي ارائه مدارس همگاني توسط معمول طوربه هستند که هایيفعالیت
ي استعدادي هازمینه با آموزان بیشتردانش به درخشان، دسترسي استعدادمفهوم  از برداشت خاص

 نمایدتر ميفردي را بسته هايیزيربرنامه و درسي هايبرنامه گوناگون را محدود، و همچنین طراحي
 شدنمحدود" که(. مقوله فوق حاصل ترکیب هشت گزاره نهایي است 2016ماروکزا زِلجِزنو سنیکار، )

 نادیده"و  "ستعداددرخشانا آزمون در ریاضي و منطقي علمي، استعدادهاي به درخشان استعداد تعریف
 این در شده استخراج هايبین گزاره در فراواني بیشترین داراي ترتیب به ،"فردي هايتفاوت گرفتن

افزون بر این، مقوله اول مرتبط با مباني نظري تیزهوشي، روش اجرا، عوامل درون  .است خصوص
 باشد.رورش ميپ و سازماني آموزش پرورش و عوامل برون و سازماني آموزش

 شناسایی تیزهوشان شیوه تیجامع عدممقوله دوم: 
 درخشان استاستعدادهاي تربیت و در تعلیم مهم مباحث از یکي تیزهوش آموزاندانش شناسایي

 دیگر عالوه برنداشتن مبناي خاصي هايتوانایي در برابر توانایي ترجیح یک (.2000باسکا، وانتاسل)
 هايآزمون (. در2003ساز از دست رفتن استعدادهاي پنهان است )اسموتي، (؛ زمینه2008لوهمن، )

 مدارس با آشنایي کتابچه) ریاضي است و منطقي استعدادهاي شناسایي بر اصل استعداد درخشان ایران،
ها مانند توانایي زباني که طبق نظر توانایيسایر  و ،(1395 آن، ورودي هايآزمون و درخشان استعدادهاي

 و تشخیص شوند.مورد غفلت واقع مي ،گاه تیزهوشي استنظران تعلیم و تربیت تجليیاري از صاحببس
 شوداستعداد مي فرایند رشد گرفتن نادیده موجب آموزاندانش زندگي از مرحله یک در تیزهوشي شناسایي

ر ورودي پایه هفتم اي، دصورت نقطهدرخشان در ایران یک مرحله و به آزمون استعداد (.2000 سیمونتن،)
آموزان اقدامي صورت دانش این شناسایي در جهت شناخت و هدایت استعدادهاي از شود و پساجرا مي

آموزان پیوستگي شناسایي و ارزشیابي، موجب عدم شناسایي دانش گیرد. عالوه بر آن، عدمنمي
ني و بیروني نتیجه مطلوب را به شود که در زمان برگزاري آزمون بر اثر برخي عوامل دروبااستعدادي مي

اي به سمت فرایند مدار بودن هدایت اند. لذا الزم است شناسایي استعدادها از روش نقطهدست نیاورده
چراکه  ،اي براي سنجش، نیز خالي از نقد نیستهاي چهارگزینهشود. افزون بر این، استفاده از آزمون

اند و عمالً با سؤاالت تستي آشنایي ندارند، گرفته في قرارآموزان تا پایه ششم تحت ارزشیابي توصیدانش
هاي ویژه آمادگي کنند که این مهارت را در خارج از مدرسه و کالستر عمل ميآموزاني موفقلذا دانش

زمان طوالني را به شرکت در  آموزان(. این دانش1396حکیم زاده، ) تیزهوشان کسب کرده باشند
 جمله از همراه خواهد داشت.به هارشد آن براي منفي پیامدهاي که دهندمي اختصاص تقویتي هايکالس

عدم  از ناشي اضطراب و مفرط خستگي کودکي، دوران از نبردنلذت آموزش، امر از زدگيدل پیامدها، این
 عدم" .مقوله فوق حاصل ترکیب یازده گزاره نهایي است .(1390عابدي،) است ورودي قبولي در آزمون

 عدم بودن و مقطعي" ،"شناسایي استانداردهاي تدوین عدم" ،"چندگانه شناسایي هايروش دهاستفا
 ترتیب به ،"تیزهوش آموزاندانش شناسایي در فرديهاي تفاوت گرفتن نادیده" و "شناسایي استمرار
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ني نظري مقوله دوم از مبا .است خصوص این در شده استخراج هايگزاره بین در فراواني بیشترین داراي
 گیرد.پرورش نشات مي و ي اجرا و عوامل درون سازماني آموزشتیزهوشي، شیوه

 تیزهوشان وقتتمامبندی مقوله سوم: آسیب روش گروه

وقت صورت تمامآموزان تیزهوش بهبندي دانشدرخشان مبتني بر روش گروهتشکیل مدارس استعدادهاي
ولي داراي پیامدهاي  ،است قبولقابلیزهوش تموزان آاین روش هرچند براي درصدي از دانشاست. 

هاي عادي کالس در بااستعداد آموزاناروپایي دانش در برخي از کشورهايمثبت و منفي متعددي است. 
ها شرایط ها وجود دارد. در این کالسیادگیري آن و تدریس سازي روشکه امکان فردي کنندتحصیل مي

 نیازهاي اروپایي آژانس) شده است متناسب نیاز خاص این افراد فراهم هشدغني هايبرنامه استفاده از
محتوا  تغییر مستلزم عادي مدارس در آموزانحضور این دانش ،رو که(. بدین2009، 1فراگیر آموزش و ویژه

یکتا و پرند، شکوهي) است معلم رفتار و یادگیري محیط یادگیري، محصول و فرایند درسي،هايبرنامه در
نتیجه آستانه موفقیت باالتر از  و در ،تیزهوش بوده آموزانهمه دانش درخشان در مدارس استعداد (.1386

ترتیب  بدین درستي درک نمایند وتوانند موفقیت خود را بهآموزان نميحد عادي است، لذا دانش
 این بر 2معلمي رزان(. این در صورتي است که، کارو1373حقیقي، کاظمي) یابدها کاهش ميخودباوري آن

 ندرتبه کنند،مي تحصیل عادي مدارس در که بااستعدادي و تیزهوش کودکان که هستند اعتقاد
 شرکت معمول هايکالس محیط در مؤثري طوربه توانندمي لذا کنند،مي تجربه را شکست و سرخوردگي

 تفکیک درصدي از جه داشت کهالبته باید تو(. 2007 بان، و چوات بلیس، بین،) باشند برترین و کرده
ها گریزناپذیر است. اما جداسازي عده زیادي و داشتن برنامه جامع آموزشي و پرورشي براي آن تیزهوشان
رشد  آموزان شده،دانش سایر رنجش سازکه زمینهو عالوه بر این ،نیست پرورينابغه آموزان،از دانش

 درصد 7درصد به  5/2درخشان از  مدارس استعداد رویهبي رشد ها را همراه خواهد داشت.نامتعادل آن
درخشان، پایین آمدن کیفیت آموزش و  استعداد اخیر و افزایش مدارس هايسال طي ،(1396)سویزي، 

باعث  این پذیرش باال .را به دنبال داشته است آموزان تیزهوشدانشباالي شدن با )پذیرش( مواجه
 .متوسط شده، سطح مدارس پایین بیاید دي خالي از استعدادهايدولتي و عا شود مدارس نمونهمي

چراکه در صورت حضور و  ،هاي خود را در پیشرفت از دست بدهندآموزان و معلمان انگیزههمچنین دانش
ها باال برود. استعدادهاي متفاوت، مدارس پویا و سرزنده شده و  سطح علمي آن آموزان باتحصیل دانش

 گروه تمام همساني واسطهبه موفقیت آستانه رفتن باال" ادغام پنج گزاره نهایي است،مقوله سوم حاصل 
آموزان عادي که قشر بیشتري از جامعه را تشکیل دانش درک توانایي ارتباط و عدم" و "شده جداسازي

 .است خصوص این در شده استخراج هايگزاره بین به ترتیب داراي بیشترین فراواني در، "دهنديم
آمدن  پرورش در پدید و همچنین مباني نظري تیزهوشي، شیوه اجرا و عوامل درون سازماني آموزش

 اند.سزایي داشتهمقوله سوم، سهم به

                                                           

 1 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 

 2 preservice teachers 
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 و آموزشمقوله چهارم: چالش تفکیک جایگاه استعداد درخشان در ساختار سازمانی 

 پرورش
-دانش و درخشان ياستعدادهاش مرکز ملي پرور»مدارس استعداد درخشان، امروزه تحت سرپرستي 

 27/10/89صوبه مورخ پرورش بر اساس م و قرار دارند. این مرکز وابسته به وزارت آموزش« جوانپژوهان
« وانجپژوهاندانشاهباشگ» و «درخشان استعدادهايپرورش ملي  سازمان» شوراي عالي اداري، با ادغام

 در زمانيسا وجود چنین (.1393درخشان،  استعدادهاي ستادي حوزه ساختاري )تحوالت آمده است وجودبه
 طرف از ولي ،است مفید تیزهوش آموزاندانش به ویژه توجه براي طرفیک پرورش از  و آموزش درون
شده  آموزاننشدا استعداد خصوص درپرورش  و آموزش هايمعاونت سایر مسئولیت تفکیک باعث دیگر
حاصل ترکیب سه  مقوله فوق .باشند نداشته خصوص این در خاصي ئولیتمس احساس کهينحوبه ،است

 و آموزش هاياونتمع سایر در درخشان استعدادهاي برابر در پایین مسئولیت احساس" گزاره نهایي است.
مقوله  دهد.ن ميرا نشا خصوص این در شده استخراج هايگزاره را بین فراواني ترینبیش "پرورش
 پرورش است. و شیوه اجرا و عوامل درون سازماني آموزش از متأثرپنجم، 

 مقوله پنجم: همسویی کم با عدالت آموزشی
روش  ني است. موافقاناز منظر عدالت آموزشي داراي موافقان و مخالفا وقتتمامبندي روش گروه

 و دانند؛يمن آموزاو استعداد دانش هوش با ي را فراهم آوردن خدمات آموزشي و پرورشي متناسبجداساز
نجر به عه دانسته که مرا موجب به وجود آمدن قشر خاصي در جام وقتتمامي بندگروه، روش مخالفان

رس (. منتقدان معتقدند تمایل براي شرکت در مدا2018شود )یولما و تینر، اجتماعي مي شکاف
رس لحاق به مداات ي با داشتن امکانات و توان مالي فرصافراد شوديمدرخشان موجب  استعدادهاي
ند گي نتوانقتصادي و فرهناوضعیت خانوادگي و یا فقر  بر بناي اعده ودرخشان را پیدا کنند  استعدادهاي

م پنج گزاره نهایي مقوله فوق حاصل ادغا(. 2006دایي، ) درخشان راه پیدا کنندبه مدارس استعدادهاي
نسبتاً  هايهزینه" ،"ندرخشا استعدادهاي ارسمد در قبولي آمادگي هايکالس باالي هايهزینه" است،

 داراي "هاناستا مراکز در فقط تیزهوشان مدارس تأسیس محدودیت"و  "آمادگي هايباالي کالس
مل ز شیوه اجرا، عوامقوله پنجم ا .است خصوص این در شده استخراج هايگزاره بین در فراواني بیشترین

 پذیرد.پرورش تاثیر مي و آموزشدرون سازماني و عوامل برون سازماني 

 های پرورشیی به برنامهتوجهکممقوله ششم: 
جانبه شخصیت شود که هدف آن هدایت رشد همهپرورش به جریان یا فرایندي منظم و مستمر گفته مي

یرش جامعه و نیز کمک به پذ موردپرورش یابندگان در جهت کسب و درک معارف بشري و هنجارهاي 
هاي فردي و در نهایت، توجه به توجه به تفاوت (.1392سیف، هاست )تعدادهاي آنشکوفا شدن اس

(. 1394عابدي، ) نیازهاي فراگیران براي متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و توانایي ضروري است
 دیگر از نوجوانان نیازهاي با متناسب و بانشاط فضایي انتخاب، همراه با ایجاد و عقالنیت مبناي بر تربیت

 آموزدانش .(1395،هانوشته و مقاالت تلخیص و انتخاب شوراي) است مدارس تیزهوشان پرورشي وظایف
تیزهوش داراي حس قوي جهت درک معنویات، قدرت ایجاد عقاید ارزشمند و آگاهي از محیط اطراف 
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در مدارس  تیزهوشان جانبههمه و متوازن رشد به توجه ، بنابراین عدم(1371میرافضلي،است )خود 
تحمیل شرایط  اثر برعلمي خواهد شد و  ینهزمبعد، در درخشان موجب تربیت افرادي تک استعدادهاي

که رشد در تمام ابعاد يطوربهگرفته شود،  آموزدانشي از نگردرونآموزشي ممکن است امکان واکاوي و 
تیزهوش لزوم خودشناسي را درک آموز دهد و دانشآموز از دست ميوجود، اهمیت خود را در نزد دانش

شاهدي مغایر با خود تعبیر و  عنوانبهکند. همچنین ممکن است تجارب دروني و عمیق خویش را نمي
 يهاساحت با رویارویي در تیزهوشان . اشاره به این نکته خالي از لطف نیست که تربیتکندتفسیر 

 بدني، و زیستي تربیت اجتماعي، و یاسيس تربیت اخالقي، و دیني تربیت شامل که تربیتي گانهشش
-و)شوراي آموزش است فناوري و علمي تربیت و ياحرفه و اقتصادي تربیت یباشناختي،ز و هنري تربیت

- و علمي ساحت آموزان خود را بر مبنايدانش یتو ترب تعلیم و کرده عمل گزینشي (،1390پرورش،
-دانشساحتي تک يهاانسانکان وجود دارد که جامعه، با این ام ،روینازااست.  کرده ریزيیهپا فناوري

باشند، روبرو شود. مقوله فوق حاصل ترکیب  زایبآس از این مدارس که ممکن است براي جامعه آموخته
 استعداد آموزاندانش پرورش و رشد هايبرنامه اکثر گرفتن قرار الشعاعتحت"هشت گزاره نهایي است، 

 اداري کادر و مدیران ناکافي شناخت"و  "(علمي درسي هايبرنامه) دیگر سيدر هايبرنامه ازدرخشان 
 در داراي فراواني باالیي "درخشانياستعدادها آموزاندانش متنوع پرورشي و تربیتي نیازهاي از مدارس

است. مقوله ششم، از شیوه اجرا، عوامل درون سازماني و  خصوص این در شده استخراج هايگزاره بین
 پذیرد.پروش اثر ميو عوامل برون سازماني آموزش

 ی فردی تیزهوشانهایژگیوهای آموزشی و درسی با مقوله هفتم: عدم تطابق برنامه
ي آموزشي غني و هابرنامهها به ویژه؛ نیازمندي آن با نیازهاي آموزاندانشنیازهاي یادگیري متفاوت 

مواد و محتواي آموزشي باید متناسب با نیازهاي این  (. ساختار،2010دي، ) شودمتنوع را موجب مي
مِیرا، دهد )باشد تا توانایي یادگیري آنان را افزایش  آموزاندانش معلمان براي اصالح  ،(. بنابراین2011اَ

هاي متفاوت دارند تا بتوانند نیاز به برنامه هاآنآموزان و ارزیابي یادگیري آموزش بر اساس نیازهاي دانش
(. افزون بر این، ماهیت تعاملي برنامه 2012آموزان است، پاسخگو باشند )چاموت، ه مورد نیاز دانشبه آنچ

با آزمودني و ارائه بازخورد فوري به او و تعدیل سطح دشواري تکالیف بر اساس عملکرد فرد نقش اساسي 
درسي از  برنامهي در هاي فرد(. لذا توجه به تفاوت1394زاده واحمدي، )حسن در موفقیت برنامه دارد

ارکان اساسي آموزش تیزهوشان است، چرا که بین افراد از لحاظ گرایششان به درگیرشدن در فرایند به 
-)قربا ها تفاوت وجود داردهاي شناختي و همزمان لذت بردن از آنکارگیري اطالعات و انجام تالش

 و والدین درسي، برنامه متخصصان ،معلمان (. مشارکت1394فرد، اي و خدایاريجهرمي، حجازي، اژه
 فرد به منحصر عاطفي و شناختي نیازهاي با هاطرح این که کندمي تضمین آموزان،دانش ویژهبه

 درسي از طرف دیگر برنامه ،(2016سنیکار، زِلجِزنو ماروکزا) داشته هماهنگي تیزهوش آموزاندانش
همچنین  (،1390عابدي،) داشت خواهد دنبال به نیز را روحي و جسمي عواقب تیزهوشان مدارس سنگین

درسي نامناسب موجب  برنامه .دارد مغایرت تیزهوش آموزاندانش با روحیه انعطاف برنامه غیرقابل این
پیترس، ) دهدها را کاهش ميشود و انگیزه پیشرفت آنآموزان ميمنفي در دانش گیري خودپندارهشکل



 آموزان مدارس استعداد درخشانبندي تمام وقت دانشبررسي تحلیلي روش گروه

105 

 

 آموزشي نیازسنجي عدم"وله فوق حاصل هفت گزاره نهایي است. مق(. 2000لویدل و ساپلي، -گراگر
 آموزاندانش فردي هايتفاوت به کمبسیار توجه"و  "درخشان استعداد آموزاندانش نیازهاي با منطبق

 بیشترین داراي ترتیب به "هابرنامه این ناپذیريانعطاف آموزشي ریزيبرنامه در درخشان استعدادهاي
این مقوله تحت تاثیر شیوه اجرا، عوامل  .است خصوص این در شدهاستخراج هايزارهگ بین در فراواني

 درون سازماني و عوامل برون سازماني قرار دارد.

 والدین حد از شیبمقوله هشتم: انتظارات 
کودکان تیزهوش اولین و  ،این رو (، از2001)فورنیا،  خانواده اولین محل بروز استعداد کودکان است

ین شانس را براي کشف در این محیط دارند و به همان میزان ممکن است استعداد این کودکان در باالتر
 تیزهوش فرد یک خانواده (. اعضاي2008)ریمز،  خانواده نادیده گرفته شده و براي همیشه از دست برود

هاي خاص یژگيود دهند. والدین بای یاري گوناگون جهات در را او تواننديم مراجع و افراد سایر از بیش
ها از خود واکنش مناسبي گیر آنپي سؤاالتها را پذیرفته و در برابر مثبت آن هايفرزند خود و توانایي

مورد و یا يبرود از فشار يمها انتظار . همچنین از آن(1393 مقدم، و حقیقيکاظميدهند )نشان 
(. 1378فر، میالنيکنند )پرهیز  ،شودنان ميي باالتر از توان فرزندان خود که موجب اضطراب آهاخواسته

بنابراین این امکان همیشه وجود دارد که عدم  ،شوند فرزندان در مسیر خاصي گام نهنديموالدین سبب 
ي والدین در ارتباط باشد. در چارچوب تعامل مثبت و سازنده، انتظارات و جابهناموفقیت فرزندان با انتظار 

هاي فرزندان مطابقت دارند و در پذیر هستند و با امکانات و توانایيبینانه و انعطافهاي والدین واقعآرمان
 ،منفي هستند 1گرايهاي کمالگري که از خصیصهزاي انتقادگري و سرزنشغیاب متغیرهاي استرس

 )بشارت، کنندنگري، موفقیت، و در نتیجه کاهش اضطراب امتحان فرزندان را فراهم ميهاي مثبتزمینه
 خانواده، اعضاي و والدین در تیزهوش، برجسته شناختي و ذهني هايیتقابل و هایيتوانا(. 1383

این امکان . متعارض باشد تیزهوش فرد اهداف و يمشخط ممکن است با که کندمي ایجاد را انتظاراتي
 نجارهايه یرشپذ مورد که جستجو کند را هدفي خویش، فرديهاي فعالیت وجود دارد که تیزهوش در

ساز اصطکاک بین طرفین شود. ینهزمامر  و همین (،1371 حقیقي،کاظمينباشد ) خانواده و جامعه
گیري تواند فرایند شکليم، بزرگساالنآموزان تیزهوش همراه با انتظارات نامناسب یي دانشگراکمال

ه فوق حاصل ادغام هشت مقول. (1396)عقیلي، مهرورز، صادقي گندماني، هویت خود را دچار اشکال نماید
 از کودک رشد کردن خارج"و "فرزند تیزهوشي بر مبني خانواده نابجاي اصرارهاي" گزاره نهایي است؛

به  که "(تیزهوشان آمادگي برنامهفوق هايکالس در فرزند شرکت براي پافشاري علت به) طبیعي سیر
است. مقوله هشتم تحت  خصوص این در شده استخراج هايگزاره بین در ترتیب داراي فراواني باالیي

 پرورش قرار دارد.  و تاثیر شیوه اجرا و عوامل برون سازماني آموزش
 

                                                           

 1 perfectionism 
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 ی مدیریت آموزشیهانقصنهم:  مقوله
 آموزشي، ناسبم تجهیزات فیزیکي مناسب، فضاي و ورودي درخشان باید در ابعاد استعدادهاي مدارس

 لمي، قوينظر ع م ازنظر عملي و ه توانمند هم از انساني یروين و پژوهشي، استفاده از تحقیقي پرورشي،
 زا .قرار دارند سمدیریت مدار (. موانع گوناگوني در راه تحقق ظرفیت1395شجاعي، ) باشند نیرومند و

 تیزهوش و بااستعداد، آموزانآموزش دانش به نسبت ناصحیح بودجه، نگرش کمبود معلمان، آموزش جمله:

 مدارس این .(2010،فریمن، رافان و وارویچ) زمان کمبود و شناسایي مشکالت مدرسه، مناقشات در اداره
هش کا": نهایي است مقوله فوق حاصل ترکیب هشت گزاره .باشند پذیربرنامه انعطاف طراحي در باید
 ضاًبع ستفاده از مدیرانا" و "نفر 20 از با جمعیت باالتر یيهاکالسي مدارس با تشکیل اثربخشیي و کارا

 هايگزاره بین در راوانيف بیشترین داراي که "درخشان استعدادهاي آموزاندانش يهايژگیوبا ناآشنا 
 عوامل برون مقوله نهم از شیوه اجرا، عوامل درون سازماني و .است خصوص این در شده استخراج

 پذیرد.پرورش اثر مي و سازماني آموزش

 زم برای آموزش تیزهوشاندهم: کمبود معلمان با ویژگی ال مقوله
 يهاهدف يسوبه کالس هدایت آگاه و قدرت خود، شاگردان فردي هايتفاوت به باید خوب، معلم

توانند بین نیازهاي گسترده يم(. دانستن اینکه معلم چگونه 1382یفر،خنباشد ) داشته راشده  مشخص
 افراد تیزهوش و لمان(. مع2015ن، اسمیت و همکارااست )تیزهوش تمایز قائل شوند، مشکل  آموزدانش

 اصالح ای دهند توسعه را خود آموزاندانش درسي هايبرنامهطور مؤثر به تا ،باشند خالق باید بااستعداد
لمان مع(. 2009)هاتي، اطالعات دهندهارائه یک گر باشند تاها باید تسهیلآن (.2000ریجسکیند، کنند )

ها و آن جاد کنندآموزان تیزهوش انگیزه ایوزان را بپذیرند، در دانشآمتیزهوشان باید برتري فکري دانش
ود شکالت خمال ها را در مسائل یاري دهند تا حلّو در مواقع ضروري آن بارآورندرا محقق و جستجوگر 

 هايتمهار و تمایز قبیل از تدریس هايفن انواع درک براي هاي روش تدریسنیازمند دوره هاآن شوند.
 دآموزان تیزهوش هستندانش نیازهاي به رسیدگي و ارزیابي و ارتباطي هايمهارت بهبود رسیدن،سؤال پ

هاي تیزهوش آموزش آموزاندانش نیاز و ماهیت زمینه در معلمان خصوص اینکه اکثربه(. 2009سیک، )
 .طلبداي ميحرفه علمانيمتیزهوشان  آموزش .(2009 مون، و کپوبیانکو بنگل،) کنندنمي الزم را دریافت

مینه گي در زشایست طور مستقیم در افزایش صالحیت وداشتن باورهاي فراشناختي و خودکارآمدي باال به
 آمیزحمایت اقع رفتارودر  .(1393دوست، و اسالم پور)دهقاني، جوادي اي معلمان تاثیر داردرفتار حرفه

 پور،مهدي )لواساني و گذاردمي تاثیر آموزانانشد عاملیت و شناختي هیجاني، رفتاري، درگیري بر معلمان
 ي خاصهايژگیوا معلمان ب تعداد بودن ناکافي"؛ مقوله فوق حاصل ادغام نه گزاره نهایي است (.1394
هاي تیزهوشان و روش يهايژگیو با معلمان آشنایي ناکافي برخي از" و "جمعیت تیزهوشان به نسبت

 در دهش استخراج هايرهگزا بین در فراواني بیشترین داراي که "زهوشیتان آموزدانش باتدریس متناسب 
 یرد.گات ميمقوله دهم از شیوه اجرا و عوامل درون سازماني آموزش و پرورش نش .است خصوص این
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 جامعه و استعدادهای درخشان حد از شیبمقوله یازدهم: انتظارات متقابل 
رد دانش و عملک تیوفقاز م یياما سطح باال ابند،یدست  تیموفق به حداقل دیاگر چه تمام دانش آموزان با

اچ، الرنبکو  لوسیکوب ي)اوسوزک است ياتیح يامر يهر کشور ندهیآ تیموفق يبرا زهوشیآموزان ت
ذا ل دارد، لهاي باالي اجتماعي را به دنباینههزتیزهوش  آموزاندانش که جداسازي یيجاو از آن ،(2012
 واز درک  آموزان تیزهوشدانش بر اینافزونشود. آمدن انتظاراتي از سوي جامعه ميوجود هساز بزمینه

مل کرده ع ناپذیر دانتقا متفاوت و تکالیف، انجام اجتماعي و روابط فهم ذهني ممتازي برخوردارند، در
عه جام گذاريگیرند. ارزشيماجتماعي قرار  انتقادکنندگانو در صف اول  ،(2010 شویمکر، و کریستوفر)

مهري و  آراي، محمدي،ها در تحصیل )سبزهبر ضریب هوشي باالي تیزهوشان و عملکرد موفق آن
 قتصادي مناسب رااجتماعي و ا هايموقعیتي علمي، هاپژوهش(، امکانات مناسب جهت 1393طالعي، 

ت از وطن رمهاج بعضاًیند و ناخوشاین شرایط ممکن است به ابراز احساسات کند و عدم تحقق ايمطلب 
یزان ارضاي بستگي به م هاآنخشنودي و رضایت اجتماعي  چراکه ،(1371حقیقي،ینجامد )کاظميب

ا جامعه م شان دارد. سیزده عامل بسیار مهم در تکوین رضایت اجتماعي نخبگان درياجتماعانتظارات 
ت نزلت، پیشرفکه شامل: پذیرش اجتماعي، تعدیل انتظارات جامعه، درک، م اندشده دادهتشخیص 

ت و ل، امنیستقالااجتماعي، اعتالي فرهنگي، محبت، شناخت جامعه توسط فرد تیزهوش، حمایت، احترام، 
 از تظار بیشان" :(. مقوله فوق حاصل ترکیب شش گزاره نهایي است1373حقیقي، کاظمياست )تعامل 

 وشان ازانتظار تیزه"و "نهاي پیشین از سوي تیزهوشاحد جامعه مبني بر فرهنگ پذیري و قبول سنت
 هايارهگز بین رد فراواني بیشترین داراي ، که"ها از وضعیت جامعهجامعه، جهت توجه به نقدهاي آن

 وزشسازماني آم مقوله یازدهم تحت تاثیر روش اجرا و عوامل درون .است خصوص این در شده استخراج
 پرورش است. و

 آموختگیاز دانش : عدم توجه به وضعیت بعددوازدهممقوله 
ً یشتر ترجیح ب .شونديمشگاه دان درخشان، پس از طي دوره متوسطه وارد ياستعدادهاآموزان دانش اکثرا

بي و تجر لومعیرمجموعه ز هايدر رشته تحصیلي قبولي این افراد به خاطر انتظار و فشار خانواده و محیط
ي مندبهرهدر  کشور محرومیت سبب هارشتهاین  آموزان تیزهوش بهتحصیلي دانش است. هدایت ریاضي

 داشته است نبالد به کشور براي چشمگیري عواقب است که شده انساني علوم عرصه در تیزهوش افراد از
 و ضایيتربیتي و علوم قعلوم اقتصاد، مدیریت، مانند یيهاعرصه در نخبگان وجود در آینده از را کشور و

ي هاهدغدغنشجویاني با از طرف دیگر، این افراد در دانشگاه با دا .(1390عابدي، کرد ) خواهد محروم ...
 ش گزارشآموزان تیزهودانش ،شوند. در یک بررسيي فکري خود، روبرو ميهادغدغهمتعدد و متفاوت با 

ه (. مقول2017 س، پولمار،)موال، جانو دارند ،را درک کنند هاآندادند که دوستان بسیار کمي که بتوانند 
 لحاظ از)ه دانشگا و دبیرستان محیط میان فاحش تفاوت"حاصل ادغام هشت گزاره نهایي است؛ فوق 

با دروسي  یارویيورچالش و از  دور به و عادي دانشگاهي هايکالس با مواجهه"و "(دانشجویان ویژگي
 این در دهش راجاستخ هايزارهگ بین در فراواني بیشترین داراي که "اندگذراندهقبالً  را هاکه بعضاً آن

 رش است.پرو و مقوله دوازدهم ناشي از روش اجرا و عوامل درون سازماني آموزش .است خصوص
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 داشت استعدادهای درخشانمقوله سیزدهم: نداشتن برنامه نگه
توسعه  نیافته و در حالهاي انساني و استعدادي از مسائل مهم مدیریتي کشورهاي توسعهمهاجرت سرمایه

، طي 1392ریزي بنیاد ملي نخبگان، در مهر (. مطابق آمار معاون امور فرهنگي و برنامه2009، )وود است
هاي آزمون ینبرتردرصد  25ي المپیادهاي علمي و حدود هامدالدرصد دارندگان  30 ،86تا  82ي هاسال

در توجه ویژه به  (.1395نیا، پورقاضي، ورديزاده، علييعلکردند )جانسراسري به خارج از کشور کوچ 
)کراگر،  داشت تیزهوشي رویکرد جامعي مبني بر تضمین رفاه افراد تیزهوش در بزرگسالي وجود داردنگه

: عوامل .شوند، به چهار گروه تقسیم مي(1387) منوریان و فالحي منظر مهاجرت از اصلي عوامل(. 2015
مدیریتي. یکي از این  و . سیاسي4 ي،اجتماع و فرهنگي. 3 اقتصادي،. 2 پژوهشي، و آموزشي علمي،. 1

است. تصمیم به مهاجرت در این دیدگاه محصول نوع  1ها درباره مهاجرت، نظریه بحران منزلتينظریه
(. داشتن 1387نگاه نخبگان به شان و منزلت اجتماعي خود در جامعه است )فالحي و منوریان، 

، هاارزشبودن منجر شود. مشخص استعدادهاداشت هتواند به نگهاي جامع، از تحصیل تا اشتغال ميبرنامه
شدن تردیدها، ایجاد شوق و رغبت و فراهم نمودن شرایط پیراموني ینده بهتر، برطرفآداشتن امید براي 

کند. مقوله فوق حاصل ترکیب شش گزاره کمک مي استعدادهاداشت جمله عواملي است که به نگه از
مشخص نبودن " ،"آموزاندانش استعدادهاي شکوفایي براي جتماعيا شرایط نبودن فراهم" نهایي است؛

 علمي، امکانات نبودن فراهم"و "هاي موفقیت و اشتغال مطابق خصوصیات استعدادهاي برترموقعیت
 خصوص این در شده استخراج هايگزاره بین در فراواني بیشترین داراي ، که"مناسب پژوهشي و آموزشي

 پذیرد.پرورش تاثیر مي و روش اجرا و عوامل درون سازماني آموزشاست. مقوله سیزدهم، از 

 

 یریگجهینتبحث و 
آموزان تیزهوش که  به چهار هاي پژوهش شامل نقدهاي وارد بر روش گروه بندي تمام وقت دانشیافته

م به کدا اند، هرتقسیم شده "سازماني برون" ،"سازماني درون"و  "اجراروش" ،"نظريمباني"دسته 
 گیري قرار گرفته است.صورت مجزا در زیر مورد بحث و نتیجه

ریزي براي استعدادهاي درخشان مبتني بر برداشت صحیح از مفهوم شناسایي و برنامه مقوله اول:
مسائل سخت و پیچیده تعریف  هوشي در مقام اجرا است. قبولي در آزمون تیزهوشان و توانایي حلتیز

کوشي، شرکت در تواند نتیجه سختشود. این قبولي که ميدرخشان مي عدادعملیاتي است که از است
هاي گذشته و حل مسائل احتمالي که ممکن است در آزمون بیاید؛ هاي ویژه، تمرین نمونه آزمونکالس

برد. اما این درخشان باال مي کوش را در امتحان استعدادآموزان سختمهارتي است که شانس دانش
یکي از ابعاد استعداد است؛ که در عمل مسیر  با تعریف تیزهوشي مبتني بر توانایي ویژه در برداشت مغایر

نماید و موجب پرورش را دچار اختالل مي و ریزي براي آموزشتعیین استعدادهاي درخشان و برنامه

                                                           

 1 dignity crisis theory 
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وجود ثر از بههاي نادرست متأشود. این برداشتآموزان ميهاي گوناگون استعداد دانشنادیده گرفتن جنبه
پرورش طي  و آموزان، والدین و کارشناسان اجرایي آموزشآمدن تصویري است که در ذهن دانش

اي شده است. لذا الزم است ضمن بررسي مباني نظري این حوزه، وجود آمده و رسانه هاي متمادي بهسال
هاي ناقص و ي، امکان برداشتاي که در سطح اجرایدرخشان ارائه شود، به گونه تعریف جامعي از استعداد

اشتباه از مفهوم استعداد درخشان و تیزهوشي وجود نداشته باشد. همچنین تالش شود مفهوم استعداد 
 پرورش و بیرون از آن، داراي معناي یکسان و یک دست شود.   و درخشان در درون سازمان آموزش

ساله رویداد خاصي را در کشور  درخشان هر برگزاري آزمون ورودي مدارس استعداد مقوله دوم:
 ها قبولي در این آزمون را بهآموزان و والدین آنزند که موجب شده مدیران مدارس ابتدایي، دانشرقم مي

عنوان یک ویژگي ممتاز قلمداد نمایند. این شیوه شناسایي استعداد مبتني بر آزمون علمي یکي از 
دهد. گرایش سنجش و ارزیابي قرار مي ها را موردعات پیشین آنهاي شناسایي است که عموماً اطالروش

هاي دیگر، کمي بودن نتیجه به این امر به دالیلي چون سرعت شناسایي باال، هزینه پایین نسبت به روش
آموزان باشد. شناسایي دانشهاي ذهني و اعمال سلیقه شخصي است، ميفرضکه مانع از تأثیر پیش

نتیجه نیاز است  کند. درکوش را شناسایي ميزا، بیشتر افراد سختک امتحان استرسوسیله یتیزهوش به
تبدیل شود. همچنین از ابزارهاي متعدد مانند مصاحبه،  "فرایند شناسایي و هدایت"این شناسایي، به 

هاي شخصیتي و عوامل هاي روانشناختي و شناسایي ویژگيهاي کشف عالیق، آزمونمشاهده، شیوه
درستي درخشان بهآموزان استعدادهايتا درصد نرمال دانش شوددهنده استعداد استفاده شکل محیطي

هاي آموزشي و پرورشي متناسب بااستعدادهاي خود قرار گیرند. آموزان تحت برنامهشناسایي و سایر دانش
-ویژگي خصوصبهدرخشان بر مباني نظري این حوزه،  هاي استعدادالزم است متصدیان برنامه ،از این رو

آموزان احاطه کامل داشته باشند و شرایط الزم جهت هاي اجرا و آموزش این دانشهاي فردي، شیوه
-بیني و اقدامات الزم را انجام دهند. همچنین قوانین و مسائل درونسازي شیوه شناسایي را پیشجامع

 سایي افراد مستعد، اصالح شوند.هاي شناپرورش در جهت هر چه بهتر اجرا شدن شیوه و سازماني آموزش

ولي این  ،پرورش ویژه نیاز دارند و آموزان تیزهوش به آموزشرغم اینکه دانشعلي مقوله سوم:
هاي واقعي و عادي جامعه جداشده و تمامي ابعاد شخصیتي آموزان از محیطشود دانشروش باعث مي

بندي شکل نگیرد. دلیل گرایش به روش گروه ها براي حضور در جامعه و تعامل با افراد دیگر جامعهآن
پرورش  و شدن آموزشآموزان عادي، پیچیدهآموزان تیزهوش از سایر دانشوقت و جداسازي دانشتمام

ولي  ،اي ساخته نیستکاري که از عهده هر معلم و مدیر مدرسه ،آموزان عادي استآنان همراه با دانش
هاي الزم براي معلمان مورد این امر؛ ایجاد و تقویت شایستگي خطاي بزرگ این است که به بهانه سختي

 سطح پایین آمدن موجب تیزهوش آموزاندانش از هادیگر کالس شدن خالي طرفي گیرد. از غفلت قرار
 معلم در فرایند آموزش، و به دیگر به توانندمي که تبع این جدایي، تیزهوشانيبه و شده هاکالس
از محیط آموزشي عادي  ،ارتقا بخشند را کالس سطح و د یادگیري کمک رساننددر فراین آموزاندانش

-خصوص در حیطه روشبهدر صورتي که مباني نظري تیزهوشي  ،رسدچنین به نظر مي .شوندحذف مي

اي معلمان تیزهوشان مورد واکاوي قرار هاي حرفهتیهاي آموزش متناسب با استعداد و توانایي، و صالح
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ترین آموزان بهترین شیوه آموزشي را با کمک مجربوان با توجه به سطح استعدادي دانشتگیرند، مي
پرورش قرار  و ها در نظر گرفت و این مهم باید در اولویت مسائل درون سازماني آموزشمعلمان، براي آن

-رایط مناسبو پرورش باید اعتبار پژوهش پیرامون تیزهوشي و امکانات و ش طور خالصه آموزشگیرد، به

 ها بر عهده بگیرد.آموزان و معلمان آني آموزشي را براي این دانشترین شیوه

مرکز "و همچنین تغییر آن به  "سازمان ملي استعدادهاي درخشان"تشکیل  مقوله چهارم:

اي را براي رغم اینکه توجه ویژهعلي ،پرورش و در آموزش "استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان
پرورش  و هاي آموزشولي موجب شده دیگر معاونت وجود آورده؛ آموزان تیزهوش بهتربیت دانش و لیمتع

درخشان را دارد و در تصور کنند، این سازمان یا مرکز وظیفه تخصصي پرداختن به آموزش استعدادهاي
د. از دیدگاه نمایناین خصوص دیگر احساس مسئولیتي نداشته و همه امور را به آن مرکز محول مي

سازماني، یک جایگاه و معاونت سازماني و فرهنگ ناپذیر مانند جوهاي تفکیکمدیریتي اگر براي مقوله
ها از آن موضوع وجود آمده و غفلت سایر معاونت موجب عدم کارایي معاونت به ،منفک طراحي شود

ند اهداف خود را به نحوه کارا و شود. این امور باید در سازمان ساري و جاري باشند تا سازمان بتوامي
شود بیني ميپیش ،ها را فراهم نماید. در این راستاافزایي همه قسمتاثربخشي محقق نماید و امکان هم

تواند از آموزش پرورش مي و آموزش درخشان، هاي دیگر آموزش استعداددر صورت استفاده از روش
آموزان هاي عموي سایر دانشد سود برده و آموزشهاي عمومي خوهاي تیزهوشي در دل آموزشسرمایه

ها مسیر رو به درخشان با نظارت و توجه دیگر معاونت را ارتقاء بخشد و همچنین آموزش استعدادهاي
 گیرد. پرورش در پیش و رشدي را براي کل سازمان آموزش

 درخشان تعدادهاياس پرورش و آموزش نمایدمي ایجاب آموزشي عدالت اینکه ضمن مقوله پنجم:
 مجبور را هاخانواده که ناسالمي رقابتي جو آمدن وجودبه اما نگیرد؛ قرار غفلت مورد ملي عنوان ذخایربه
بااستعداد  افراد شودمي موجب ،نمایدمي درخشان استعداد مدارس در قبولي براي باال هايهزینه صرفبه

 استعداد مدارس توسط شهریه اخذ همچنین و دندگر محروم مدارس این به یافتن راه از بضاعتو کم
 از آموزاندانش محرومیت مدارس، این باالي هايهزینه و بودجه نبودن کافي دلیل به درخشان
 تأسیس امکان طرفي از. دارد منافات آموزشي عدالت با که شودمي موجب را پایین درآمد با هایيخانواده
 مناسب امکانات از توانندنمي آموزاندانش همه بنابراین ،داردن وجود کشور مناطق همه در ویژه مدارس

 متناسب هايبرنامه به افراد همه منديبهره فرصت باید ابتدا آموزشي عدالت منظوربه لذا. گردند مندبهره
هاي تیزهوشي بهتر است مورد روش اجراي برنامه ،در این راستا .شود فراهم درخشان بااستعدادهاي
پرورش با تخصیص بودجه و کادر  و رار گرفته و عوامل و قوانین دورن سازماني آموزشتجدیدنظر ق

ها در مناطق مختلف کشور اصالح شده و متخصص در جهت انتخاب عادالنه افراد تیزهوش و آموزش آن
پرورش،  و ل برون سازماني آموزشهمچنین مسائ .تالش شود هیچ کودک تیزهوشي از گزینش جا نماند

هاي استعدادي محروم را در اولویت کار ل اقتصادي و سیاسي و فرهنگي باید توجه به سرمایهمسائ چون
 خود قرار دهند.
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هاي علمي صرف، بدون توجه به نیازهاي دلیل این موضوع، اکتفا نمودن به برنامه مقوله ششم:
ناوري در این مدارس درخشان است که در عمل تحت تأثیر ساحت علمي و ف آموزان استعدادهايدانش

رغم هوش و توانایي خاصي که دارند به واسطه درخشان علي آموزان استعدادهايگرفته است. دانش قرار
ها، تقویت قدرت اراده و دهي ارزشهاي شخصیتي خاص، نیازمند شناخت خود و جامعه، سامانویژگي
باشند. ي و استقامت در کار ميدر تحصیل علوم، تقویت هویت ملي و مذهب گیري، صبر و حلمتصمیم

هاي پرورشي و رشد هاي فردي موجب شده برنامهشناخت ناکافي از این نیازها و توجه نکردن به تفاوت
آموزان که این دانش صورتي آموزان استعدادهاي درخشان با جدیت در مدارس دنبال نشود؛ دردانش

ند. لذا الزم است ضمن مطالعه دقیق مباني احساس نیاز بیشتري نسبت به دیگران در این خصوص دار
آموزان براي شکوفایي ابعاد گوناگون هاي مختلف شخصیتي این دانشتیزهوشي، و آشنایي با ویژگي

ریزي نمود و با غني کردن محتواهاي آموزشي، ضمن انتخاب ها همچون هوش معنوي، برنامهوجودي آن
پرورش براي  و هاي درون سازماني آموزشح برنامهي اجرایي و آموزشي، با اصالترین شیوهمناسب

 آموزش این افراد همت گماشت.

هاي البقمند هستند خارج از درخشان عالقهآموزان استعدادهايدانش ،که آنجا از مقوله هفتم:
تکراري مدارس عادي به یادگیري و آموزش بپردازند و فرصت کافي براي بررسي مطالب از ابعاد مختلف 

ها بر هاي درسي متناسب بااستعدادهاي آنهاي مختلف آموزش و برنامهته باشند، نیاز است شیوهرا داش
داشتن یک برنامه منعطف بسیار  ،که آنجا از .آموزان طراحي شودهاي فردي این دانشاساس تفاوت

راحتي هآموزان امري نیست که هر معلمي بتواند بهاي تدریس براي دانشمشکل است و تفاوت در شیوه
آموزان با نیازهاي آن داشته تا یک برنامه درسي براي همه دانش شاید متولیان امر را بر ،انجام دهد

هاي درسي تیزهوشان تنها با پژوهش و واکاوي مباني نظري متفاوت طراحي و اجرا نمایند. اصالح برنامه
هاي استعدادي، گسترده بودن زمینهتوجه به  گردد.مندي از تجربیات سایر ملل ممکن ميتیزهوشي و بهره

هاي کند و وسعت طیفاجرایي و آموزشي را طلب مي لزوم تجدیدنظر در محتواهاي آموزشي و شیوه
پرورش و تغییرات بنیادي  و هاي فردي نیازمند توجه ویژه سازمان آموزشاستعدادي برخواسته از تفاوت

 سازماني دارد.  در تخصیص بودجه و اصالح قوانین آموزشي و درون

ها موفقیت فرزندان خود را قبولي در مدارس خاص مانند مدارس اغلب خانواده :مقوله هشتم
آموزان را این امر دانش .حد داشته باشند از ها اصرار بیشدرخشان تعریف نموده و براي قبولي آن استعداد

هاي موردنظر خود را به تهبعضاً والدین تحصیل رش نماید.از مسیر طبیعي زندگي خود خارج مي
نمایند که ممکن است مطابق استعداد و یا عالقه او نباشد. این تصور حتي باعث فرزندانشان تحمیل مي

هاي مستقیم و خارج از اصول تعلیم و تربیت شده بعضاً بخواهند در امور مدرسه نیز دخالت کرده و کنترل
نیاز  هاي تربیتي موردها موفقیت و شیوهاست براي خانوادهآموزان خود داشته باشند. لذا الزم را بر دانش

هاي رسد، تجدیدنظر در شیوهآموزان استعدادهاي درخشان تبیین و آموزش داده شود. به نظر ميدانش
مندي از مشاوران مدارس موجب تعدیل انتظارات والدین شود. اجرایي آموزش تیزهوشان، همچنین بهره

ها، در ارتقاء آگاهي مردم در زمینه استعداد و پرورش مانند رسانه و اني آموزشهمچنین عوامل برون سازم
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 گستره وسیع استعداد و تیزهوشي توانمند هستند.

آموزان بتوانند اي باشد که دانشگونهدرخشان باید به مدیریت مدارس استعدادهاي :مقوله نهم
بپردازند. با افزایش جمعیت این مدارس مدیران هاي مرتبط سازي شده و پژوهشراحتي به آموزش غنيبه

هاي استاندارد یادگیري را به همراه اند که این امر کاهش فرصتها شدهناچار به افزایش جمعیت کالس
برد که براي این اداره کردن کالس پرجمعیت معلمان را به سمت تدریس صرف مي ،دارد. از طرف دیگر

آموزان ها نیاز است دانشآموزان و شکوفایي استعدادهاي آند دانشآموزان مناسب نیست. براي رشدانش
ها مشارکت داشته باشند. به علت عدم توانایي بعضي از مدیران و گیريبا مدیریت مدرسه در تصمیم

مدیران به این امر گرایش ندارند. اداره مدارس تیزهوشان، مدیریت بااستعداد و  بعضاً ،دشواري این امر
آوردن شرایط استاندارد آموزش این کند، که تیزهوشان را باور داشته و توانایي فراهمطلب مي قدرتمند را

پرورش در  و سازماني آموزش افراد را داشته باشد. این امر در گرو اصالح و به روز نمودن قوانین درون
 باشد.ترین مدیران ميجهت گزینش مناسب

ي از یهاآموزان تیزهوش و بااستعداد نیازمند شایستگيمعلمان براي تدریس دانش :مقوله دهم
هاي جدید موضوعات علمي و اجتماعي، خالقیت، قبیل: تفکر انتقادي، میل و انگیزه براي کشف جنبه

آموزان را دانسته باشند. همچنین الزم است معلمان خصوصیات این دانشگري ميصدر و قدرت مربيسعه
هاي الزم به معلمان جدیدالورود به فضاي د. عدم انتخاب مناسب و آموزشها باشنو مشتاق آموزش به آن

ي آموزشي هایافته این مدارس، دلیل کمبود معلمان واجد شرایط شده است. تمامي شیوهگسترش
اي معلمي هاي حرفهها عالوه بر مهارتکند. آنتیزهوشان معلماني استثنایي و با توانایي ویژه را طلب مي

لذا قوانین درون سازماني  .آموزان را باور داشته باشندهوش و استعداد باال برخوردار بوده و دانشباید از 
پرورش بهتر است در جهت انتخاب بهترین معلمان متمایل گردد و شرایط سخت گزینشي براي  و آموزش

 ها در نظر گیرد.آن

ها را این چالش .شودمي ي روبروهایتعامل تیزهوشان و جامعه معموالً با چالش :مقوله یازدهم
-واسطه هزینه زیادي که براي استعدادهايجامعه به ،طرف یک توان از دو منظر تحلیل نمود. ازمي

بوده و با خدمات خود به  بخشنخبگان براي جامعه ثمرحضور درخشان صرف کرده است، انتظار دارد 
جامعه با شرایط عادي خود را وفق داده و متعهد  جامعه باعث توسعه و پیشرفت شوند و همانند دیگر افراد

مند بند باشند. اما از طرف دیگر افراد تیزهوش عالقهها و آداب گذشتگان پايبه جامعه بدانند و به سنت
ها مورد بازبیني و نقد اي چرایي و چیستي و چگونگي آنبه کسب تجارب جدید هستند تا براي هر پدیده

هاي ها خارج از روالها توجه شده و همه امکانات براي آنار دارند به نقدهاي آندهند. همچنین انتظ قرار
ولي آنچه مهم  ،البته موضوع این انتظارات نیاز به یک پژوهش مجزا دارد دست و پاگیر اداري آماده گردد.

 ،رسدمينظر تواند به سازندگي و پیشرفت جوامع کمک نماید. بهمي ،است درک متقابل جامعه و نخبگان
آموزان است که در صورت اصالح این شیوه و استفاده مهمترین رکن در این مقوله مسئله جداسازي دانش

 و همچنین عوامل برون سازماني آموزش .هاي دیگر اجرایي و آموزشي به حداقل خود برسداز شیوه
برانگیز هاي متنوع و چالشآموختگان را با تخصیص امکانات و بسترسازيفعالیت دانش پرورش باید زمینه
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 جاي این افراد در جامعه فراهم آورند.براي رشد، فعالیت و دخالت به

آموزان تیزهوش درخشان و جامعه براي دانش تفاوت محیط مدارس استعدادهاي :مقوله دوازدهم
ه فعالیت و به نحوي در آن مدرس ،هایي را به وجود آورده که تمایل دارند به مدرسه قبلي مراجعهچالش

 واسطه تحصیل در مدارس استعدادها بهتوانند ارتباط پیدا کنند. آنگویي با محیط دیگر نمي ،داشته باشند
این امر موجب  .اندو رقابتي شده آموزان عادي جدا و وارد یک سبک زندگي خاصدرخشان از دانش

جریان داشته درخشان  عدادهايدشواري تعامل با دیگر افراد جامعه شده است. چالشي که در مدارس است
اي از طرف دیگر هیچ برنامه ،شوندبا یک زندگي عادي روبرو ميها ت. آندر دانشگاه و جامعه نیس ،است

ها نیست و در دانشگاه هم براي ادامه مسیر رشد و تعالي براي رسیدن به نخبگي و توانمند شده براي آن
. لذا الزم است یک برنامه جامع براي استعدادهاي درخشان کرده است تعریف استعداد درخشان تغییر پیدا

ترین شیوه ها تدوین و اجرا گردد. انتخاب مناسبهاي آنمتناسب با ویژگي ،"از تحصیل تا اشتغال"
-آموزان در هدایت و تقویت هوش میاناجرایي و آموزشي براي افراد تیزهوش در ارتباط با دیگر دانش

اي دارد. این هدایت پس از دوران تحصیل در هیجاني ایشان تاثیر ویژه فردي، هوش اجتماعي و هوش
لذا نهادهاي  .گیردپرورش قرار مي و دیگر نهادهاي برون سازماني آموزش پرورش بر عهده و آموزش

هاي ملي گام برداشته و برداري از این سرمایههاي فکر در جهت بهرهاجرایي حکومتي باید با تشکیل اتاق
 ایط ایجاد تعلق خاطر این افراد را براي ادامه کار و تحصیل در کشور فراهم آورند.شر

 ها موردابعاد استعداد آن آموزان استعدادهاي درخشان نیاز دارندمعموالً دانش :مقوله سیزدهم
ه همچنین نیاز است ک شوند.ها براي شکوفایي استعدادهایشان تقویت هاي آنگرفته و انگیزه توجه قرار

اي روشن امید ها تبیین شود که به استعدادهاي خود افتخار نموده و به آیندهاي براي آنگونهها بهارزش
ها کمک خواهد نمود تا در جهت خیر و صالح خود گام آموزان به آنشوق و رغبت دانش .داشته باشند

هاي اجرایي آموزش اصالح شیوه با ،رسدنظر ميبرداشته و خود را نسبت به پیرامونشان مسئول بدانند. به
ها در قبال جامعه باالتر آموزان، احساس مسئولیت آنتیزهوشان و آموزش این افراد در کنار دیگر دانش

کنند. همچنین عوامل برون را بهتر درک مي سازان آنرفته و نیاز جامعه به وجود خود به عنوان آینده
ها چون وزارت علوم، وزارت کار )دولت و وزارت خانه اسيپرورش، همچون شرایط سی و سازماني آموزش

باید حمایت از  ،و امور اجتماعي، وزارت رفاه و تامین اجتماعي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ...(
ها را به حال پرورش آن و آموختگي از آموزشاستعدادها را در اولویت کار خود قرار داده و پس از دانش

و با  مند شود،ها بهرهفراهم نموده و از نیروي فکري آنرا ها ، جایگاه در خور حضور آنخود رها نکرده
 ها به کشورهاي پذیرنده جلوگیري نماید.آوردن شرایط شکوفایي در داخل کشور از مهاجرت آنفراهم

بندي گیري انجام شده، بهتر است اجراي روش گروههاي پژوهش و بحث و نتیجهبر اساس یافته
جانبه براي رفع نواقص آموزشي ریزي همهبه حداقل خود برسد و برنامه وقت دانش آموزان تیزهوشمامت

همچنین باید به این نکته توجه نمود که وضعیت  .درخشان انجام گیرد هايو پرورشي در مدارس استعداد
این  در .مراه استهایي هآموزش در مدارس عادي بعضاً نامناسب و آموزش در انواع مدارس با کاستي

آموزي و پیشرفت آموزاني که دغدغه علمدرخشان، مدارسي مطلوب براي دانش مدارس استعدادهاي ،میان
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پرورشي در مدارس بازنگري شده و با  و هاي آموزشيد. لذا الزم است برنامهنشومحسوب مي ،را دارند
آموزان تطبیق یت استعداد برتر دانشآموزان تیزهوش و شناسایي و هداپرورش دانش و اهداف آموزش

 یابد.

 :شودو تجارب آموزشي موارد زیر پیشنهاد مي آمدهدستبهبر اساس نتایج : پیشنهادها

 ،برگیرد در ار استعداد ابعاد هوش و همه که درخشان مفهوم استعداد از جامع تعریف تدوین  .1
 .(1)مقوله  شود نادرست هايبرداشت مانع کهنحويبه

 .(2)مقوله  شود استفاده تیزهوشان شناسایي براي چندگانه و متنوع ارهايابز از .2

 .(2)مقوله  در تمام مقاطع تحصیلي تدوین شود هوش و استعداد شناسایي فرایند .3

 شده شناسایي آموزاندانش براي و شود حداقل تیزهوش آموزانوقت دانشبندي تمامگروه .4
 مهبرنا .(3) مقوله شود طراحي تسریع و سازيغني هايرنامهب عادي مدارس در تحصیل ادامه با زمانهم

 هدایت و شناسایي يبرا مناسبي جایگزین تواندمي )شهاب( استعدادهاي برتر شناسایي و هدایت ملي
 باشد. درخشان استعدادهاي

 در افراد همه کهنحويبه ،شدهطراحي باز استعداد مدیریت مبناي بر پرورش آموزش ساختار .5
 .(4مقوله ) نمایند وظیفه احساس درخشان استعدادهاي و آموزاندانش ستعدادهايا برابر

 آموزاندانش معرفي و شناسایي ،متوسطه و ابتدایي مدارس مدیران مهم وظایف از یکي .6
 یردگ قرار تیزهوشان هايبرنامه و هاآزمون در شرکت جهت درآمد،کم هايخانواده به تیزهوش متعلق

 .(9 و 5 )مقوله

 استعدادهاي خصوصبه آموزاندانش همه بااستعداد متناسب پرورشي و آموزشي هاينامهبر .7
 .(7و  6)مقوله  شود اجرا و طراحي درخشان

 گرفته کارهب درخشان استعدادهاي مدارس در تدریس براي درخشان بااستعداد مستعد معلمان .8
 .(10)مقوله  شوند

 يآموزش کادر و معلمان، ها،خانواده براي يالکترونیک محتواي و جزوات آموزشي، هايدوره  .9
 طریق از و ،طراحي رخشاند استعدادهاي آموزاندانش با تعامل و استعداد مباحث با آشنایي جهت مدارس
 .(11، 10، 9، 8)مقوله  گردد برگزار مجازي فضاي

 جهت وي خصيش انتخاب به احترام و خود خاص هايتوانایي با تیزهوش فرد آشنایي شرایط .10
 .(13، 12 ،11)مقوله  نخبگي در جامعه فراهم شود به رسیدن براي تالش و استعداد یک برگزیدن

 گام آن فایيشکو راه در و شناخته را خود خاص استعداد که کساني براي روشن ايآینده  .11
 .(13، 12)مقولهدارند، ترسیم گردد برمي

 درخشان استعداد پذیريرقابت ايهشاخص بنديرتبه در ایران جایگاه بهبود براي جامعي برنامه .12
 .(13، 12)مقوله شود  تدوین
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