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بررسی تطبیقی روشهای شناسایی و مدیریت استعداد دانشآموزان تیزهوش در نظام
آموزشی ایران ،انگلستان و فنالند
زهرا الیاسی ،1عیسی ثمری 2و سیفاله فضلالهی قمشی

3

چکیده
هدف :مدیریت استعداد از یک مجموعه ذهنی به یک فعالیت سازمانیافته مداوم با یک رویکرد استراتژیک محور که
به نتایج سازمانی میانجامد ،توسعه یافته و به عنوان یک فعالیت کلیدی مدیریت و عامل اساسی در موفقیت سازمانی
شناخته شده و به سازمان امکان می دهد که به مزیت رقابتی دست یافته و ارزش استعداد را نیز برجستهتر نماید.
براین اساس ،هدف این پژوهش شناسایی و بررسی روشهای شناسایی و مدیریت استعداد دانشآموزان تیزهوش
بهعنوان عنصری سازنده در توسعه کش ور ،در نظام آموزشی کشورهای ایران و انگلستان و فنالند است .روش :روش
تحقیق تطبیقی  -توصیفی مطابق با الگوی بردی می باشد .اطالعات مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک کتابخانهای و
گزارشهای تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت گردآوری شده است .یافتهها :مقایسه و بررسی سه کشور
نشان داد که هر سه اهداف یکسانی دارند ،انگلستان و فنالند جهت شناسایی دانشآموزان تیزهوش از روشهای
ترکیبی مانند آزمون هوش فردی ،برگههای تشخیصی ،بررسی سوابق تحصیلی و سایر روشها و ایران از آزمون علمی
متمرکز و سراسری جهت شناسایی استفاده مینمایند ،در کشورهای انگلستان و فنالند با آموزشهای ویژه به معلمین،
ارتباط با مراکز دانشگاهی ،خودآموزی و آموزش موازی و . . .در زمینه مدیریت استعداد اقداماتی صورت گرفته است.
در کشور ایران با اجرایی شدن طرح شهاب در مدارس دوره ابتدایی فرآیند مدیریت استعداد در حال اجرا میباشد.
نتیجهگیری :بررسی یافته ها نشان داد که ایران جهت شناسایی فقط از روش آزمون علمی متمرکز استفاده کرده و
در زمینه مدیریت استعداد نیز هنوز در آغاز راه میباشد که پیشنهاد میشود مسئوالن آموزش و پرورش اقدامات الزم
در جهت بهبود وضع مدیریت استعداد را در برنامههای خود قرار داده و از اینرو استفاده از تجارب کشورهای پیشرو
در امر آموزش چون انگلستان و فنالند ،میتواند در این راستا تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی :دانشآموزان تیزهوش ،روشهای شناسایی ،مدیریت استعداد ،ایران ،انگلستان ،فنالند

مقدمه
 - 1گروه علوم تربیتی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم
 - 2گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،استادیار مدیریت و برنامهریزی آموزش عالیesamari 52@gmai l . com،
 - 3گروه علوم تربیتی ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،استادیار برنامهریزی درسی
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موضوع استعدادهای درخشان هنوز هم با سوء تفاهمات و ابهامات توأم است .پیش از این مفهوم تیزهوشی بهطور
کلی در نظر گرفته می شد ،ولی اکنون نیاز به یک شناخت مفید و جامع از کودکان تیزهوش احساس میشود ،که
برای این امر دالیل بدیهی وجود دارد .شناسایی و تشخیص کودکان تیزهوش و با استعداد زمینهای اساسی برای رفع
نیازهای ویژه و ارزیابی تواناییهای آنها بشمار میآید .بسیاری از متخصصان معتقدند که شناسایی و تشخیص دانش-
آموزان باید با برنامههای پیشنهاد شده مطابقت داشته باشد و بعضی هم احساس میکنند که شناسایی دانشآموزان
باید مقدم و راهنمای نوع برنامه باشد؛ در هر صورت ،در هر دو مورد ،فرآیندهای شناسایی دارای نقش مهمی هستند
(تقیپورکران .)1395 ،اخیراً توجه به برنامههای شناسایی تیزهوشان و استعدادهای برتر به این دلیل است که این
برنامهها ابزارهای اساسی هستند که از طریق آنها دانشآموزان میتوانند تواناییهای منحصر به فرد خود را شناخته
و توسعه بخشند (یاروزویچ و استوکینگ.)2003 ،1
دانشآموزان تیزهوش از سرمایههای ملی محسوب میشوند و در بهرهگیری از آنها باید کمال مراقبت به عمل آید.
برای چنین منظوری ،ضرورت دارد که متخصصان تعلیم و تربیت و صاحبان امر آموزش و پرورش آنچه در توان دارند
بهکار گیرند و لزوم تعلیم و تربیت منابع انسانی کشورمان بهویژه کودکان و دانشآموزان تیزهوش و با استعداد را تبیین
و اشاعه دهند .از جمله راههایی که می تواند در تربیت مغزهای اندیشمند مؤثر واقع شود ،شناسایی و مدیریت استعداد
صحیح کودکان تیزهوش میباشد .اما برای اینکه بتوانیم شناسایی و مدیریتی صحیح داشته باشیم میبایست از شرایط
و چگونگی اینگونه فعالیت ها در سایر کشورها نیز آگاه باشیم و با توجه به اینکه اصوالً بررسیهای تطبیقی در جهت
تحقق اهداف:
 -1کشف حقایق و مسائل تربیتی کشور خویش از طریق تحلیل و شناخت مسائل نظامهای آموزشی دیگر،
 -2ارزیابی مبتنی بر واقعیتنگری و پرهیز از خودشیفتگی فرهنگی،
 -3برنامهریزی،
 -4معرفی نوآوریهای آموزشی،
 -5شناخت مسائل جهانی آموزش و پرورش،
صورت میگیرد ،بهنظر میرسد بهترین روش در این زمینه یک بررسی تطبیقی است (آقازاده.)1390 ،
از طرفی رقابت بر سر استعدادها بهسرعت در حال افزایش است .دستاندرکاران مدیریت و توسعه منابع انسانی در
سازمانهای مختلف در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و در نهایت تحقق توسعه سازمانی ،الزم است بینش و
درک واقع بینانهتری از وضعیت استعدادهای موجود سازمان و نحوهی مدیریت استعدادها پیدا کنند و ضمن ارزیابی
وضعیت موجود مدیریت استعدادهایشان و شناسایی کاستیهای موجود در این زمینه ،در جهت رفع مشکالت موجود
در رابطه با آن و نیز کارآمدتر کردن هر چه بیشتر مدیریت استعدادها اقدام کنند .سازمانها بهوسیله افراد حرکت
j aroswi ch & st ocki ng
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میکنند و این استعداد افراد است که تعیینکننده موفقیت آنها است .لذا سازمانها میبایست به نحوی فعال در قبال
مدیریت استعدادهایی که به آنها سپرده شده است ،پاسخگو باشند .مدیریت جهانی استعداد یک راه حل توسعه
سازمانی است .فرآیند مدیریت استعدادها بهعنوان یک روش استراتژیک در جهت جذب ،انگیزش و حفظ و نگهداری
بهترینها ایجاد شده است (ابیلی و رحمتی.)1394 ،
در بازار جهانی امروز که به سرعت در حال تغییر است و پویایی ،عدم اطمینان و رقابت شدید از مشخصههای آن
میباشد ،جذب و نگهداری استعدادها بسیار مشکل شده و سازمانها و شرکتها در سرتاسر جهان با تصمیمگیریها
و چالشهای عمدهای در مدیریت استعداد روبهرو هستند (وایمن ،شوالین ،و کالینگس)2012 ،1؛ این در حالی است
که هدف اصلی در مدیریت استعداد فراهمسازی عرضه مستمر منابع ارزشمند در سرتاسر سازمان است .به گفته

بارنی2

( )1992سازمانها سرمایههای انسانی خود را با توجه به دانش ،شایستگیها و قابلیتهای آنان ،بهعنوان یک مزیت
رقابتی تلقی می کنند .از طرفی قرار دادن انسان در جایگاه شایسته ،نخستین اولویت سازمانهای امروز و رسالت و
مسئولیتی است که هرگز نباید مورد غفلت قرار بگیرد؛ از اینرو تخصیص وظیفه مناسب و گمارش صحیح فرد در
جایگاهی متناسب با توانایی های او از جمله وظایف مهم سازمان است و عدم تناسب جایگاه با شخص ،به عدم تحقق
کامل وظایف و ناکامی منجر میشود که نهایت ًا کاهش بهرهوری در کل سازمان را موجب خواهد شد (ابیلی.)1389 ،
از طرفی مدیریت استعداد ،فرآیندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمندسازی مدیران فراهم میآورد .از این
راه آنها درمییابند که از کارکنان خود چه انتظاراتی باید داشته باشند ،که این امر موجب بهبود روابط کاری میشود.
در چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و باانگیزه بهره میبرد (بالس.)2007 ،3
با در نظر گرفتن ضرورت بررسی روشهای شناسایی استعدادهای درخشان و مدیریت استعدادها در نظام آموزشی
کشور بهعنوان تأمین کننده منابع انسانی هر کشوری ،پژوهشگر خود خود را ملزم دیده تا از طریق بررسی وضعیت
کشورهای انگلستان که در زمینه آموزش و پرورش کودکان تیزهوش سالهای زیادی است که فعالیت دارد و طبق
نظر کندل 4یکی از کشورهایی است که سیستم تربیتی مادر را بوجود آورده است (پورمقدس )1348 ،و فنالند به
لحاظ دارا بودن نظام آموزشی پیشرفته با عملکرد قوی که نتایج و ارزیابیهای بینالمللی حاکی از دارابودن رتبه اول
آموزش است (سالبرگ ،) 1394 ،به روشن ساختن نقاط قوت و ضعف در آن بپردازد و به دنبال پاسخ به این سوال
می باشد ،که فرآیند شناسایی استعداد و مدیریت استعداد در کشورهای ایران ،انگلستان و فنالند چگونه است؟ و
تفاوتها و شباهتهای این فرآیند در کشور ایران با تجارب کشورهای انگلستان و فنالند به چه صورت است؟
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مبانی نظری و ادبیات تحقیق
در دهه  1950تا اواسط دهه  1980مکانیسمی که سازمانها برای اداره مدیران و کارمندان استفاده میکردند،
بطور کلی بر پایه سیستم بوروکراتیک و این فرض استوار بود که سازمانها میتوانند مهارتهایی که برای آینده نیاز
دارند را با دقت باالیی پیشبینی نمایند .سیستمهای استخدام ،ارزیابی و ارتقای مدیرانی که مشاغل را اداره میکردند،
بر پایه توافق متقابل کارگر و کارفرما بود .اینگونه برنامهریزیها ،در چشمانداز این دوره ،مشکل اساسی قراردادن
استعدادها در جای مناسب و در زمان مناسب را حل میکرد (کاپلی .)2008 ،1در اواخر دهه  1990پژوهشی با عنوان
«نبرد استعدادها» 2که به بازتاب اهمیت کارکنان در موفقیت شرکتهای مطرح میپرداخت ،توسط گروه مشاوران
مککنزی 3انجام گرفت و واژه مدیریت استعداد بهمنظور توصیف چالشهایی که کارفرمایان با آن مواجهند تا کاندیدایی
با مهارت باال را پیدا کنند ،برای اولین بار ابداع گردید (میشلز ،هندفیلد ،و اکسلرود .)2001 ،4در آن زمان مدیریت
استعداد تقریباً سه هدف را دنبال میکرد .1 :توسعه افراد با ارزش  .2تشخیص منابع با استعداد  .3برداشتن منطقی
افراد ناکارآمد (بهاتناگار .)2007 ،امروزه مدیریت استعداد نشاندهنده نوعی تغییر پارادایمی از مدیریت منابع انسانی
سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی است که دربرگیرنده توجه به نخبگان سازمانی میباشد و به نوعی سالح پنهان
در جنگ جهانی کسب استعدادها بشمار میآید (کالینگس و مالحی.)2009 ،5
اولسن )2000( 6مدیریت استعداد را به عنوان یک مجموعه از فعالیتها ،وظایف یا حوزههای خاصی مثل جذب،
انتخاب ،توسعه و مدیریت جانشینی در نظر میگیرد (لوییس و هکمن .)2006 ،شویر )2004( 7مدیریت استعداد را
یک فعالیت بسیار پویا و مداوم میداند .وی معتقد است مدیریت استعداد نیازمند یک رویکرد کلنگر است که به
مدیریت اثربخش استعداد کارکنان داللت دارد؛ اما نتیجه ،فرآیند و تصمیمگیری در آن مبهم است .راسول و

پودچ8

( )2004مدیریت استعداد را شامل برنامهریزی موفقیت دانستهاند .این دیدگاه رویکردی سیستماتیک و بلند مدت
برای کسب نیازهای استعداد جاری و آتی سازمان در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار است .این فقط به معنی
قراردادن افراد درست ،در مکان درست ،و در زمان درست نیست؛ بلکه هرگونه تالش طراحی شده برای اطمینان از
عملکرد اثربخش مداوم واحد یا سازمان ،با تمرکز بر توسعه ،جانشینی و بهکارگیری استراتژیک افراد کلیدی است
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(سوییم .)2009 ،1لوول و گراوا ) 2004( 2مدیریت استعداد را به عنوان سیستمی برای شناسایی ،استخدام ،پرورش،
نگهداری افراد مستعد و بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار تعریف کردهاند (کهایند.)2012 ،3
موچا )2004( 4مدیریت استعداد را شناسایی استعداد و همنوا کردن آن با نقشهای شغل به منظور بیشینه کردن
درگیری (عجین شدن) فرد با نقشی که با قوتهای ذاتی او منطبق است ،تعریف میکند .بر طبق

گفتههارتلی5

( )2004مدیریت استعداد ،فرآیند جذب ،بهکارگیری و توسعه همراه با استراتژیهای مرتبط با این فعالیتها در
سازمانها می باشد .مدیریت استعداد اصطالحی است که یک مجموعه گستردهای از فعالیتها مثل برنامهریزی
جانشینپروری ،برنامهریزی منابع انسانی و مدیریت عملکرد کارکنان را در بر میگیرد (اسکوتز و کارپنتر.)2008 ،6
بارون 7معنای مدیریت استعداد را از دید افراد مختلف متفاوت دانسته و آن را از سه جنبه مورد بررسی قرار میدهد:
 -1فرآیند توسعه دادن و پرورش کارکنان جدید به وسیله مصاحبه ،استخدام و آشناسازی با سازمان.
 -2توسعه و نگهداری از کارکنان موجود در سازمان.
 -3جذب افراد با مهارتهای باال برای کار کردن در سازمان (بارون.)2008 ،
مدیریت استعداد تنها یک آوازه جهانى به کار رفته در فرآیندهاى قدیمى منابع انسانى 8نیست ،بلکه نمایانگر یک
تغییر شکل قابل توجه در اصول مدیریت منابع انسانى 9و روشى جدید در یکپارچهسازى فرآیندها و سیستمهاى
مدیریت منابع انسانى 10است (هنگتون .)2007 ،11مدیریت استعداد مجموعه کاملى از فرآیندها براى شناسایى ،به-
کارگیرى و مدیریت افراد است .این فرآیندها که در چرخه حیات کارکنان مؤثرند ،به سه حوزه اصلى تقسیم مىشوند:
جذب استعدادها ،همسوسازى و نگهداشت استعدادها و توسعه استعدادها (تاج الدین و معالی تفتى.)1387 ،
هیچ مفهومی در روان شناسی و آموزش و پرورش به اندازه هوش و تیزهوشی بحث برانگیز نبوده است .عالقه به
استعدادهای انسانی در تمامی جوامع وجود داشته است و افراد تیزهوش و پر استعداد در همه فرهنگها مورد توجه
بودهاند .به نظر می رسد اولین تالش ثبت شده برای متمایز نمودن افراد دارای تواناییها و مهارتهای فوقالعاده از
افراد عادی به سال  1115قبل از میالد در چین باز میگردد .در آن زمان از نامزدهایی که میخواستند مناصب دولتی
را بهدست آورند آزمایشهایی برای سنجش میزان مهارت آنها در زمینههای مختلف به عمل میآمد .این کار به مدت

sweem

1

2

lowll & gerova
kehinde
4 mucha
5 hartley
6 schutz & carpenter
7 barron
8 human resource
9 management tenets human resource
10 management systems human resource
11 hengton
3

481

اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی 2 ،و  3آذرماه 13۹۶
دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
First International Conference on Comparative Education
)(November 23-24, 2017
Lorestan University, Khorramabad, Iran

انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران

 2000سال ادامه داشت و رهبران سیاسی نیز از این طریق انتخاب میشدند .شناسایی و پرورش افراد تیزهوش برای
مناصب رهبری پدیدهای تکرارپذیر بوده است .مطالعات دقیق علمیپیرامون افراد با استعداد از حدود صد سال پیش
آغاز شد و نخستین بررسی و مطالعه علمی ،پیرامون هوش و استعداد در دوران داروین 1شکل گرفته است .مطالعات
داروین درباره تنوع انواع هوش منجر به بررسیها و مطالعات مشابه در تفاوتهای افراد در توانایی فکری ،احساسات،
هیجانات و خصوصیات اجتماعی گردید .در اواسط قرن نوزدهم مطالعه علمی نوابغ توسط گالتن 2آغاز شد .وی همچنین
اولین کسی بود که فهرست ویژگیهای نوابغ را بیان کرد .گالتن نبوغ را تفاوت در «درجه» میدانست نه در نوع
(استرنبرگ و ریس .)1385 ،3توجه به موضو ع هوش و تیزهوشی به معنای علمی و امروزی از تحقیقات علمی آلفرد
بینه 4شروع شده است .در سال  1905آلفرد بینه برای رسیدگی به نیازهای دانشآموزان دیرآموز در فرانسه ،تستی
تهیه کرد که در سال  1916لویس ترمن 5در آمریکا آن را مورد تجدیدنظر قرار داد و تست تهیه شده به دلیل استخدام
ترمن در دانشگاه استانفورد به تست استانفورد بینه معروف شد .اکثر متفکرین قبل از ترمن و بینه نظیز گالتن هوش
را کیفیتی ارثی ،واحد و ثابت میدانستند .در حالیکه آنان مفهوم هوش را از حوزه بحثهای فلسفی خارج ساخته و
در میدان عملیاتی علمی وارد کردند .آنان هوش را بهعنوان پدیده ای ثابت مورد سوال قرار داده و اظهار داشتند که
هوش تا حد زیادی قابل توسعه و پرورش است .در نتیجه هوش افراد بهعنوان یک ساختار در نظر گرفته شد که مقدار
آن بهوسیله بهره هوشی که بین ضریب ثابتی است ،مشخص گردید (عباسزاده.)1372 ،
مطالعه جدی کودکان تیزهوش در اوایل قرن بیستم با کارهای ویلیام اشترن در آلمان ،لوئیس ترمن و لتاهالینگ ورث
در آمریکا آغاز شد .ترمن و همکارانش توصیف جامعی از تیزهوشی ارائه کردند و تیزهوشان را در طول سالها مورد
بررسی قرار دادند .مطالعه ترمن و همکاران که از سال  1921آغاز شده تأثیر عمدهای بر اصالح نگرش افراد نسبت به
تیزهوشی داشته است .مطالعه ترمن و همکاران در مورد ویژگیهای جسمی ،هیجانی ،اخالقی و اجتماعی و تحصیلی
تیزهوشان بود (استرنبرگ و ریس.)1385 ،
از سالهای  1950تا  1970میالدی ،بهویژه گلیفورد 6و کتل 7به تشخیص عوامل خارجی هوش پرداختند .اما مفهوم
هوش عمومی با شاخص «هوش بهر »8در همه زیرساختها وجود داشت و در این جهت ویلیام اشترن 9تالش واقعی
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به خرج داد .در دهههای اخیر ،تالشهای کارول ،1استرنبرگ ،2گانه و گاردنر 3با رویکرد منطقی در شناخت انسانی
متمرکز شد .در همه این چشماندازها ،سعی بر آن بود که تا در حوزه هوش انسانی ،فهم شایستهای در تعیین فرآیندهای
هوشی و عملکرد عمومی حاصل آید .تالشهای نظریهپردازان در تقویت قابلیتها ،استعدادها و تواناییهای مرکب مؤثر
واقع شد .به موازات این کوششها ،مفهوم هوش عاطفی با تحقیقات سالوی ،4مایر 5و گلمن 6شکل گرفت (پورعاصم
اردکانی.)1389 ،
روشهای شناسایی و مدیریت استعداد در ایران
قوانین ،مقررات و آییننامههای آموزشی تیزهوشان ایران

در سال  1361از سوی وزیر آموزش و پرورش وقت در دفتر کودکان استثنایی وقت ،بخش تیزهوش برای
شناسایی دانشآموزان تیزهوش گشایش مییابد که بعد از فراز و نشیبهای بسیار بهمنظور شناسایی و جذب دانش-
آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستانهای استعدادهای درخشان و در راستای سیاستهای
اصولی وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ،آزمون ورودی دبیرستانهای دوره اول و
دوم متوسطه استعدادهای درخشان از سال تحصیلی  93-94تا سال تحصیلی  95-96بصورت سراسری و چهارگزینهای
برای دو مقطع متوسطه اول و دوم برگزار میشود .به استناد ششصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و
پرورش دانشآموزان مراکز آموزشی استعدادهای درخشان در هفته ،در مقطع متوسطه اول  35ساعت و در مقطع
متوسطه دوم  40ساعت آموزشی در برنامهی درسی خود دارند.
تسهیالت و امکانات خاص تیزهوشان ایران

جهت آموزش در مراکز تیزهوشان  3روش پرکاربرد عبارتند از :روش غنیسازی ،روش تسریع تحصیلی ،روش
گروهبندی ،که روش سوم کاربرد بیشتری در مراکز استعدادهای درخشان دارد .برگزاری کالسهای فوق برنامه و انجام
پروژههای گروهی برای تقویت روحیه کار گروهی در بین دانشآموزان از برنامههای در حال اجرا در مدارس
استعدادهای درخشان میباشد .به دلیل یکسان بودن برنامهی درسی دانشآموزان عادی و دانشآموزان تیزهوش،
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کتاب و محتوای درسی در بین تمامی دانشآموزان یکی میباشد و در مراکز استعدادهای درخشان جهت تقویت بنیه
علمی دانشآموزان عالوه بر محتوای کتب درسی از کتابهای محتوای تکمیلی نیز استفاده میشود.
معیارهای گزینش تیزهوشان ایران

بهمنظور شناسایی و جذب دانشآموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستانهای استعدادهای
درخشان و در راستای سیاست های اصولی وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ،آزمون
ورودی دبیرستانهای دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان از سال تحصیلی  93-94تا به امروز (سال
تحصیلی  )95-96بصورت سراسری و چهارگزینهای برگزار میشود .آزمون ورودی برای دو پایه هفتم و دهم متوسطه
برگزار میگردد که شرایط و ضوابط شرکت در آن بشرح ذیل میباشد:


آزمون ورودی پایهی هفتم (دورهی اول متوسطه)

شرط اولیه برای شرکت در آزمون کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس و یا کسب مقیاس خوب در
حداکثر یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت دوم پایة پنجم ابتدایی میباشد .محتوای آزمون مشتمل بر
دو دسته سؤاالت «استعداد تحلیلی» و «استعداد تحصیلی» است که  %20نمرهی آزمون مربوط به سؤاالت «استعداد
تحلیلی» و  %80آن مربوط به سؤاالت «استعداد تحصیلی» میباشد .سؤاالت استعداد تحلیلی به شیوه غیرکالمی و
چهارگزینهای (فقط با یک پاسخ درست) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل ،ریشهیابی ،طبقهبندی و سازماندهی مطالب
و مباحث گوناگون طراحی میشود .الزم به ذکر است طراحی این سؤاالت صرف ًا مبتنی بر محتوای کتب درسی نخواهد
بود .سرؤاالت استعداد تحصیلی ،به شیوه چهرارگزینهای (فقط با یک پاسخ درست) در سطح محتروای کتابهای
درسی ،با تأکید بر سطوح باالی شناختی ،تلفیق دانش ،مفاهیم و مهارتهای دو یا چند ماده درسی در برخی از
سؤاالت ،طراحی میشود .برای سنجش استعداد مذهبی سؤاالت درس «آموزش قرآن و هدیههای آسمان» از محتوای
درسی مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی میشود .اما داوطلبان اقلیتهای دینی رسمی کشور (مسیحیان،
کلیمیان و زرتشتیان) ،به سؤاالت مشترک اقلیتهای دینی (بر اساس محتوای کتاب هدیههای آسمان ویژه اقلیتهای
دینی) پاسخ خواهند داد .و به ازای هر پاسخ صحیح 3 ،امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 ،امتیراز منفی برای
داوطلب در نظرر گرفته میشود.


آزمون ورودی پایهی دهم (دورهی دوم متوسطه)

حداقل معدل کل ساالنه  19پایه هشتم در خرداد ماه آن سال تحصیلی از شرایط اصلی بوده و دانشآموزان پایه
نهم مدارس استعدادهای درخشان که بر اساس بخشنامه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان
جوان ،باید در آزمون شرکت نمایند ،از شرط معدل معاف هستند .پذیرش نهایی این دسته از دانشآموزان در آزمون
ورودی در صورت قبولی ،منوط به احراز شرایط ادامه تحصیل در پایه نهم مطابق تبصره  3ماده  13مصوبه جلسه 750
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مورخ  1386/04/26شورای عالی آموزش و پرورش در مدارس استعدادهای درخشان میباشد .محتوای آزمون مشتمل
بر دو دسته سؤاالت «استعداد تحلیلی» و «استعداد تحصیلی» است %20 .نمره آزمون مربوط به سؤاالت «استعداد
تحلیلی» و  %80آن مربوط به سؤاالت «استعداد تحصیلی» است .سؤاالت استعداد تحلیلی به شیوه غیرکالمی و
چهارگزینهای (فقط با یک پاسخ درست) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل ،ریشهیابی ،طبقهبندی و سازماندهی مطالب
و مباحث گوناگون طراحی می شود .الزم به ذکر است طراحی این سؤاالت صرف ًا مبتنی بر محتوای کتب درسی نخواهد
بود .سرؤاالت استعداد تحصیلی ،به شیوه چهرارگزینهای (فقط با یک پاسخ درست) در سطح محتروای کتابهای
درسی ،با تأکید بر سطوح باالی شناختی ،تلفیق دانش ،مفاهیم و مهارتهای دو یا چند ماده درسی در برخی از
سؤاالت ،طراحی میشود .سؤاالت درس «قرآن و پیامهای آسمان» از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن
طراحی میشود .اما داوطلبان اقلیتهای دینی رسمی کشور (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان) ،به سؤاالت مشترک
اقلیتهای دینری (براساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیتهای دینی پایه هشتم و پایه نهم)
پاسخ خواهند داد .به ازای هر پاسخ صحیح 3 ،امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 ،امتیاز منفی برای داوطلب در
نظر گرفته میشود (دفترچه آزمون ورودی تیزهوشان.)1396 ،
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)

طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) به عنوان نخستین سند رسمی مأموریت بنیاد ملی نخبگان
در حوزه دانشآموزی ،در تاریخ  1386/11/25به تصویب اعضای محترم هیئت امنای بنیاد به ریاست رییس جمهور
رسید و آخرین اصالحات آن نیز در تاریخ  1391/4/7تصویب شد .مأموریت این طرح -که از یک مقدمه و ده ماده
تشکیل یافته -عبارت است از :کشف ،شناسایی ،جذب ،هدایت و حمایت تحصیلی ،تربیتی و معنوی صاحبان
استعدادهای برتر از دوره ابتدائی تا پایان دوره آموزش متوسطه و زمینهسازی برای استمرار حمایتها در مراحل
مختلف آموزش عالی .به این ترتیب در این طرح عالوه بر اینکه در کلیه مقاطع سنی و تحصیلی ،ویژگیهای هوشی،
استعدادی و شخصیتی (انگیزه ،پشتکار ،خالقیت و ) . . .مورد توجه قرارمیگیرد ،فرایند انتقال استعدادهای پایه و
غیرتخصصی در سنین پایینتر به استعدادهای پیشرفته ،متبلور و متمایز (فعلیتیافته) در سنین باالتر نیز مالحظه
شده است (شیوهنامه اجرایی طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر.)1394 ،


اهداف

طرح شهاب ،ماموریت شناسایی ،هدایت و حمایت آموزشی ،تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر از دوره
ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه و زمینهسازی برای استمرار حمایتها در مراحل مختلف آموزش عالی را بر
عهده دارد .براساس این مأموریت ،اهداف این طرح عبارتاند از:
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 -1پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد و بالندگی آنان بهعنوان سرمایههای ملی
و خدادادی
 -2تقویت و درونیکردن هویت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای تحصیلی مختلف آموزش عمومی
بهمنظور احساس مسئولیت برای ایفای نقش سازنده در اعتالی کشور.
 -3حمایت تربیتی و معنوی از دانشآموزان دارای استعداد برتر بهمنظور بهرهمندی از توانمندیها و قابلیتهای آنها
در تعالی و پیشرفت کشور (شیوهنامه اجرایی طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر.)1394 ،


فرآیند شناسایی و هدایت

فرایند شناسایی دانشآموزان در طرح شهاب ،بره تفکیک در دورههای تحصیلی مختلف طراحی شدهاست .این
فرایندها ،در عین اشتراک در اصول و جهتگیریهای کلی ،در برخی جزئیات با یکدیگر متفاوت میباشد.

روشهای شناسایی و مدیریت استعداد در انگلستان
قوانین ،مقررات و آییننامههای آموزشی تیزهوشان فنالند

با وجود اینکه تیزهوشی و آموزش تیزهوشان آشکارا در قوانین انگلستان ذکر نشدهاند ،لیکن قوانین و خط
مشیهای زیادی در این رابطه منتشر شده است .دولت کنونی انگلیس در سال  1997با شعار «آموزش ،آموزش،
آموزش» به قدرت رسید .این امر به افزایش نیازهای تیزهوشان و دانشآموزان توانا و انتشار اسناد متنوعی در این
رابطه انجامید .در اولین بیانیههای قانونی در سال  1997میالدی ،صراحتاً و به تأکید و اهمیت تشخیص و گزینش به
موقع استعدادهای درخشان و ایجاد تسهیالت خاص برای آنان ،یعنی تسریع و تأسیس مدارس خاص و تعمیم توجه
به تیزهوشان در همهی مدارس اشاره کردهاست .در سال  ،1999استاندارد بررسی تحقیقات بینالمللی منتشر و گروه
مشاورهی تیزهوشان نیز تأسیس شد .برنامهی درسی تجدیدنظر شده ،فراهم کردن شرایط آموزشی را به تناسب توانایی
هر دانشآموز ،به شکل مسئولیت قانونی درآورده است .بهخصوص ،تشخیص نیازهای فردی ،تفاوتگذاری در مدرسه،
انعطاف پذیری سیستم مدرسه و آموزش تیزهوشان به عنوان موضوع درسی مراکز تربیت معلم ،خطمشیهای قانونی
و دولت آمده است .نگرش کلی به تیزهوشی در انگلستان بسیار کلینگرانه و عام است .در انگلستان واژهی تیزهوش
شامل  5تا  10درصد دانشآموزان یک مدرسه میشود (آقاصفری.)1393 ،
تسهیالت و امکانات خاص تیزهوشان انگلستان

تنوع زیادی از تسهیالت و امکانات خاص برای تیزهوشان در انگلستان وجود دارد .این امکانات در مدارس عبارتند
از« :ورود زود هنگام به مدرسه»« ،جهش و استفاده از دروس سالهای باالتر»« ،تسریع دستهجمعی»« ،فعالیتهای
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فوقبرنامه» و «مشاورههای فردی» میشود .این موارد در تمامی سطوح آموزشی وجود دارند و توسط خطمشیهای
دولت ارائه و توصیه می شود .در مدارس متوسطه ،خودآموزی و آموزش موازی در دیگر مؤسسات برای تیزهوشان و
دانش آموزان تواناتر وجود دارد .مشاوره برای تیزهوشان معموالً در مدارس موجود نیست (آقاصفری.)1393 ،
برطبق یک برنامه ملی فراگیر 1که از جانب دولت به همه مدارس ابالغ شده است ،همه مدارس موظفاند که  5تا 10
درصد دانشآموزان خود را با راهنمایی و تحت نظر متخصص دانشآموزان تیزهوش به عنوان نفرات برتر هوشی گزینش
و معرفی کنند .در مرحله بعد ،مدرسه موظف است تا امکانات و تسهیالتی را که برای آموزش این دسته از دانشآموزان
با شیوههای مختلف الزم است را تعیین و تخمین هزینه کند و در مرحله بعد ،از تأمین این وسایل در مدرسه اطمینان
حاصل کند .عالوه بر غنیسازی در این برنامه فراگیر ،تسریع و مشاوره و تقویت مهارتهای یادگیری نیز در این برنامه
در نظر گرفته شده است .این برنامه ،شبکهای از مدارس و مؤسسات مخصوص تیزهوشان را درگیر کرده است .از ابتدای
طرح 40 ،درصد مدارس متوسطه و  15درصد مدارس ابتدایی در این برنامه شرکت و همکاری داشتهاند .سرمایهگذاری
دولت تا سال  2006بیش از صدها میلیون یورو بوده است و تا سال  2007میبایست همه مدارس در این برنامه
شرکت میکردند .تسهیالت و امکانات خارج مدرسهای نیز برای تیزهوشان موجود است .برنامههای تابستانی و امکان
حضور تیزهوشان در کالسهای دانشگاهی نیز از دیگر تسهیالتی است که از سالها پیش در انگلستان وجود داشته
است (مونکس و فلوگر.)1394 ،
معیارهای گزینش تیزهوشان انگلستان

در طول دهه  1960کشورهای ویلز و انگلستان برای گزینش و آموزش تیزهوش و موفقترین دانشآموزان خود،
مدارس متوسطه ویژهای تأسیس کردند که با استفاده از دو روش متفاوت دانشآموزان را دستچین میکردند.
روش اول :گزینش دانشآموزان از طریق سیستم انتخاب نوجوانان  11ساله و بیشتر (آزمون  )11+بوده است .آزمون
 11+آزمونی بوده که در پایان دوره ابتدایی یعنی  11سالگی از دانشآموزان به عمل میآمده و براساس این آزمون
دانشآموزان دوره ابتدایی برای ورود به دوره متوسطه طبقهبندی میشدهاند .این آزمون توسط اداره آموزش و پرورش
محل ،هدایت می شده و سرنوشت تحصیلی کودکان را بعد از دوره ابتدایی تعیین میکرده است .در این روش پس از
انجام آزمون در مواردی چون زبان انگلیسی ،ریاضی ،هوش و استعداد و نیز بررسی سوابق تحصیلی دانشآموزان در
دوره ابتدایی و گزارش همس االن ،گزارش والدین و گزارش مدیر مدرسه ،توسط هیئت ممتحنه که از طرف آموزش و
پرورش محلی معرفی میشدند طبقهبندی میگردند .و براساس آن دانشآموزانی که امتیازات عالی کسب کرده بودند
و همچنین دارای بهره هوشی باالی  120بودند ،واجد صالحیت برگزیده شده و در مدارس خاص (گرامر) مشغول به
تحصیل میشدند و مابقی به ترتیب نمرات میان مدارس حرفهای و مدارس جدید تقسیم میشوند.
)Excel l ence i n Ci t i es (Ei C
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روش دوم :سیستم پایه ششم متوسطه نام دارد .فراگیران سنین شانزده سال تا  18سال به منظور ادامه تحصیالت
تخصصی و گذراندن امتحانات پیشرفتهتر انتخاب میشدند (آزمون جی سی ای )1که معموالً در دو سطح عادی و
پیشرفته صورت میگیرد .هر درس امتحان مخصوص داشته و شاگردان میتوانستند با توجه به ادامه تحصیل در رشته
موردنظر و دلخواه خود در مؤسسات عالی مواردی را انتخاب و امتحان آن را بگذرانند ،عنوان مواد درسی امتحان و
امتیازات کسب شده در گواهینامه جیسیای درج میگردیده و برحسب معیارهای هفتگانه 2ارزیابی میشدهاند
(آقازاده.)1383 ،
با توجه به اینکه اداره آموزش و پرورش در کشور انگلستان به طور کلی به شیوه غیرمتمرکزی اداره میشود و اختیارات
اداره امور تربیتی بین دولت مرکزی ،مقامات محلی آموزش و پرورش و کادر آموزشی مدارس تقسیم میشود و دستگاه
مرکزی تنها نقش هماهنگ و تسهیلکننده امور را بر عهده دارند نه یک کنترلکننده که بخواهد حاکمیت بی چون و
چرای خود را به نواحی آموزش و پرورش اعمال کند (آقازاده.)1390 ،
در تحقیقی یک توافق عمومی در مورد مالکهای مناسب جهت گزینش کودکان تیزهوش در انگلستان چنین بیان
شدهاست:
 -1توانایی عقالیی عمومی :به معنی داشتن قدرت باالی معرفت و دانش در شناسایی فرآیندها و دسترسی به حل
مسأله.
 -2استعدادهای خاص :که بر تواناییهای باال در موارد عددی – کالمی و . . .داللت دارد و از طریق آزمونهای پیشرفت
تحصیلی مورد اندازهگیری واقع میشود.
 -3توانایی و شایستگی بیان و ابراز عقاید نو و جدید.
 -4توانایی در نوآوری و اختراعات – اجرای نقش و یا حتی تقلید در سطح پیشرفته.
که البته بیشترین میزان توجه در عمل به تستهای پیشرفت تحصیلی میشود و اینگونه تستها از بیشترین مقدار
اهمیت برخوردارند (تننبام.)1983 ،
در مناطق پراس و کنز 3روش تشخیص و مالک گزینش کودکان تیزهوش ،روش مباحثه و انتقاد است که روشی کامال
متفاوت و استثنایی است و البته به خوبی سایر روشهای کاربردی در مناطق دیگر جواب میدهد (بهادران.)1385 ،
تمام تستهای مورد استفاده برای تشخیص کودکان تیزهوش در انگلستان قبال توسط صاحبنظران و متخصصان این
رشته و در طی مدتی مدید ،با تالش و کوشش و براساس فرهنگ جامعه و نیز تعریف خاصی که انگلیسیها از تیزهوشی
دارند تهیه شدهاست (آقازاده.)1383 ،
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یک راه مفید دیگر برای شناخت کودکان تیزهوش در انگلستان استفاده از برگه تشخیص است ،البته از این روش صرفا
برای شروع و آن هم بسیار محتاطانه استفاده میکنند .در تنظیم فهرست اولیه برای درنظر گرفتن ظرفیتهای کودکان
تیزهوش ،یک مدیر با کارکنان مختلف ،مشورت مینماید تا اینکه برگه تشخیص از نظر محتوا شامل نکات بسیار دقیق
در زمینه های مختلف ،مثل سن ،سازگاری عاطفی و اجتماعی و پیشرفت وی باشد .قضاوت نهایی براساس برگه
تشخیص ،نتایج آزمون و تشخیص معلم نسبت به دانشآموز است .تشریح جزئیات شخصیتی کودک و نتایج آزمون در
گزارشی که به این منظور تهیه شدهاست مدون میگردد .گزارشها برای حصول به اهداف موردنظر و ارزیابی کودکان،
بسیار مهم هستند.
گام بعدی ،دعوت از روانشناسان تربیتی برای مالقات با دانشآموزان و اجرای آزمونهای انفرادی بر روی آنان میباشد
(اگر اسامی کودکان برگزیده زیاد ب اشد روانشناسان تربیتی صرفا برای انجام ،شکل کوتاه شده همان آزمون را مورد
استفاده قرار میدهند) .آزمونهایی که به این ترتیب تهیه شده است میتوانند در جهت عدم تأیید اطالعات تشخیصی
نامعتبر و سنجش مشاهدات غیرواقعی مناسب باشد .روانشناسان تربیتی با توجه به بخشهای مناسب آزمون ،نتایج را
مورد بررسی قرار میدهند و سرانجام نیمرخی با تفسیر کلی ارائه میدهند .در شرایطی که توانایی خاص یا استعداد
ویژه ای را در کودک تشخیص داده یا معتقد به وجود آن باشد ،او را به نمایندگی مشاور ذیربط ارجاع میدهد (برای
مثال مشاور ریاضی) .نتایج با معلمان و گروهی از کودکانی که هوش فوقالعادهای دارند به بحث گذاشته میشود و
هوش زیاد ،استعداد تحصیلی و مستعد بودن کودک مشخص میگردد .فرآیند فوق از اقداماتی است که ساالنه در
میان بعضی از مدارس متوسطه انگلستان اجرا میشود (کانگدون.)1371 ،
در سال  1982انجمن ملی کودکان تیزهوش نتیجه تحقیقات خود در مورد تربیت معلم پیش و ضمن خدمت در
انگلستان و ویلز را طی گزارشی با عنوان آموزش کودکان بااستعداد و تیزهوش منتشر کرد .انجمن ،ابتدا پرسشنامههای
مربوطه را به دفاتر آموزش  71دانشگاه و مرکز آموزش عالی ارسال کرده ،پس از دریافت و استخراج پاسخ پرسشنامهها،
 64مؤسسه آموزش عالی ،پشتیبانی خود را از اصل تواناسازی معلمان به منظور کسب آگاهیهای بیشتر نسبت به
نیازهای کودکان تیزهوش و بااستعداد از یک سو و کسب مهارتهای الزم جهت شناسایی و آموزش این کودکان از
سوی دیگر ابراز کردند (پاسو .)1368 ،در کشور انگلستان از طریق جایابی پیشرفته ،این امکان برای نوجوانان تیزهوش
فراهم می شود که در سنین خیلی کم وارد دانشگاه شده و به آموختن علومدانشگاهی در رشته موردنظر بپردازند
(عباسزاده .)1372 ،بودن کودکان تیزهوش با یکدیگر و در یک گروه همگن بهطور واضحی باعث سودمندی برای
کودکان می شود و این امر باعث تشویق صاحبان امر به تأسیس مدارس ویژه در انگلستان گشته است .این مدارس گاه
به صورت شبانهروزی و با هزینهای بسیار سنگین اداره می شود و در برخی دیگر از این نوع مدارس با استفاده از
روشهای مختلف مثل کالسهای سطح برتر یا کالسهای آخر هفته سعی در ارتقا سطح علمی فراگیران میشوند.
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دیوید میلی باند همچنین میافزاید ،ما می دانیم که فراگیران تیزهوش ما یک گروه استثنائی بزرگ هستند که می-
بایست آنها را در گروه های همگن و در کنار هم آموزش دهیم تا از این طریق سطح علمی و توانایی آنها ارتقا یابد
(مونکس و فلوگر.)1394 ،
روشهای شناسایی و مدیریت استعداد در فنالند
قوانین ،مقررات و آییننامههای آموزشی تیزهوشان فنالند

«بازطراحی برنامه درسی» ،از مشخصههای تمامی سطوح تحصیلی در فنالند است .این موضوع ،ارتباط نزدیکی
با دیگر روندهای آموزش و پرورش این کشور ،همانند «تمرکززدایی» و «مقرراتزدایی» دارد .تمرکززدایی به این
معناست که تصمیم گیری هم درباره ساختار و هم درباره محتوا و نیز در خصوص آموزش اجباری ،در اغلب موارد به
شهرداریها واگذار شده است .در سطح ملی ،دستورالعملهای سراسری تنها چهارچوبی برای هدایت امر آموزش و
پرورش فراهم می کنند .چهارچوب جدید برنامه درسی مدارس جامع و مدارس دوره متوسطه ،در سال  1994مورد
تأیید قرار گرفت .قانون مدارس فنالند ( )1998به وجود تفاوتهای فردی اذعان دارد و به مدارس اجازه میدهد تا
فرایند آموزش را متناسب با رده سنی و تواناییهای دانشآموزان ترتیب دهند .در باب ورود زود هنگام به مدرسه ،به
کودک اجازه داده می شود تا در صورت احساس نیاز به تحصیل ،یک سال پیش از زمان معمول به مدرسه وارد شود.
عالوه بر این ،دانشآموزان میتوانند آموزشهایی را در موضوعات درسی متفاوت از آنچه در برنامه درسی ملی آمده
است ،دریافت کنند .این آموزشها میتواند تا حدی داوطلبانه باشد .به عبارت دیگر ،دانشآموزان میتوانند موضوعاتی
فراتر و متفاوت از آنچه در برنامه درسی ذکر شده است را فرا بگیرند .اما این قانون ،دانشآموزان تیزهوش را نه به
شکل صریح و مستقیم و نه به عنوان بخشی از زیرگروه دانشآموزان با نیازهای ویژه آموزشی ،مورد اشاره قرار نمیدهد
(مونکس و فلوگر.)1394 ،
تسهیالت و امکانات خاص تیزهوشان فنالند

در سال  ،1990موضوع «فردگرایی» و «آزادی انتخاب» در آموزش ،در سیاستهای آموزشی مورد تأکید قرار
گرفت .در فنالند ،دانشآموزان معموالً در مدارس ابتدایی محلی در نزدیکی محل زندگی خود تحصیل میکنند .با این
حال ،رویکرد جاری «فردگرایی» ،حق والدین برای انتخاب مدرسهای که فرزندشان در آن حضور خواهد یافت را مورد
حمایت قرار دادهاست .مدارس فنالند ،امکانات و مقررات آموزشی متنوعی را ارائه میکنند که دانشآموزان تیزهوش
میتوانند از آنها بهرهمند شوند .عالوه بر «ورود زودهنگام به مدرسه» (یعنی این که پدر و مادر میتوانند تصمیم
بگیرند که فرزندشان مدرسه را در شش یا هفت سالگی آغاز کند؛ پیشتر ،هفت سالگی زمان ورود به مدرسه بود)،
«جهش کالسی»« ،کالس مشترک با پایههای باالتر»« ،تسریع گروهی»« ،کارگاههای آموزشی»« ،همکاری با شرکتها
یا مؤسسات غیرانتفاعی»« ،فعالیتهای فوق برنامه»« ،مشاورههای انفرادی» و «مطالعه شخصی (خودآموزی)» ،مدارس
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فنالند رویکرد بسیار جدی به سوی فردگرایی در آم وزش دارند .در نتیجه این رویکرد ،مدارس تشویق شدهاند تا
پیشنویسهای بسیار زیادی از برنامههای درسی انفرادی تهیه نمایند« .بازطراحی برنامه درسی» این زمینه را فراهم
میکند تا آموزش در مدارس هر چه بیشتر متفاوت و متنوع باشد« .آموزش افتراقی» مسأله سیاست عمومی آموزش
و پرورش فنالند و در نتیجه ،مربوط به همه دانشآموزان است؛ اما میتوان آن را به عنوان مزیتی پیشبینی شده برای
دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد در نظر گرفت .در سالهای اخیر ،برخی از مدارس ابتدایی گروههای داوطلبی را
سازماندهی کردهاند که در آنها ،دانشآموزان میتوانند در مهارتهایی که در آن استعدادی نشان میدهند ،هرچه
بیشتر پیشرفت کنند .این گروهها ،آموزشهایی در موضوعاتی چون «مهارتهای تفکر»« ،ریاضیات»« ،فعالیتهای
پروژهای»« ،رایانه» و «هنر» ارائه کردهاند (مونکس و فلوگر1394 ،؛ رید و هوراتاوا.)2016 ،1
روند جدید «فردگرایی» در فنالند ،امکان تصمیمگیری انعطافپذیر در خصوص «تسریع تحصیلی» را فراهم کردهاست.
یک امکان دیگر برای تسریع تحصیلی ،حضور در «مدارس فاقد پایه تحصیلی » است که به دانشآموزان اجازه میدهند
تا تحصیالتشان را در قالب یک برنامه بسیار منعطف ،پیش ببرند .نظام «مدارس فاقد پایه تحصیلی» در بیشتر مدارس
دوره متوسطه (بویژه دوره دوم متوسطه) مورد استفاده قرار گرفته است .تعدادی از مدارس در حال بررسی امکان
حضور در «مدارس فاقد پایه تحصیلی» حتی در دوره ابتدایی هستند .مدارس ویژه دانشآموزان تیزهوش نیز ،از دوره
ابتدایی تا دوره دوم متوسطه ،در فنالند وجود دارند .در دوره اول و دوم متوسطه ،دانشآموزان تیزهوش میتوانند در
رقابت های علمی و تحصیلی مختلف در سطح ملی شرکت کنند .این مسابقات به صورت ساالنه در رشتههایی چون
ریاضیات ،فیزیک ،علومرایانه ،فلسفه و اقتصاد برگزار میشوند .دانشآموزانی که در این مسابقات رتبه عالی کسب
کنند ،برای شرکت در المپیادهای بینالمللی در رشتههای ریاضیات ،فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و علومرایانه آموزش
میبینند .برنامههای جداگانهای برای هریک از این رشتهها وجود دارد .معموالً استادان دانشگاهها در این رشتهها و یا
دانشجویان ارشدی که خودشان پیشتر در این مسابقات شرکت کردهاند ،ارائه آموزشها را بر عهده دارند.
در سالهای اخیر ،راهحلهای متفاوت دیگری نیز برای « غنیسازی» ،به صورت داوطلبانه در اختیار دانشآموزان
تیزهوش قرار گرفتهاست .برای مثال ،در «دبیرستان تیزهوشان ریاضیات و فیزیک» ،دانشآموزان اوقات غروب و
تعطیالت پایان هفته را در محل «دانشگاه تامپر» میگذرانند تا هرچه بیشتر در زمینه این موضوعات درسی به چالش
کشیده شوند .به عنوان بخشی از همین پروژه ،دورههای آموزشی فشرده و اردوهای تابستانی با موضوع «ریاضیات»
نیز برگزار شدهاست .برخی از دانشآموزان حتی در دورههای تابستانی ارائه شده ذیل برنامه درسی «دانشگاه آزاد» نیز
شرکت کردهاند و واحدهای درسی با موضوعات «جبر خطی» و «فیزیک» را گذراندهاند .این پروژه مورد حمایت
«وزارت آموزش پرورش فنالند» و تعدادی از حامیان صنعتی قرار گرفتهاست .بیشتر مدارس خاص در فنالند ،به
پرورش استعدادهای خالق در زمینه هنر و ورزش میپردازند (مونکس و فلوگر1394 ،؛ رید و هوراتاوا.)2016 ،
rei d & horvát hová
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معیارهای شناسایی و گزینش تیزهوشان فنالند

بهطور کلی ،هیچ روش رسمی شناسایی و یا سازوکار گزینش و انتخاب دانشآموزان تیزهوش و نیز هیچ مقرراتی
در این خصوص در فنالند وجود ندارد .تنها مورد استثناء« ،ورود زودهنگام به مدرسه» است که برای این منظور،
آزمونهای روانشناختی و جسمانی مورد نیاز است .انتخاب یک دانشآموز برای ارائه تسهیالت ویژه ،مبتنی بر
معیارهای متفاوتی است که از سوی مدارس مورد استفاده قرار میگیرد .بهعنوان مثال ،یکی از دالیل انتخاب مدرسهای
به غیر از مدرسه محلی ،میتواند عالقه اولیای دانشآموز به تأکید بر آموزش زبانهای خارجی باشد .در هلسینکی،
امکان تحصیل در مدرسه ابتدایی ویژهای فراهم است که در آن ،کودک آموزشهایی هم به زبان فنالندی و هم برخی
زبانهای دیگر (همچون انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی یا روسی) دریافت میکند .چنین مدارسی میتوانند از هر دو دسته
مدارس خصوصی و یا مدارس تحت حمایت دولت باشند؛ آنها دانشآموزانشان را با معیارهای مد نظر خودشان
انتخاب میکنند .این مدارس تنها میتوانند به عنوان مدارس ویژه دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد نامیده شوند ،زیرا
کسب اجازه تحصیل در آنها بسیار دشوار است .مدارس خاص معموالً دانشآموزانشان را بر اساس نمره میانگین
نمرات درسی مد نظر خود انتخاب میکنند و نیز ممکن است آزمون ورودی ویژهای نیز داشته باشند .عالوه بر این
مدارس خاص ،کالسهای متعددی ویژه موسیقی در مدارس جامع فنالند وجود دارد .اجازه شرکت در چنین کالس-
هایی فقط مبتنی بر داشتن استعداد موسیقی نیست ،بلکه به داشتن عالقه خاص به موسیقی نیز ،به صورت ویژهای
تأکید میشود (مونکس و فلوگر1394 ،؛ رید و هوراتاوا.)2016 ،
آموزش حرفهای ،ارتقای معلمان و شبکههای تبادل تجربیات برای تیزهوشان فنالند

در فنالند ،هیچ برنامه ویژهای برای معلمان در خصوص «آموزش تیزهوشان» وجود ندارد .بهطور کلی ،سطح
دانش معلمان در خصوص آموزش تیزهوشان ،مبتنی و مربوط به عالقه شخصی آنها است .انتظار میرود که روند
جاری توجه به «فردگرایی» و «آزادی انتخاب» معلمان برای تدوین برنامه درسی ویژه خودشان ،به آنها در پیداکردن
راهکارهای جدید «آموزش افتراقی» برای هر دو گروه دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه یاری رساند .با این حال،
در بسیاری از مراکز و گروههای تربیت معلم ،دانشجومعلمان آماده شروع خدمت متونی را میخوانند که در آنها ،به
موضوع «گروه یادگیرندگان تیزهوش» به عنوان بخشی از سرفصلهای آموزشی معلمان توجه شده است .معلمان
شاغل به خدمت نیز میتوانند بهصورت داوطلبانه در کالسهای مربوط به آموزش تیزهوشان که بر اساس عالقه معلمان
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تشکیل میشود ،شرکت کنند .چنین کالسهایی معموالً در «دانشگاه هلسینکی »1و «دانشگاه تامپر »2ارائه و برگزار
میشوند (مونکس و فلوگر1394 ،؛ رید و هوراتاوا.)2016 ،
پژوهش ،مراقبت حرفهای و مشاورهای تیزهوشان فنالند

«دانشگاه هلسینکی» و «دانشگاه تامپر» در حال انجام تحقیقات در خصوص «تیزهوشی» و «آموزش تیزهوشان»
هستند و یافتههای پژوهشی و تخصصی خود را در قالب دورههای آموزشی یا سمینارها و سخنرانیها ارائه میکنند.
زمینههای پژوهشی شامل «خالقیت»« ،مهارتهای شناختی »و «اخالق و تواناییهای باال» میشود .نتایج این
تحقیقات معموالً در نشریات بینالمللی منتشر میشود (مونکس و فلوگر.)1394 ،
اولویتها و توقعات تیزهوشان فنالند

فنالند ،فاقد قوانین و مقررات آموزشی مرتبط با آموزش تیزهوشان است .با این حال ،قانون به وجود تفاوت در
میان دانشآموزان اذعان دارد و به معلمان اجازه میدهد تا آموزش دانشآموزان را با توجه به نیازهای آنان ،به
صورتهای متنوع و متفاوت ارائه نمایند .بر پایه نتایج به دست آمده از پژوهشهای میدانی ،دانشجومعلمان پیش از
ورود به خدمت ،بیشتر از معلمان شاغل به خدمت ،دارای نگرش منفی نسبت به آموزش ویژه تیزهوشان هستند .این
روند ،بیانگر نیاز به آموزشهای بیش از پیش به دانشجومعلمان پیش از ورود به خدمت است .فنالند نیازمند برنامهها
و فرصت های آموزشی بیشتر برای معلمان در جهت کسب اطالعات راجع به آموزش تیزهوشان است .عالوه بر این،
فنالند نیازمند ایجاد فضا و شرایط اجتماعی است که پذیرای «آموزش تیزهوشان» به عنوان روشی پراهمیت در جهت
فراهم کردن امکان «آموزش افتراقی» برای دانشآموزان باشد.
عالوه بر اینها ،باید معیارهای شناسایی ویژهای برای اقلیتهایی چون دانشآموزان دارای زمینه قومیتی و نژادی
متفاوت و نیز اقلیتهای جنسیتی خاص ،طراحی و ایجاد شود (مونکس و فلوگر1394 ،؛ رید و هوراتاوا.)2016 ،

مرور پیشینهها
یعقوبی و محمودی ( )1395در مطالعه خود تحت عنوان " بررسی نقش استعداد در دانشآموزان و ارائه
راهکارهایی برای والدین و معلمان جهت شناسایی و پرورش" بیان میکنند که امروزه در مدارس کشورها ،برای
شناسایی دانشآموزان با استعداد ترکیبی از آزمونهای استعداد ،ارزیابی معلمان ،معرفینامهها ،نیمرخهای روانی حاصل
از اجرای آزمونها و کارنامههای تحصیلی استفاده میکنند.
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شجاعی و خاموشی ( )1394در مطالعه خود تحت عنوان " بررسی تحلیلی انتقادی تشخیصهای نادرست دانشآموزان
تیزهوش و با استعداد" به این نتایج اشاره می کنند که به طور کلی در بین متخصصان اتفاق نظر وجود دارد که فقط
یک نمره هوش یا توانایی شناختی ،دیگر بهترین روش تشخیص دانشآموزان تیزهوش نیست و این به معنی فاقد
ارزش بودن این اطالعات در تصمیم گیری نیست ،بلکه افزون بر این ترکیبی از اطالعات محیطی دیگر نیز باید مورد
استفاده قرار گیرد .همه مالکهایی که در فرآیند تشخیص به کار میروند ،فقط اطالعات هستند و به جای اطالعات،
این افراد هستند که تصمیم میگ یرند .بنابراین در فرآیند تشخیص بایستی توجه زیادی به روشهایی که اطالعات را
مورد استفاده قرار می دهند ،رابطه بین تشخیص و خدمات برنامه و آموزش فراهم شده برای افرادی که در فرآیند
تشخیص شرکت میکنند ،صورت گیرد .برای پیشگیری از بدتشخیصی دانشآموزان تیزهوش و با استعداد ،افزون بر
گردآوری اطالعات کامل و جامع در مورد دانشآموزان موردنظر ،استفاده از ارزیابی پویا را هم باید در فرآیند تشخیص
مورد مالحظه قرار داد.
مینائی ( )1394در مطالعه خود تحت عنوان " ویژگیهای روانسنجی (اعتبار و روایی) آزمونهای ورودی دوره
راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رویکرد اندازهگیری راش :با تأکید بر آزمونهای
هوش و خالقیت" بیان میکند که آزمون سمپاد از ویژگیهای اندازهگیری الزم برخوردار نیست و کیفیت الزم برای
استفاده بهعنوان ابزاری برای گزینش دانشآموزان برای ورود به مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی را ندارد؛ وی
همچنینبیان میکند که آزمون سمپاد بر اساس آزمونهای هوش و خالقیت فاقد روایی کافی است .در واقع اکثریت
ضرایب همبستگی های نمره کل و نمره دروس آزمون سمپاد با آزمون هوش وکسلر و خالقیت بسیار ناچیز و حتی
منفی است.
آقاصفری ( )1393در پایان نامه خود تحت عنوان " بررسی وضعیت موجود و مطلوب شناسایی دانشآموزان
استعدادهای درخشان از دیدگاه مدیران و کارشناسان مراکز استعدادهای درخشان استان البرز " به این نتایج اشاره
میکند که در ایران برای شناسایی و گزینش دانشآموزان تیزهوش از آزمون علمی متمرکز استفاده میگردد که این
وضعیت موجود برای شناسایی و انتخاب دانش آموزان استعدادهای درخشان از نظر کارشناسان این حوزه در وضعیت
مطلوبی قرار ندارد و در تمام گزینههایی که محقق مشخص کرده است بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود تفاوت
معناداری مشاهده میشود و نیز میتوان گزینههای زیادی را عالوه بر گزینههای موجود ،برای شناسایی هر چه بهتر
دانش آموزان مستعدی که لیاقت حضور در مراکز استعدادهای درخشان را دارند ،در نظر گرفت.
پورعاصم اردکانی ( )1389در پایاننامه خود تحت عنوان " بررسی سیر تحوالت و چالشهای موجود در آموزش و
پرورش دانشآموزان تیزهوش در ایران" ،که با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل نظام آموزش و پرورش تیزهوشان و
نحوه شناسایی ،تشخیص ،گزینش و آموزش این دانشآموزان صورت گرفته است به این نتایج رسیده است که سیر
تحوالت آموزش تیزهوشان با نتایج سیر تحوالت نظام آموزش و پرورش ایران همخوانی دارد .که از آن جمله میتوان
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عدم مشارکت مردم و بخش خصوصی در آموزش ،عدم وجود ضمانتهای قانونی و اجرائی جهت بهبود وضعیت موجود
و ضعف فرهنگ پژوهش و تحقیق را نام برد .از دیگر یافتهها میتوان به توسعه رشد کمی آموزش تیزهوشان(در هر
دو جنس) و عدم توسعه کیفی در بخشهای آموزش و تربیت معلمان ویژه دانشآموزان دارای استعدادهای درخشان،
استفاده از روشهای متنوع و مناسب یاددهی یادگیری و شناسایی و گزینش این دانشآموزان اشاره کرد .همچنین
عدم بازنگری در قوانین و سیاستهای موجود ،وجود چالشهای اساسی از قبیل عدم انعطاف برنامهدرسی ،عدم امکان
تسریع مالیم ،عدم ارائه آموزشهای الزم معلمان و تربیت آنها ،عدم استفاده از راههای مختلف تشخیص و شناسایی
دانشآموزان و عدم امکان بکارگیری روشهای متنوع آموزشی را نام برد که جهت بهبود وضع موجود و حل چالشهای
اساسی راهکارهای عملی و کاربردی از قبیل رفع قانون تجمیع ،ایجاد رشته یا واحد آموزش و پرورش تیزهوش در
برنامههای رسمیتربیت معلم یا دانشگاهها و تصویب قوانین جدید و انعطاف بیشتر برنامه آموزشی ارائه گردیده است.
نظری ( )1389در پایان نامه خود تحت عنوان " بررسی تطبیقی الگوهای جذب و آموزش کودکان تیزهوش در سه
کشور استرالیا ،ژاپن و ایران " به این نتایج اشاره میکند که در دو کشور استرالیا و ژاپن براساس بررسیهای صورت
گرفته اهداف و روشهای آموزشی و دانش معلمان تیزهوش بسیار برتر از کشور ایران بوده است .معلمان تیزهوشان از
نظر آموزشهای ویژه قبل خدمت و ضمن خدمت در کشور ایران مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند در حالیکه در
کشورهای استرالیا و ژاپن هر دو نوع آموزش مورد توجه بیشتری نسبت به کشور ایران قرار گرفته و مراکز مخصوصی
نیز به این امر پرداخته است .وی همچنین بیان میکند که در کشور ایران ورودیهای سیستم از طریق یک روش
شناسایی ناقص وارد حلقه آموزش در مراکز استعدادهای درخشان میشوند و با همین سبک و سیاق از حلقه آموزش
متوسطه خارج و وارد سیستم آموزش عالی میشوند.
تاجالدین و معالی تفتی ( )1387در تحقیقات خود با عنوان " مدیریت استعداد (تجربههای طالیی) اطمینان یافتن از
اثربخشی آموزش " به این نتیجه رسیدند که مدیریت استعداد ،فرآیندها و ابزار مناسبی را برای حمایت و توانمندسازی
مدیران فراهم میآورد .از این راه آنها درمی یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی باید داشته باشند ،که این امر
موجب بهبود روابط کاری میشود .در نتیجه سازمان با سرمایهگذاری در مدیریت استعداد از یک سو ،از یک نرخ
بازگشت سرمایه باال برخوردار می شود و از سویی دیگر ،مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت .در
چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک ،با انگیزه و راضی بهره میبرد.
بهادران ( )1385در پایاننامه خود تحت عنوان " بررسی تطبیقی الگوهای جذب و آموزش کودکان تیزهوش در سه
کشور ایران ،ایاالت متحده آمریکا و انگلستان" به این نتایج اشاره میکند :مالکهای شناسایی تیزهوش در ایران :شرط
معدل -آزمون علمی متمرکز ،ایالت متحده آمریکا :قضاوت معلم – شناسنامه تحصیلی – آزمونهای موفقیت تحصیلی-
گزارش والدین – گزارش گروه همساالن – آزمونهای فردی و گروهی هوش – آزمونهای خالقیت – مصاحبه
حضوری ،انگلستان :برگه تشخیصی – گزارش والدین -گزارش گروه همساالن – آزمونهای فردی و گروهی هوش –
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آزمونهای خالقیت – مصاحبه حضوری میباشد و بیان میکند که در کشورهای آمریکا و انگلستان از روشهای
ترکیبی برای شناسایی و جذب دانشآموزان تیزهوش بهره گرفته میشود .همچنین به استفاده از معلمینی که آموزش-
های ویژه در این زمینه دیدهاند و منابع آموزشی ویژه جهت آموزش اشاره میکند و هدف از اختصاص آموزشهای
ویژه را در هر سه کشور مورد مطالعه هدفهای ملی و فردی بیان میکند.
آکار 1و همکارانش ( )2016در مطالعه خود با عنوان "بررسی روشهای کارا و غیرکارا در شناسایی استعدادهای
درخشان :مطالعهای فرا تحلیلی" به این نتایج اشاره میکنند که یک همبستگی کلی بین روشهای کارا و غیرکارا در
شناسایی استعدادهای درخشان با متوسط ( )= r30 .0وجود دارد .رتبهبندی معلم سازگاری قابل مالحظهای را با
میزان کارایی نسبت به خودتشخیصی ،تشخیص والدین دارد .همچنین بیان کردند که روشهای غیرکارا با توجه به
ویژگی و خصوصیات با مقدار ( ،)%70اثربخشی ( ،)%50اینکه کارآمد نیستند( ،)%30نسبتا قوی هستند .همچنین
تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته نشان دادند که روشهای شناسایی کارا و غیرکارا زمانی که به تنهایی مورد استفاده
قرار بگیرند قادرهستند که دانشآموزان متفاوت را شناسایی کنند درحالیکه از طریق روشهای دیگر با وجود همگرایی
که بین روشهای کارا و غیرکارا وجود دارد ،تشخیص داده نمیشوند .روشهای کارا و غیر کارا در تشخیص و شناسایی
استعدادهای دانشآموزان نمیتوانند جایگزین یکدیگر شوند بلکه آنها باید بصورت همزمان ،نه تنها و متوالی استفاده
گردند.
اولزوئیسکیکابیلیوس 2و همکارانش ( )2016در مطالعه خود با عنوان "هدف توسعه استعداد ،حرکت به سوی خالقیت
در قرن  "21بیان مینمایند که قرن  21همچنان پیشرفت در تکنولوژی و دسترسی به اطالعات باور نکردنی را ادامه
خواهد داد و این دارای پیامدهایی برای ما در چگونگی شناسایی ،توسعه ،و آماده شدن دانشپژوهان آینده ،نوآوران،
و تولیدکنندگان خالق است .با تغییرات جدید و با سرعت در حوزههای مختلف ما نیاز به شناسایی و پرورش مجموعهای
از استعدادها را داریم .حوزههای مختلفی از تجربه و تخصص برای پیشرفت در حل مشکالت عمده جامعه از قبیل
بیماری و فقر مورد نیاز است .تخصصهای چند رشتهای ،تنوع شناختی ،مهارتهای تفکر خالق ،مهارتهای روانی،
توانایی به کار مشترک ،به بهرهوری خالق در بزرگساالن تبدیل خواهد شد و حتی تأثیرات آن بیشتر در دوران کودکی
است.
رِید 3و همکاران ( )2016در مطالعه خود تحت عنوان "برنامههای تربیت معلم برای آموزش استعدادهای درخشان با
تمرکز بر توسعه پایدار" به این نتیجه رسیدند که در کشور اتریش برای آموزش و پرورش استعدادهای درخشان با
تمرکز بر توسعه پایدار به برنامههای تربیت معلم نگاه قابل توجهی کردهاند .این کشور در مسیر مناسبی از پیشرفت با
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حفظ توسعه پایدار در تربیت معلم و آموزش و پرورش استعدادهای درخشان قرار دارند .بلژیک نیز کشوری است که
تاکنون در آموزش و پرورش استعدادهای درخشان ،و همچنین تربیت معلم برای دانشآموزان با استعداد موفق بوده
است .آنها در مطالعه خود همچنین بیان میکنند که فنالند کشوری است که بهمدت طوالنی یکی از بهترین نتایج
آموزش و پرورش را با وجود فقدان آموزش و پرورش استعدادهای درخشان در میان اتریش و بلژیک داشته است .این
احتمال در کل سیستم آموزشی فنالند وجود دارد که رویکرد آموزشی آنها بر آموزش فردی دانشآموزان باشد که
ویژگی خاص آن کار با دانشآموز با استعداد است .فنالند یکی از موفقترین کشورها در آموزش و پرورش عمومی
میباشد و پیشرفت و پایداری را هم در تربیت معلم و هم در کل نظام آموزشی خود بدست آوردهاست.
مونکس و فلوگر ،)2005( 1در پژوهشی تحت عنوان " آموزش تیزهوشان در  21کشور اروپائی ،وضع موجود و چشمانداز
" به بررسی وضعیت آموزش تیزهوشان در مدارس اروپایی پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که توجه
اتحادیه ی اروپا به تیزهوشان ،جدی و مؤثرتر بوده است .طی کمتر از چهار سال ،تغییرات اساسی در امر تیزهوشان
تقریبا در تمام کشورهای اروپایی صورت پذیرفته و در این زمینه ،نوعی رقابت در میان این کشورها دیده میشود.
کشورهایی که در این زمینه در میان کشورهای اروپایی پیشرو بودهاند و بیش از دیگران در سالهای اخیر به امر
آموزش و پرورش تیزهوشان توجه کردهاند ،عبارتاند از :فرانسه ،یونان ،انگلستان ،آلمان ،سوییس و سوئد .قوانینی که
نیازهای تیزهوشان را تشخیص میدهند ،در فرانسه و یونان معرفی شدهاند که قبل از این سالها موجود نبوده است.
در سوئرد ،نگرش مثبت اجتماعری در رابطه با تیزهوشان رشد پیدا کررده است که میبایست آن را به حساب تبلیغات
و توجه وسایل ارتباط جمعی گذاشت .در طی چند سال گذشته ،قوانین آموزشی در  14کشور از  21کشور ،وضع شده
است که همه در حمایت از تیزهوشان و ارائهی خدمات خاص به آنها بوده است .در امر آموزش معلمین و تربیت
معلم برای تیزهوشان ،با گنجانیدن واحدهای درسی مربوط به شناسایی و آموزش و مشاورهی تیزهوشان برای معلمین
معمولی ،پیشرفت های بزرگی در ده کشور سوییس ،آلمان ،فرانسه ،مجارستان ،ایتالیا( ،قسمت آلمانی زبان)
لوکزامبورگ ،لهستان ،رومانی ،سوئد و انگلستان دیده میشود .در همه کشورهای اروپایی ،قانون حکم میکند که هر
دانش آموز براساس نیازهای شخصی و آموزشی روز ،تعلیم ببیند و این موضوع قانون اصلی در آموزش تیزهوشان است.
مجموعهی گزارشات ،قوانین و مقاالت مورد بررسی نشان میدهد که در اروپا ،یک رشد پویا و رو به پیشرفت و پرشتاب
در آموزش تیزهوشان بهو جود آمده است .در این مورد دو کشور انگلستان و آلمان بطور متمایزی در امر آموزش
تیزهوشان شتاب گرفتهاند و فاصلهی خود را با دیگر کشورهای اروپایی زیادتر کردهاند.
کالرک ( )2003در یک مطالعه تطبیقی که در سال  2000در هفده کشور انجام داد ،نشان داد که از بین مالکهای
شناسایی تیزهوشان در این کشورها ،موفقیت در آزمونهای پیشرفت تحصیلی شامل علوم تجربی و ریاضی ،آزمونهای
هوش و توصیههای معلمان بیشترین استفاده را داشتهاست .همچنین در بسیاری کشورها از آزمونهایی که خودشان
mönks and pf l üger
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طراحی و هنجاریابی کردهاند ،استفاده شده است .در میان آزمونهای مختلف هوش ،آزمونهای استانفورد – بینه،
وکسلر ،ریون ،ترستون و آزمون هوش غیرکالمی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به گرایشهای
اخیر در آموزش ،بعضی از کشورها پوشه کار ،مصاحبه ،ابزارهای غیرکالمی ،معرفی توسط خود و همکالسیها و
معیارهای چندگانه را در تشخیص تیزهوشی به کار میبرند.
روی والتر )1984( 1در مطالعه خود تحت عنوان «تیزهوشان در مدارس جامع انگلیس» به بیان شناسایی روشمند
دانشآموزان مستعد از طریق معلمین میپردازد ،با توجه به گسترهی عنوان تیزهوشی در نظام آموزشی بریتانیا (حدود
 10درصد دانشآموزان) آموزش ویژه این دانش آموزان با یک جداسازی زودرس و قوی در مدارس جامع انگلیس
بهصورت منسجم صورت میپذیرد .دانشآموزان دورههای خاص آموزشی را طی میکنند و تا حدودی با یک تسریع
تحصیلی ،امتحانات را زودتر از دیگران پشت سر میگذارند .وی در نهایت به سه برنامه ویژه آموزشی تحت عنوان-1 :
غنیسازی محتوای آموزشی  -2تسریع تحصیلی و  -3گروهبندی دانشآموزان بااستعداد بهصورت همگن اشاره می-
نماید.

روش پژوهش
این پژوهش یک مطالعه کیفی است که پژوهشگر برای انجام پژوهش از روش بردی  2و نیز روش توصیفی –
تحلیلی نیز استفاده کرده است که روش بردی شامل -1 :مرحله توصیف 3که در این مرحله پژوهشگر به توصیف
نمودها و پدیده های مورد تحقیق ،براساس شواهد و اطالعاتی که از منابع مختلف بدست آورده پرداخته است-2 .
مرحله تفسیر 4که پژوهشگر در این مرحله به بررسی اطالعات بدست آمده در مورد الگوهای جذب و آموزش کودکان
تیزهوش در مرحله اول پرداخته است -3 .مرحله همجواری 5که پژوهشگر در این مرحله اطالعاتی که از صافی
مراحل اولیه (مراحل  1و  )2گذشته را طبقهبندی و در کنار هم قرار میدهد و چارچوبی برای مرحله بعدی فراهم
میسازد -4 .مرحله مقایسه 6که پژوهشگر در این مرحله به مقایسه تشابهات و تفاوتهای پدیده مورد تحقیق
پرداخته است (آقازاده.)1390 ،
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جامعهی آماری پژوهش کشورهای انگلستان و فنالند و ایران میباشد .ابزار گردآوری اطالعات اسناد و مدارک مربوط
به روشهای شناسایی و کشف استعداد و مدیریت استعداد دانشآموزان تیزهوش در سه کشور انگلستان و فنالند و
ایران میباشد و برای جمع آوری اطالعات از اسناد و مدارک موجود در این زمینه استفاده شده است و در پایان اطالعات
جمعآوری شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و طی جدولی مقایسه گردیده است.

یافتههای پژوهش
با توجه به بررسی اسناد و منابع موجود در زمینه شناسایی و مدیریت استعداد در کشورهای مورد مطالعه ،نتایج
به شرح جدول( )1حاصل گردید.
همانطور که در جدول( )1مالحظه میگردد ،نظام آموزشی در کشورهای فنالند و انگلستان هر دو به شیوهغیرمتمرکز
اداره میگردد و این در حالی است که در کشور ایران بصورت متمرکز اداره میشود و از این رو ایران با کشور فنالند
و انگلستان متفاوت است .هدف در زمینه شناسایی و مدیریت استعداد در هر سه کشور مورد مطالعه برآورده کردن
نیازهای فردی و ملی تیزهوش میباشد که هدف در هر سه کشور مورد مطالعه یکسان است و از این رو هر سه کشور
مشابه یکدیگر میباشند که این یافته با یافته اولزوئیسکی کابیلیوس و همکارانش ( )2016و بهادران ( )1385همسویی
دارد .در زمینه مدیریت استعداد ،در چهار مؤلفه شناسایی و کشف استعدادها ،انتخاب و بکارگیری استعدادها ،توسعه
و آموزش استعدادها ،حفظ و نگهداشت استعدادها در سه کشور با توجه به جدول( )1در هر یک از مؤلفهها به این
شرح میباشد .در مؤلفه شناسایی و کشف استعداد در کشور انگلستان از برگه تشخیصی ،گزارش والدین ،گزارش گروه
همساالن ،آزمونهای فردی و گروهی هوش ،آزمونهای خالقیت و مصاحبه حضوری ،آزمون  ،11+آزمون جی سیای
و تستهای پیشرفت تحصیلی جهت شناسایی و تشخیص دانشآموزان تیزهوش استفاده میگردد .در کشور فنالند
این روند از طریق آزمونهای روانشناختی و جسمانی (جهت ورود زودهنگام به مدرسه) ،معیارهای خاص مدارس
جهت انتخاب دانشآموز (مثل برگزاری آزمونهای ورودی مدارس خاص ،شرط باال بودن میانگین نمرات درسی
دانشآموزان) ،تشخیص والدین انجام میگیرد .در کشور ایران از طریق برگزاری آزمون علمی متمرکز که شرط حضور
در آزمون معدل باالتر از  19می باشد و بصورت سراسری در دو مقطع متوسطه اول و دوم این آزمون برگزار میگردد
و همچنین با اجرایی شدن طرح شهاب در مدارس ابتدایی ،دانشآموزان تیزهوش گزینش و شناسایی میگردند که
در دو کشور انگلستان و فنالند همانگونه که مشاهده میگردد روشهای شناسایی تا حدودی مشابه یکدیگر میباشد
و این در حالی است که در کشور ایران در حال حاض ر و بصورت رسمی تنها و فقط تکیه بر آزمون علمی متمرکز،
مالک شناسایی و گزینش دانشآموزان تیزهوش میباشد و این نشاندهنده تفاوت در روش شناسایی و کشف استعداد
بین کشور ایران و کشورهای انگلستان و فنالند میباشد که در دو کشور انگلستان و فنالند از روشها بصورت ترکیبی
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استفاده و در ایران فقط از یک روش شناسایی استفاده میگردد که این یافته با یافته یعقوبی و محمودی (،)1395
شجاعی و خاموشی ( ،)1394مینائی( ،)1394آقاصفری ()1393و بهادران ( )1385مبنی بر استفاده از روشهای
متفاوت شناسایی استعدادهای درخشان همسویی دارد .در مؤلفه انتخاب و بکارگیری استعداد ،کشور انگلستان با فراهم
آوردن شرایط آموزشی با توجه به استعداد و خالقیت و توانایی دانشآموزان ،توجه به نیازهای فردی و جامعه و
تفاوتگذاری در مدارس زمینه را برای دانشآموزان تیزهوش فراهم میآورد و به استعداد و خالقیت دانشآموز در
انتخاب و بکارگیری آن توجه ویژه میگردد .در کشور فنالند شرکت در کالسها صرفا براساس استعداد و مهارت و
عالقه و توانایی دانشآموزان صورت میگیرد و هر یک از دانشآموزان میتوانند در هر کالس ثبتنام کنند و در رشته
مورد عالقه خود آموزشهای الزم را ببینند .عالوه بر این با تشکیل گروههایی متناسب با استعداد ،آموزش ویژه به
دانشآموزان داده می شود و در قوانین کشور فنالند نیز همانطور که در جدول آمده توجه به تفاوتهای فردی در
اولویت قرار دارد و آموزشها بر همین اساس صورت میگیرد .در کشور ایران با اجرایی شدن طرح شهاب (طرح
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) که باید به این نکته توجه کرد که این طرح در حال حاضر فقط در مدارس
ابتدایی در حال اجرا شدن می باشد و در ابتدای کار قرار دارد و ممکن است نواقصی چون عدم آگاهی معلمین و اولیا
و سایر دستاندرکاران اجرای این طرح وجود داشته باشد ،که باعث بروز کاستیهایی در امر انتخاب و بکارگیری باشد،
این مؤلفه برقرار است .در این فرآیند بین هر سه کشور شباهت در این زمینه وجود دارد اما از منظر اجرایی شدن این
فرآیند بین ایران و کشورهای انگلستان و فنالند تفاوت وجود دارد که این یافته با یافته پورعاصم اردکانی ()1389
مبنی بر عدم توسعه کیفی در مدارس تیزهوشان ایران همسویی دارد .در مؤلفه توسعه و آموزش استعداد این فرآیند
در کشورهای مورد مطالعه به این قرار میباشد که در کشور انگلستان با اجرای برنامههایی نظیر پیادهسازی تسریع
تحصیلی ،انجام تجدیدنظر در برنامهی درسی ،استفاده از دروس سالهای باالتر و آموزش آن به دانشآموزان ،اجرای
فعالیتهای فوق برنامه ،انجام مشاورههای فردی با دانشآموزان ،خودآموزی ،ارائه آموزش موازی ،تاسیس مدارس
خاص ،جایابی پیشرفته ،تعامل با دانشگاه بحث توسعه و آموزش استعداد صورت میگیرد .در کشور فنالند برنامههای
موجود و اجرایی در این زمینه عبارتند از :تسریع تحصیلی ،ارائه آموزش متناسب با سن و استعداد و توانایی دانشآموز،
ارائه آموزش فراتر از برنامه ی درسی ملی ،توجه به فردگرایی در آموزش ،آزادی در انتخاب مدرسه و محیط آموزشی،
تأسیس مدارس فاقد پایه تحصیلی ،برگزاری کالسهای مشترک ،تعامل دانشآموزان با دانشگاه و اساتید و دانشجویان
می باشد .در کشور ایران با افزایش ساعات آموزشی به میزان  5ساعت بیشتر از دانشآموزان عادی و اجرای برنامه
غنیسازی و تسریع تحصیلی و استفاده از روش تدریس گروهبندی در آموزش به دانشآموزان با استعداد این مؤلفه در
حال اجرا میباشد .در این مؤلفه اجرای برنامه تسریع تحصیلی و غنی سازی در هر سه کشور مشابه و در سایر موارد
بین کشور ایران و انگلستان و فنالند تفاوت وجود دارد .در کشور انگلستان و فنالند موارد مشابه عبارتند از غنیسازی،
تسریع تحصیلی ،تعامل با دانشگاه ،تجدید نظر و تغییر در برنامهی درسی میباشد که این یافته با یافته پورعاصم
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اردکانی ( ،)1389نظری ( )1389و بهادران ( )1385همسویی دارد .در مؤلفه حفظ و نگهداشت استعداد ،این فرآیند
در کشور انگلستان با تاسیس مدارس شبانهروزی ویژه دانشآموزان تیزهوش ،تامین امکانات و تسهیالت ویژه دانش-
آموزان تیزهوش ،استفاده از دانشآموزان تیزهوش در تحقیق و پژوهش اجرا میگردد .در کشور فنالند نیز با برگزاری
سمینارهای آموزشی ویژه تیزهوشان و ارائه آموزشهای الزم در باب خالقیت و هوش به معلمین همچنین انجام
تحقیقات و پژوهشهای ویژه تیزهوشان ،توجه به نیازهای فردی ،انتخاب معلم و مربی از میان دانشآموزان تیزهوش
این امر در حال اجرا میباشد .در کشور ایران در این زمینه در دستورالعمل اجرای طرح شهاب موارد مربوط به آن قید
گردیده و بصورت آییننامه نیز تصویب گردیده است اما در اجرا هنوز بصورت رسمی مواردی توسط پژوهشگر مشاهده
نگردیده است .از این رو بین کشورهای انگلستان و فنالند با کشور ایران تفاوت وجود دارد .در رابطه با سن شناسایی
دانش آموزان تیزهوش نیز در کشور انگلستان بطور رسمی سن 11سالگی میباشد که البته در سنین دیگر نیز با
مشاهده ویژگیهای دانش آموز این سن متفاوت نیز خواهد بود .در کشور فنالند سن رسمی خاصی وجود ندارد و
شناسایی و تشخیص در سنین متفاوت صورت میگیرد و در کشور ایران در سن  12و  15سالگی بطور رسمی شناسایی
و گزینش دانشآموزان تیزهوش صورت میگیرد و این نشاندهنده وجود تفاوت در سنین شناسایی و گزینش دانش-
آموزان تیزهوش در هر سه کشور مورد مطالعه میباشد .و از اینرو بین هر سه کشور مورد مطالعه تفاوت وجود دارد.
نتایج یافته با پژوهشهای رید و همکاران ( ،)2016مونکس و فلوگر( ،)2005روی والتر ( ،)1984کالرک (،)2003
آکار و همکارانش ( ،)2016نظری ( ،)1389بهادران ( )1385همسویی دارد .در جدول( )2شباهتها و تفاوتها بصورت
کلی نمایش داده شده است.

بحث و نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج این تحقیق میتوان این گونه نتیجه گرفت که بررسی کشورهای مورد مطالعه از جمله فنالند و
انگلستان نشان داد که هر سه کشور اهداف یکسانی در جهت شناسایی و مدیریت استعداد دارند ،کشورهای انگلستان
و فنالند از روشهای ترکیبی مانند آزمون هوش فردی ،برگههای تشخیصی ،قضاوت والدین ،آزمونهای ویژه مدارس،
بررسی سوابق تحصیلی و کشور ایران فقط از آزمون علمی متمرکز جهت شناسایی استفاده میکند .انگلستان و فنالند
با انجام آموزش های ویژه به معلمین ،ارتباط با مراکز دانشگاهی ،خودآموزی و آموزش موازی ،فردگرایی و آزادی در
انتخاب ،تغییر برنامهی درسی ،استفاده از روشهای مختلف شناسایی ،در زمینه مدیریت استعداد گامهایی را برداشته
است و در این میان ایران در حال اجرایی کردن طرح شهاب در مدارس میباشد .در پایان پیشنهاد میشود مسئوالن
آموزش و پرورش اقدامات الزم در جهت بهبود وضع مدیریت استعداد را در برنامههای خود قرار دهند و از اینرو
استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در امر آموزش چون انگلستان و فنالند میتواند در این راستا تأثیرگذار باشد.

فهرست منابع
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تیزهوش در ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبیقی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .11پورمقدس ،ع .)1348( .تعلیم و تربیت تطبیقی .اصفهان :مشعل.
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.73-72
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