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 چکیده
. هدف پژوهش حاضر، است جامعه هر تربیت و تعلیم نظام کانونی هاییکی از ایده ممتاز و نخبه آموزانوجه به دانشت

به  آمیخته اکتشافیباشد. در این پژوهش روش ی میعاد آموزاندانش از سرآمد و تیزهوش آموزاندانش تفکیک هایارزشیابی چالش
آماری در  یجامعهدر بخش کمی، از روش توصیفی و در بخش کیفی، از روش مطالعه موردی کیفی استفاده شد. کار گرفته شد. 

مدرسه عادی در  4تعداد  و دولتی نمونه و درخشان هایاستعداد مدارس یکلیهها در آموزان و والدین آندبیران، دانشبخش کمی، 
ای ساده  انتخاب گیری تصادفی طبقهبا روش نمونهنفر از والدین  70و  آموزاننفر از دانش 260نفر از دبیران،  70بود که استان بوشهر 

آموزان دبیران و دانشهای شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز و شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ،بخش کیفی ینمونه. ندگردید
زمینه تحقیق،  ت علمی که قبالً درأاز اعضای هی نفر 15های تیزهوشان و نمونه دولتی استان بوشهر بودند. آموختگان دبیرستانو دانش

آموزان، دانشالدین، دبیران، )وهای ذینفع نفر از گروه 30گیری هدفمند مطلوب و هایی بودند با روش نمونهدارای مطالعات و یا پژوهش
ساخته و روش محقق نامهپرسشابزار پژوهش در بخش کمی، . گیری هدفمند انتخاب گردیدندبا روش نمونه( آموختگاندانش

توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و   های کمی از آمارها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند بود. برای تحلیل دادهگردآوری داده
های کیفی با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت. نتایج استفاده شد و تحلیل داده تحلیل واریانس تک راهه،انند آمار استنباطی م

رویکرد تفکیک در ایران عملکرد قابل قبولی را نداشته است، اما حذف این شیوه به دلیل فراهم نبودن بستر بخش کیفی نشان داد که 
اجتماعی باالتر در سطح جامعه و دستیابی به  منزلت ابتدایی، هایالس آغاز از تفکیک ذینفع، ایهباشد. گروهنمی پذیر مناسب، امکان

موجود از مفهوم سرآمدی،  تعریف و دولتی نمونه و درخشان استعداد مدارس مسیر در کننده عوامل تسهیل ترینمشاغل باالتر را از مهم
 بر بازدارنده عوامل تریناین مدارس و شدت امتحانات داخلی را مهم عملکرد به نسبت هاخانواده اعتمادینگرش منفی و بی

 موافقین نیز بر دالیلی مانندگرایی مخرب و ایجاد نظام طبقاتی، خالقیت کشی، ایجاد حس رقابتبر دالیلی مانند مخالفین  شمارند.می
در  حاصل نتایجاند. شناسایی این افراد، اشاره داشتهتر و نیاز کشور به ارزشمندی پرورش نخبگان، تقاضای جامعه برای آموزش کیفی

و ه ضرورت تربیتی تفکیک آموزان، اولیاء و دبیران نسبت بتفاوت معناداری بین نگرش دانش کهنشان داد نیز پژوهش  بخش کمی
آموزان نسبت دانش %60نزدیک به  ها به ضرورت اجتماعی تفکیک، تفاوت معنادار است.در نگرش آن کارکرد جذب وجود ندارد؛ اما

ی به مطلوبیت و کفایت آزمون ورودی تردید دارند و تقریباً نزدیک به نیمی از هر سه گروه معتقدند تجدیدنظر اساسی در شیوه
 های سرمایه اجتماعی وجود داردمؤلفه پرورش به نسبت ذینفع های تفاوت معناداری بین گروه آموزان، یک الزام است.گزینش دانش

  آموزان شود. آموزان عادی نتوانسته است موجب افزایش سرمایه اجتماعی دانشآموزان تیزهوش و سرآمد از دانشتفکیک دانشو 
.، عدالت آموزشی، تیزهوش، سرآمد، سرمایه اجتماعیاستعدادهای درخشان :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 ترجمه ،1972) ایلیچ ایوان تألیف "جامعه از 2زداییمدرسه" کتاب مقدمه در 1آنشناندا

 انتخاب جایگزین که خود دارهدف تکامل یندافر در انسان که است کرده عنوان ،(1387 ضرغام،

 را خود تفکر قدرت و توانایی تا است خویش ذاتی ظرفیت گسترش نیازمند است، نموده طبیعی

 هم با را محتوا و یندافر تا آموزندمی آموزاندانش به مدارس غالب ایلیچ، عقیده به. بخشد فزونی

 را بهتر نمرات که شودمی داده آموزش چنین هاآن به عمالً دو، این آمیختن درهم با و بگیرند اشتباه

 زده مدرسه از چنان و بگیرند اشتباه قابلیت با را مدرک و یادگیری با را تدریس معلومات، و دانش با

 که این به وی اعتقاد شاید. باشد جامعه انحطاط سرعت افزایش تواندمی آن نهایی پیامد که شوند

 گسترش باعث تنها تر،طوالنی درسی هایساعت یا جداگانه هایکالس ویژه، درسی هایبرنامه

 بیگانه گذردمی ما یجامعه از بخشی در چهآن با چندان شود؛می ترافزون مخارج با تربیش تبعیض

 آموزش لزوم به اعتقاد علیرغم آموزشی، هایفرصت در شکاف. باشد داشته نیز موافقینی و نباشد

  نوع و حجم که رسدمی ذهن به سؤال این صورتی، چنین در. است کننده ناامید گاه همگانی

 مدارس پایبندی باشد؟ مؤثر اجتماعی هاینقش پذیرش در تواندمی حد چه تا ایمدرسه هایآموزش

 تشخیص. شودمی هامهارت آموزش در هاآن ییاکار کاهش باعث رسمی، درسی هایبرنامه به

 . اما وضعیت اقتصادی است دولتمردان عهده به هاآموزش برخی ضرورت عدم یا ضرورت

مدارس استعداد درخشان و نمونه  یآموزی، رشد گستردهپرورشِ کشور، جمعیت کثیر دانشوآموزش

های اخیر و فقدان در سال ،شوددولتی و سایر مدارسی که از آنان به عنوان مدارس خاص یاد می

امکان تحصیل اقشار کم درآمد در این مدارس، از سویی؛ و توجه همه جانبه به لزوم پیشرفت علمی 

آموزان نخبه  دانش "تفکیک" یو تکنولوژیکی در کشور از سوی دیگر، موجب شده است تا شیوه

 نقد و محل اختالف نظر متخصصان ها، همیشه مورد بحث وبه آن ویژه هایبرنامه و هاو ارائه آموزش

  نظران باشد.صاحب و

 صرفاً و داشت صرف گرایانه توأم با تولید انبوهنگاهی م نیز وپرورشآموزش به توانمی آیا

 یحوزه در تربیش دوام و بهتر کیفیت پرداخت؟ ترکم کیفیت با آموختگاندانش و تربیش تولید به

 کاالی تولید که گونههمان. کرد تعبیر سرآمد آموختگاندانش تربیت به توانمی را وپرورشآموزش

 هاروش با نیز سرآمد آموختهدانش یک تربیت است، ترکیفی خط تولید و ترگزیده مواد نیازمند بهتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Nanda Ansh 2 - deschooling 
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 هایبرنامه در بازسازی و بازنگری نیازمند و نیست میسر معمول، پرورشی و آموزشی هایبرنامه و

 افرادی تربیت به ما کشور در سرآمدها تربیت و گزینش کنونی یشیوه آیا اما است؛ درسی و آموزشی

 ،1987 ماالن ) انجامد؟می محیط و انسان میان رابطه از جدیدی هایشیوه آفرینش به و متفاوت

 تحقق و جامعه تغییر به امید ها،فرصت برابری مفهوم طرح با است معتقد( 93: 1373 بهشتی، ترجمه

 تربیش همگان، برای مساوی امکانات ساختن فراهم با و آموزشی نظام طریق از اجتماعی عدالت

 وپرورشآموزش بین رابطه به اطمینان عدم و جامعه انتظارات سطح افزایش تکنولوژی، تحوالت. شد

. است نموده گرجلوه تربیش مردم برای را خوبوپرورش آموزش به دسترسی ارزش اشتغال، و

ها اگر دولت. کرد تقویت هامدرسه در را موفقیت عوامل و هافرصت باید ،رسدمی نظر به بنابراین

کنند استعدادهای موجود می یمعموالً سع ،آموختگان سرآمد باشنددر اندیشه سود بردن از دانش

سعه ها را در مسیر توتری فراهم آورند و آنکشور را شناسایی و زمینه را برای بروز استعدادهای بیش

 سیاسی و اخالقی هاینظمیبی بر اجمالی نظر یک(. 408: 1995، 1کشور به کار گیرند )گاالگر

 که است کسانی کامل پرورش و شناخت برای کافی دلیل مطمئناً امروز، دنیای سراسر در موجود

 افراد فکر پرورش توان قوانینی را در هر نظام آموزشی یافت که ازمی. دارند ایویژه استعدادهای

اما آیا چنین حمایتی الزاماً نیازمند تفکیک این گروه از افراد است؟ برای  اند.نموده حمایت مستعد،

 پاسخ به این پرسش بررسی دو رویکرد موافق و مخالف، ضرورت دارد.

 اجتماعی هاینظام است معتقد ها،انسان برابر زیستی هایظرفیت به استناد با مخالف کردیرو

 اجتماعی عدالت اصل به پایبندی و همگان به برابر و مناسب هایفرصت یارائه با یدبا آموزشی و

 و جامعه در ممتاز طبقات گیریشکل از و بپردازند افراد همه در هاتوانایی برابر و سطحهم رشد به

 را افراد عاطفی و ذهنی توانایی با متناسب توجه ،موافقان اما. کنند پیشگیری طبقات یفاصله تسهیل

 توجه اقتصادی، حتی و اخالقی فلسفی، توجیهات با و دانندنمی اجتماعی و آموزشی عدالت مغایر

شمارند. برمی جامعه، کمال و توسعه فرایند در مثبتی و ارزشمند گذاریسرمایه را هاتفاوت این به

 استعداد و عادی آموزاندانش تلفیق بحث بودجه، کمبود علت به است معتقد( 1386) ایاژه برای مثال

 مناسب کیفیت با آموزش در الزم هایحداقل داشتن برای که است مناسب کشورهایی برای درخشان

 درخشان استعداد آموزاندانش تلفیق حاضر، وضعیت در اما. ندارند مشکلی خود مدارس عموم در

  موجب عمل در بلکه داشت، نخواهد عادی مدارس در مثبتی تأثیر تنها نه عادی، آموزاندانش با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-Gallagher 
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 -حاجی باباییکه در حالی .شد خواهد آموزاندانش از گروه این توانایی و استعداد رفتن دست از

و  ندنظر مخالفی دار( 1396و همچنین وزیر کنونی، بطحایی ) (1390) وپرورشآموزشوزیر وقت 

درخشان و نمونه دولتی و سایر آموزان نخبه و سرآمد را در مدارس استعداد روش جداسازی دانش

های ورودی مدارس اقدام وزیر جدید در لغو آزمون .اندمدارس خاص امری نادرست خوانده

مشابه را  ینیز شیوه (2011)1بنسون و لونت استعدادهای درخشان در راستای همین دیدگاه است.

 مخالف و موافق دیدگاه دو هر که شودمی استنباط چنین دانند.موجب از بین بردن خالقیت افراد می

 تفسیر و تحلیل به اجتماعی، سرمایه و فکری سرمایه هاینظریه با مرتبط هایتحلیل از گیریبهره با

 و دانامحققینی مانند )رئیس. اندپرداختهوپرورش آموزش نظام آینده بر تصمیمی چنین اثرات

های فکری (، توجه به سرمایه1385عمران، ؛ صالحی1384عمران و مهرعلیزاده، ؛ صالحی1390وفائی،

دانند که البته جوامع و اجتماعی را که همان سرمایه انسانی است، اصل محوری دستیابی به توسعه می

 ویدیفیلدکونکین، ساکلوفسکی، کنند. شوین،مختلف، راهکارهای گوناگونی را در این مسیر دنبال می

تر و دارای صالحیت اجتماعی باالتری ن را خودنظم یافتهنیز تیزهوشا ( 2006)2 کالسترمن و پارکر

 گرفته بهره منظور اینی برا مختلفی هایراهبرد از سرآمد، افراد به توجه با موافق جوامع در می دانند.

 لوازم بنا بر شواهد موجود، اما. است شده پذیرفته "جداگانه وپرورشآموزش " ما کشور در. شودمی

 و معلمان هایویژگی و ارزشیابی متفاوت هایشیوه دروس، جداگانه محتوای مثل نظریه این تحقق

 همان برنامه اجرای به معتقد که ایساده به دیدگاه احتماالً و نشده مهیا هاآموزشگاه این مدیران

 بسنده است، سرآمد آموزاندانش برای دانش ترطوالنی و ترآموزان عادی اما به شکلی مفصلدانش

 سرآمد، آموزاندانش آموزشی هایبرنامه بر مؤثر عوامل از یکی (.1376 ای،اژه و نمکی) تاس شده

 این از ناشی اجتماعی و فردی پیامدهای و هابرنامه روی اجماع و رأی اتفاق نوعی به دستیابی

 و اقشار نظرات و هادیدگاه و هامطلوب و هاآلایده هنجارها، و هاارزش از آگاهی .است هابرنامه

 بر تا است راهبردی برنامه یک طراحی الزامات از موجود شرایط همچنین و جامعه مختلف هاینهاد

 یا و تنظیم را برتر هایاستعداد و سرآمدها آموزش نظام مأموریت اهداف و بیانیه بتوان اساس آن

ها و دفاتر استعداد جشنواره. مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتی، المپیادها، داد قرار بازنگری مورد

شوند و رفتارها و افزایی حضور افراد نخبه در کنار هم میها، گرچه باعث همدرخشان دانشگاه

کنند، اما اگر این مدارس کار دیگری برای پرورش استعداد افراد ها را تقویت میهای مثبت آننگرش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-Benson &Lunt  

 

2 - Shwean, saklofske,Widdifield-Konkin, Parker & 

Kloosterman 
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 (. 1389زدانی، یشان باشد )ثبتتر از اثر مها بیشانجام ندهند، ممکن است اثر منفی آن

تعداد و تنوع مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی در سطح کشور در حال گسترش   

های رسمی دولت بر افزایش مشارکت مردم و پنجم توسعه و سیاست یبرنامهبا وجود تأکید است. 

 ،آموزانهای گزینش دانشمالک ها وشیوه ، مانندبه دالیل مختلف ،ر در اداره مدارسایجاد تنوع و تکثّ

 شود.می هایی با این رویکرد ابراز، مخالفتهای سیاسی و جامعه شناختیریشه گاههای تربیتی و ریشه

تواند تنها مالک معتبر برای تنوع مدارس باشد و بالعکس؛ مخالفت البته گزینش و آموزش نخبگان نمی

ضروری این  یمخالفت با تفکیک سرآمدها نیست. نکتهبا تنوع و افزایش مدارس هم الزاماً به معنای 

 نظر به اما سازد؛می محروم انسانی منابع ترینمهم از را جامعه ،سرآمدها آموزش در خطااست که 

 جهتهم کشور ایتوسعه نیازهای با تیزهوشان آموزشی نظام خاصه به و کشور آموزشی نظام رسدمی

رنگ است و یا تعریف جامع و و نقش نخبگان در نظام آموزشی آکادمیک در سطح کشور کم نیست

 مانعی از نخبگی و سرآمدی وجود ندارد. 

 البته و ذینفع هایگروه عنوان به اولیاء و کارشناسان مدیران، و معلمان نظرات از آگاهی 

 هایبرنامه بالفعل و بالقوه مخاطبین و بالفصل مشتریان عنوان به آموزاندانش و آموختگاندانش

رسی و تحلیل مبانی شود با برتالش می .رسدمی نظر به ضروری نظر اتفاق به دستیابی برای آموزشی،

های های مشترک گروهدیدگاه ، کشفآموزان عادیآموزان سرآمد از دانشدانش جداسازیفکری 

های صورت کننده و بازدارنده برنامهتسهیلشناسایی عوامل و  مختلف ذینفع درباره تفکیک سرآمدها

دادهای مثبت و منفی پیامدها و برون ،گرفته در رابطه با مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی

موفقیت این مدارس ، شناخته شده و آموزان عادیآموزان تیزهوش و سرآمد از دانشتفکیک دانش

 ، مورد بررسی قرار گیرد. های سرمایه اجتماعیدر مسیر پرورش مؤلفه

مبنی بر افزایش مدارس  وپرورشآموزش وقت با توجه به دستور وزیرگذشته  یدر دهه

کشور تأسیس شهرهای بسیاری از در تری و نمونه دولتی بیش خاص، مدارس استعداد درخشان 

وش یا سرآمد از آموزان را با عنوان تیزهتری از دانشهای مرسوم، تعداد بیششده و از طریق آزمون

اند. اثربخشی این نوع و این حجم از جداسازی، همیشه مورد پرسش و تردید سایرین تفکیک نموده

تر شدن تواند تا حدودی به روشنکه مینتایج این تحقیق عالوه بر آن و اختالف نظر بوده است.

ها کمک کند، ی آنهای مختلف ذینفع و نقطه نظرات مشترک و یا اختالف نظرهاهای گروهدیدگاه

برای ادامه یا وپرورش آموزشریزان و مدیران در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر پژوهش از سوی برنامه

عالوه بر آن، مدیران مدارس  توقف و یا تغییر در نحوه کارکرد و فعالیت این مدارس یاری کند.
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 ی نخبگان، وظیفه ینامهمزبور، اولیاء و مربیان، دبیران و بنیاد ملی نخبگان نیز که طبق آیین

توانند گیری از نتایج این تحقیق میآموزان سرآمد را بر عهده دارد؛ با بهرهرسانی به دانش خدمت

 های ملی بردارند.های مؤثری در راه شناخت، حمایت، همراهی، پرورش و آموزش این سرمایهگام

 هدف پژوهش

آموزان سرآمد و عادی بود. در این های جداسازی دانشهدف این پژوهش، کشف چالش

ضمن بررسی دیدگاه ذینفعان نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت تفکیک  ،پژوهش تالش شده است

ترین عوامل بازدارنده و تسهیل آموزان سرآمد و پیامدهای مثبت یا منفی این نوع از تفکیک، مهمدانش

های ذینفع نسبت به این یابی نگرش گروهکننده را در این باره شناسایی نموده و همچنین پس از ارز

 های آنان نیز سنجیده شود.ها، تفاوت دیدگاهمؤلفه

 سؤال محوری بخش کیفی

 آموزان عادیآموزان تیزهوش و سرآمد از دانشدانشهای تفکیک  تجربه متخصصان از چالش 

 چیست؟

 سؤاالت بخش کیفی (الف

آموزان آموزان سرآمد از دانشجداسازی دانشهای ترین چالشمهماز دیدگاه ذینفعان   -1

  ؟عادی کدامند

در مسیر مدارس استعداد درخشان و نمونه  کننده عوامل بازدارنده و تسهیل ترینمهم -2

  ؟چیستنددولتی 

از  هوشو تیز آموزان سرآمددانش جداسازیپیامدهای مثبت و منفی ترین مهم  -3

  ؟چیستندآموزان عادی دانش

 کمیب( سؤاالت بخش 

آموزان، های ذینفع )دانشبین گروه، آموزان سرآمدضرورت تفکیک دانش یآیا در مؤلفه -4

 ؟ وجود دارد معناداری تفاوت (اولیاء، دبیران

، مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتیو بازدارنده کننده  عوامل تسهیل یآیا در مؤلفه  -5

 ؟ وجود داردمعناداری های ذینفع تفاوت بین گروه

 اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام ی اجتماعی )عدالتهای سرمایهمؤلفهآیا در پرورش   -6

 ؟ وجود داردمعناداری های ذینفع تفاوت بین گروه، آموزاناجتماعی(، دانش اجتماعی، مشارکت
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 پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان

 توانمی دیگران و ماکیاول افالطون، هایپردازیایده در را گرایینخبه بحث یاندیشه گرچه

 سیاسی هاینوشته و هااندیشه در نخبه یواژه اما ؛(12:  1381:طیب ترجمه، ،1990باتامور، ) یافت

. نکرد پیدا ایویژه کاربرد ،1930 یدهه تا یعنی ،20 قرن اوایل و 19 قرن اواخر تا غرب اجتماعی و

 روانی و جسمی هوشی، امتیازات دارای ذاتاً که است کسی نخبه است ( معتقد1848 – 1923تو )پاره

 در(. 35: 1385زاده، نقیب) است نهاده عاریت به شخص یک وجود در طبیعت را مواهب این. است

 کنترل و دسترسی ترینبیش که داندمی افرادی از متشکل را نخبگان هارولد السول، جدیدتر یدوره

 نخبگان وجود که کنیم قبول اگر(. 116: 1385 وثوقی،: ترجمه ،1987 روشه،) دارند هاارزش بر را

 تأثیرگذار نیز غیرحاکم ینخبه عنوان به افرادی وجود است، الزم پیشرفت، به رو یجامعه برای

 یافتگیتوسعه یآینده و عقالنیت" کتاب در( 61: 1381) القلمسریع را سخن این مصداق. است

 هایتوانایی و شخصیت فکر، صاحبان بزرگان، معنای به نخبگان لغت ": است آورده گونهاین "ایران

 نخبگان و فکری نخبگان: شوندمی تقسیم کلی گروه دو به نخبگان. است دهیسازمان و فکری وسیع

 فکر، و اندیشه فکری، نخبگان و هستند اقتصادی و سیاسی قدرت صاحب ابزاری، نخبگان. ابزاری

 نیز( 2007)1 سانتوس و لینن. "کنندمی تولید اندیشی دور و نگریآینده تئوری بهینه، هایروش

 پیشرفت راه در اگر معتقدند و دانندمی جامعه ارزشمند هایسرمایه یدهنده تشکیل را فکری نخبگان

 دست تعالی و پیشرفت در رکن ترینمهم به اندتوانسته جوامع این شوند، صرف کشور اعتالی و

 بر که است نخبگان گردش خواهان حقیقت در گرایینخبه کندمی بیان( 28: 1386) انصاری یابند.

 هایچارچوب با و مطلوب مسیر در گاهآن و سنجیده آنان هایتوانایی شناسایی، نخبگان، آن، مبنای

 .شوندمی داده پرورش مشخص ایدئولوژیک و فکری

 در که است آن از حاکی است گرفته صورت کشور آموزیدانش جمعیت روی بر که مطالعاتی

 ساله 40 تا 28 بین سنین در عالی بسیار سطح در تیزهوش هزار صدیک حدود ایران در 1406 سال

 توجه. هستند وپرورشآموزش وزارت تعلیمِ و تربیت تحت و اختیار در اینکهم که داشت خواهیم

 خود واقعی جایگاه ایران کشور تا است کافی عظیم یسرمایه این در اعتماد حس ایجاد و آموزش به

 موجب النئومس و هاسازمان به نخبگان اعتماد (.1387 آشیانی،فتحی) آورد دست به جهان در را

اما ممکن  .بردارند گام جامعه پیشرفت و رشد جهت در خود هایظرفیت تمامی با آنان که شودمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Linan & Santos 
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استعدادهای توجهی قرار گرفتن باعث نارضایتی نخبگان شود. است احساس تبعیض و مورد بی

 های فرهنگی، در تمامی طبقات اقتصادی و در تمام درخشان در کودکان و جوانان همه گروه

 از فراتر تحصیلی امور در که آموزانیدانش(. اما 2009، 1های فعالیت انسانی وجود دارند )کرحوزه

. دارند قرار خاص توجه مورد معموالً هستند، ایویژه استعدادهای دارای و بوده جامعه متوسط حد

 پراستعداد، تیزهوش، سرآمد، هایعنوان با شناسی،روان هایکتاب در که آموزاندانش این

 اقتصادی اجتماعی، تربیتی، لحاظ به و تربیش بازده دارای شوند،می توصیف آن جزء و قریحهخوش

 خواستار امکانات، محدودیت دلیل به زین جوامع باشند ومی فراوانی اهمیت حائز فرهنگی و

 افراد، نیا برتر استعدادهای و هاویژگی لیدل به. افراد هستند این به تربیش توجه و گذاریسرمایه

 دارای افراد این. استی ضرور هاآن خاص آموزشی نیازهای به توجه و هاآن تفکیک و شناخت لزوم

 در تحصیلی 3سرآمدان یا و درخشان، 2استعدادهای عنوان به و هستند باال بسیار تحصیلی عملکرد

 هایسازه و ایشان هایویژگی تشخیص جهت در نیز متنوعی هایپژوهش. شوندمی گرفته نظر

 . است جریان در سرآمدی، کنندهبینیپیش

 یواژه بعضاً دو، (2006ارزیابی نخبگان ) و آموزشی ریزیبرنامه شورای بر اساس گزارش

 را نابغه و استعداد با مفاهیم ،1991 سال در گانیه. شوندمی استفاده کدیگری جای به نبوغ و استعداد

 یک در نوابغ و 4ددارن قرار بشری توانایی میانگین باالی استعداد با افراد که کرده تفکیک هم از چنین

 بشری هایفعالیت یحوزه در نبوغ وجود این با. هستند باال عملکرد توانایی دارای خاص یرشته

 انعکاس را تعریف همین ،2000 سال در فریمن. است شده ثابت موسیقی و ادبیات ریاضیات، مانند

 و است گیریاندازه قابل راحتی به هوشی هایجنبه رشد مانند کلی طور به استعداد که افزود و داد

 در 1988 سال در. شودمی تعیین حوزه همان متخصصان توسط معموالً نوابغ که است حالی در این

 استعداد با آموزدانش عبارت": است شده تعریف چنین نابغه فرد و استعداد با آمریکا، فرد یکنگره

 خالقیت، هوش، نظیر هاییحوزه در را باال عملکرد توانایی که است آموزیدانش معنای به "نابغه و

 هاییفعالیت و خدمات به نیاز و دهد بروز خود از خاص، علمی یرشته یک در یا و مدیریتی و هنری

 چندین. "دهد بروز را خود هایتوانایی کامل طور به بتواند تا نیست معمول مدارس در که دارد

 در خالقیت و تیزهوشی پدیده مطالعات در یافته،توسعه کشورهای در ویژه به گذشته، یدهه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Kerr 

2- talent 

 

 

 

3- giftedness 
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 کلی پیشرفت برای که است داده نشان تجربه. است گرفته صورت فراوانی توجه مختلف هایجنبه

  بهترین و است بوده خالق و بزرگ هایذهن له،ئمس ترینشایسته زندگی، هایحوزه تمام در

 (.2010 ،1مکدونیا و میسرکوف) است استعداد توسعه در گذاری،سرمایه

 وزارت مشهور تعریف باشد، رفته کار به تیزهوشی با رابطه در که تعریفی ترینگسترده شاید

 اختصاص آن به پژوهشی ادبیات از عظیمی حجم که جهت آن از ،باشد آمریکاوپرورش آموزش

 آموزش برای هاآن ریزیبرنامه راهنمای تعریف، این کنندمی ادعا مدارس از بسیاری و است یافته

وپرورش آموزش وزیر به مشورتی کمیته توسط مذکور تعریف. است سرآمد و تیزهوش کودکان

 پراستعداد و تیزهوش کودکان" :است آمده مارلند گزارش در. شد اعالم( 2مارلند سیدنی) وقت

 که ایبرجسته هایتوانایی دلیل به فن اهل و دارصالحیت افراد تشخیص طبق بر که هستند کسانی

 متفاوتی آموزشی هایبرنامه و خدمات به کودکان این. دهندمی نشان خود از عالی عملکردهای دارند،

 و خود قبال در را خویش لیتئومس تا است عادی مدارس در معمولی آموزش از فراتر که نیازمندند

( معتقد 2011) 4گور (.514: 1389 مجد،امیری: ترجمه ،2007 ،3همکاران و ورتس) "کنند ایفا جامعه

سریع در یک یا  6و نرخ رشد ،5است تیزهوشی در کودکان و نوجوانان اشاره دارد به نوعی زودرسی

یا تحصیلی  10اجتماعی ،9، شناختی8، زبانی7های جسمیتحت عنوان نندتواها میچند حوزه، این حوزه

 از تکلیف چند یا یک در که شودمی برده کار به افرادی مورد در معموالً تیزهوشیبندی شوند. دسته

. کنندمی تسهیل را گوناگون هایمهارت کسب ها،توانایی این برخوردارند؛ ایالعادهفوق هایتوانایی

 به که حالی در کردند؛می تلقی تیزهوش را باال هوش با کودکان ،رفتاری علوم دانشمندان ابتدا، در

 به هاآن توصیف برای نیز استعداد و خالقیت چون هاییواژه اخیر هایدهه در ویژه به زمان مرور

 با بدیع و نو مفاهیم ایجاد توانایی و تجسم تبدیل، بسط، نظیر هاییتوانایی. است شده برده کار

 (. 2009 ،11کوکران) دارند رابطه خالقیت

 دشوار بسیار مفاهیم این میان تمایز و استعداد و خالقیت تیزهوشی، از جامع تعریفی یارائه

 از برخی. ندارد واحدی تعریف و مالک مختلف هایمکان و هازمان در سرآمدی و تیزهوشی است،

 اجتماعی، بافت با مناسب تعریف انتخاب و هستند کاربردی برخی و انتزاعی برخی منطقی؛ تعاریف،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-Misirkov & Macedonia 

2- Sydney mareland  

3- Werts & etal 

4 - Gur 

5  - precocity 

6 - development 

 

7 - physical 

8 - language 

9-  congnitive 

10 - social 

11 - Cochran 
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 نشان تحقیقات نتایج(. 2010 ،1همکاران و رین) گیردمی صورت مشخصی هایهدف و فرهنگ

 عملکرد ظرفیت ارتقاء موجب که دارند ایبرجسته هایتوانایی استعداد، با و تیزهوش کودکان اندداده

 ظرفیت. دارند نیاز مدارس عادی هایبرنامه از فراتر آموزشی هایبرنامه به کودکان این. گرددمی هاآن

 جمله از حیطه چند یا یک در بالقوه هایتوانایی آشکار پیشرفت صورت به است ممکن باال عملکرد

: 2007رین، ) باشد.. و . رهبری توانایی مولد، و خالق تفکر تحصیلی، استعداد عمومی، ذهنی توانایی

باعث شود که مدارس، نیازهای کودکان را  تیزهوش یاستفاده از واژهبرخی نگرانند که مبادا  (.239

ها چه بین همه دیدگاه. آنها شوندفراموش کنند و در نتیجه، موجب بروز مشکالت تحصیلی در آن

ها کافی های تیزهوش برای آموزش آندادن انسان، این است که تنها کنار هم قرار مشترک است

 (.1390، به نقل از رضاپور میرصالح و همکاران،  2012نیست )یانگ ، 

 که است انگیزیچالش و رسمی نیمه جریان شاهد ایران وتربیتتعلیم نظام اخیر هایدهه در

 دولتی، نمونه و( درخشان استعدادهای) سمپاد مدارس در قبولی برای کودکان سازیآماده عنوان تحت

راهنمایی )متوسطه دوره  و دبستانی آموزاندانش برای را مختلفی شناختیتربیتی روان هایآسیب

 مدارس برخی ای دولتی نمونه و درخشان استعداد مدارس به ورود تب. است داشته همراه به اول(

 بحث و کنکور مشکالت گفت بتوان شاید و رفته فراتر هادانشگاه کنکور التهاب از ها،آن همانند

 از را سرآمدی برچسب که فرزندی داشتن رؤیای. است شده کشانده نیز دیگری مراحل به رقابت

 آن ارتباطی مشکالت و برچسب این خطرناک پیامدهای از والدین که است شده سبب کند خود آن

 چندگانه، هایهوش نظریه همانند جدید نظریات ظهور با امروزه(. 1386 دادستان،) شوند غافل

 و باس) داده رخ سرآمد کودکان آموزش هایشیوه و استعداد و هوش تعریف در اساسی تغییرات

 رویپیش جنوبی کرهوپرورش آموزش نظیر مشابهی کشورهای تجارب زمینه این در و( 2010 ،2بیهان

 جداکردن و زدنبرچسب هرگونه با تیزهوش کودکان آموزش نوین هایرویه در که است ریزانبرنامه

 استعداد مدارس ورودی آزمون به توجه با اخیر، یدهه چند در .ورزندمی مخالفت تیزهوشان

 و اصلی مأموریت به مدارس این در قبولی برای آموزاندانش سازیآماده دولتی، نمونه و درخشان

 هدف با مختلفی هایبرنامه و هافعالیت و شده تبدیل بخش قابل توجهی از مدارس وجودی فلسفه

 پذیردمی انجام دولتی نمونه و درخشان استعدادهای مدارس در قبولی برای آموزاندانش سازیآماده

 :است نموده بندیگروه دسته 4 در را هاآن( 1391) نکاح اصغری که

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Rinn & etal 2 -Bas & Beyhan 
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 آموزاندانش برای برخی از آزمون به نزدیک ایام در هاییآزمون و هاکالس برگزاری اول، گروه

 هایکالس مستعد آموزاندانش برگزاری آزمون برای دوم، گروه باال؛ معدل دارای مستعد احتماالً

 هایکالس در هااستقرار آن و کرده جدا سرآمد عنوان به برتر آموزانو تفکیک دانش پنجم و چهارم

 تیزهوشان در قبولی برای هاآن ساختن آماده برای فشرده هایبرنامه و خاص معلم انتخاب جداگانه و

 از را خود اصلی هویت که هستند مراکزی و مدارس و هاآموزشگاه سوم، دولتی؛ و گروه نمونه و

 به را خود غیررسمی و رسمی صورت به و اندکرده کسب مکرر هایآزمون و فشرده هایبرنامه

 هایآزمون با را آموزاندانش مدارس، از گروه این. نمایندمی معرفی درخشان استعداد مدارس عنوان

 با اغلب و نمایندمی تفکیک را آموزاندانش عادی و سرآمد برچسب با و نمایندمی انتخاب ورودی

 جزوات و هاکتاب به دادن اولویت با و وپرورشآموزش رسمی هایبرنامه از استفاده کردن کمرنگ

 چهام، گروه .نمایندمی ترویج را رسمی وتربیتتعلم نظام از متفاوت جریانی عمل در خاص،

 برگزاری با فرهنگی ای آموزشی علمی، نظیر عناوینی تحت که هستند مراکزی و هاکانون مؤسسات،

 مشاوره ای پشتیبانی ریزی،برنامه نظیر هاییفعالیت مدعی کشوری، یا و استانی ای،منطقه هایآزمون

 از و یافته نمو و رشد آموزشی، نظام گراییآزمون رویکرد سایه در گروه این. باشندمی نیز تحصیلی

 فشرده آموزشی هایکالس و کنکوری کتب و آزمون ترویج به دکتری یدوره تا دبستان اول پایه

 .پردازندمی

 اغلب هایی،برنامه چنین هدف که است آن تأمل قابل نکته (،1391نکاح ) اصغری به عقیده

 و هاخانواده ساختن درگیر با هاییبرنامه چنین است. استعداد با احتماالً و منتخب آموزاندانش

 استعداد) خاص مدارس در قبولی سمت به را مادی و معنوی هایسرمایه انرژی، ها،انگیزه کودکان،

 هایبرنامه کنندهارائه مراکز و مدارس که جاآن از همچنین. دهندمی جهت (دولتی نمونه و درخشان

 آموزشی ساعات از خارج در معمولی، آموزشی ساعات بر عالوه تیزهوشان، آزمون برای کنکوری

 نیز نوروز تعطیالت و تابستان ایام جمعه، مانند تعطیلی روزهای در حتی یا و بعدازظهر نوبت در

 موجب اند،نیز اظهار داشته (2011لونت ) و بنسون گونه کهلذا همان نمایند،می ارائه را هاییبرنامه

 صورت به نیز طریق این از و شده آموزاندانش هیجانی تنش و ذهنی فرسودگی و جسمانی خستگی

 مراکز و مدارس پرحجم و فشرده هایکالس شوند.می زداییخالقیت موجب غیرمستقیم و مستقیم

 کنجکاوی و ذهنی استراحت هایفرصت بردن بین از با و آزاد وقت تصرف با پروری،تیزهوش

 تفریح زمان در ناب هایحلراه کشف در تجربه از و خالق آفرینش از را او آموز،دانش ذهنیدرون

 برای جمعه روزهای در کودکان رفتن مدرسه به ،آن معمولی نمونه. سازدیم محروم استراحت و
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 حضور یا نوروز تعطیالت در هاآموزشگاه در حضور آن افراطی نمونه و درخشان استعداد هایکالس

 .باشدمی آموزاندانش منازل در پروریتیزهوش و آموزشی هایکانون و مراکز خصوصی معلمان

تحت  توانمی را سرآمد و تیزهوش کودکان آموزش اصلی ( محور138:  1388به نظر کاکاوند )

تر بیش سرعت با آموزشی و تجربیات  مفاهیم محتوا، یبه معنای ارائه 1تسریع عناوینی مانند روش

 ، به معنای دریافت اطالعات2 سازیغنی ، روش(52: 1391 میالنی،ترابی و مشایخی) و ارتقاء جهشی

( (، آن را 138:  1388عمیق در زمان محدود است که رنزولی ) به نقل از کاکاوند ) یا وسیع بسیار

های مشخصی را دنبال باید هدف ،سازیبرنامه غنی کامیابیبرای مدل عامل چرخان نام نهاده است. 

مغایر  بشردوستانه ای دموکراسی اصول را با ساالری استعداد عادی، که مدارس در آموزش روشکند. 

 امکان هااندیشه یهمه برای فراگیر و یکسان امکانات نمودن فراهم با داند و معتقد است بایدمی

ن های جداگانه ممکبرخی مربیان معتقدند که حضور در کالسکرد.  فراهم را هاآن تعالی و رشد

آموزان شود و حتی بر جو کلی مدرسه تأثیر منفی است باعث افزایش مشکالت اجتماعی دانش

، نقل در ورتس و همکاران 1994، 3آمیز هستند )دلسیلگرا و تبعیضها نخبهبگذارد زیرا این کالس

  (.530: 1389، ترجمه: امیری مجد، 2007

 پرورشی و آموزشی امکانات و تسهیالت خاص، به معنای تدارک مدارس در خاص آموزش

 هایتوانایی شکوفایی و رشد امکان مجرب، برای فراهم ساختن و دیدهآموزش معلمان و متناسب

 رشد نظر از آموزاندانش بودن هماهنگ به توانمی روش این مثبت نکات از. آموزاندانش بالقوه

 هاآن شخصیتی ویژگی به بردن پی و مطالعه امکان و هاآن آموزش برای مساعد محیط ایجاد ذهنی،

 برد نام را روانی خستگی یا افراد سایر با آموزاندانش انطباق عدم توانمی آن معایب از و کرد اشاره

 با کودکان کامل تلفیق از است فراگیر که عبارت و آموزش (53: 1391 میالنی،ترابی و مشایخی)

 آموزش کودکان. همه نیازهای برآوردن منظور به و تحصیلی هایجنبه همه در گوناگون هایتوانایی

 نظر مورد را هاتفاوت کرده، ایجاد تغییر عادی، درس هایکالس و مدارس همه هایبرنامه در فراگیر

حسین عباسعلی و پژوهترجمه: احمد به ،2001 ،4دپلر و لورمن) داندمی ارزش با و دهدمی قرار

 با کودکان پذیرش جهت در آمادگی مدرسه، هر برای فراگیر آموزش دیگر هدف(. 1391،خانزاده

 فعالیت و ساختاربندی نظر از مدارس روش در تغییر تنها موضوع این. است گوناگون هایتوانایی

 کودکان از خاصی گروه آموزش عنوان به را خود کار که معلمانی نگرش در تغییر بلکه نیست،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- acceleration 

2 - enrichmen 

3 - Delsil 

4-Loreman&Deppeler 
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 . شودمی شامل نیز را نگرندمی

، سرآمد آموزاندانش و زهوشانیت نشیگز در ضرورت اصالح و یا کاهش نقش آزمونبا درک 

 گذشته سنوات در که است یمناسب یراهکارها از( برتر یاستعدادها تیهدا و ییشناسا) طرح شهاب

 کشف، شهاب، طرح مأموریت. است شده سپرده فراموشی بوته به نامعلومی دالیل به و گردیده مطرح

 پایان تا ابتدایی یدوره از موزان مستعدآدانش معنوی و تربیتی تحصیلی، حمایت و جذب شناسایی،

 .عالی است آموزش مختلف مراحل در هاحمایت استمرار برای سازیزمینه و دانشگاهیپیش یدوره

 و رشد برای مناسب سازوکارهای ایجاد و سرآمد و برتر استعدادهای پرورش طرح، این از اهداف

 ملی و دینی هویت کردن درونی و تقویت و خدادادی و ملی هایسرمایه عنوان به آنان بالندگی

 از مندیبهره منظور به عمومی، آموزش مختلف تحصیلی هایدوره در برتر استعدادهای واجدان

  (.1390 نخبگان، نامهآیین) باشدمی کشور تعالی و پیشرفت در آنان هایقابلیت و هاتوانمندی

آموزانی است که آموزان برتر )شهاب( شامل دانشطرح شناسایی دانش نخبگان، نامهآیین اساس بر

اما استعداد دارند و شناخته شده نیستند. طرح شهاب به  ؛شوندوارد مدرسه استعداد درخشان نمی

شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم  یآموزان نخبه را شناسایی کرده و بستر و زمینهنوعی دانش

محور است و چه که در متن اساسنامه طرح آمده است، طرح شهاب، معلمکند. بر اساس آنمی

ها هم از نظر علمی، معنوی و زمینه استعدادشان مورد آموزان مستعد شناسایی شده و رشد آندانش

 شود.می ها در مدارس خاص فراهمو امکان تحصیل آن گیردصد و هدایت نامحسوس قرار میر

 آزمون در غیرتیزهوش و معمولی افراد موفقیت احتمال بر سال هر دهدمی نشان هابررسی

 در مدیریت کیفیت و سازمانی ساختار اندگفته همچنین. شودمی افزوده تیزهوشان مدارس ورودی

. است داده سوق انزوا سمت به جامعه در را سرآمد آموزاندانش که بوده ایگونه به سازمان این

 آموزشی جایگاه که می شوند باعث مرور سمپاد، به هاینارسایی و مشکالت معتقدند آگاه ناظران

 معتقدند تفکیک مخالفان شود. تضعیف کشور آموزشی بدنه در درخشان استعدادهای ملی سازمان

 و ایران در نه عالی آموزش سطح در متوسطه، و ابتدایی سطوح تفکیک کنونی تیزهوشان و ... در که

 قرار نظرانصاحب از گروهی توجه مورد که استدالل دیگری. ندارد وجود دیگری کشور هیچ در نه

 و نخبه آموزاندانش طریق، آن از که است ابزارهایی و وسایل از بسیاری بودن نامعتبر است، گرفته

 که طوری به(. 1374 محمودی،) گیرندمی قرار متفاوتی هایآموزش تحت و شده جدا هم از عادی

 هاینمره باشد توانسته خود حصر و حد بی پشتکار و تالش واسطه به آموزدانش یک است ممکن

 آموزیدانش چنین اگر اما بکشد؛ یدک را ممتاز نخبه عنوان و کرده کسب باالیی تحصیلی پیشرفت
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 تربیش پشتکار و تالش افزایش به بگیرد که نیازمند قرار تریپیچیده درسی مواد و هاآموزش تحت

 از را خود خروج آموزاندانش. شود عاطفی و شناختیروان مشکالت دچار باشد ممکن است او

 مشکالت بروز موجب که دانندمی دلیلی را جداگانه هایکالس در حضور و هاکالس طبیعی روند

 (.1997 ،2لروکس و رایت ؛2003 ،1هرزوگ) شودمی شانهمساالن با هاآن

 وتربیتتعلیم نظام در ناعدالتی و پرورینورچشم باعث تفکیک که معتقدند مخالفان از بعضی

 ابزارهای بلکه. نیست آن فعلی تعریف با برتر استعدادهای به توجه مخالف رویکرد این .شد خواهد

 گسترش به آن بر عالوه و دهدمی قرار مدنظر پایان نقطه نه و ورود نقطه عنوان به را فعلی شناسایی

 در که معتقدند دولتی نمونه و درخشان استعداد مدارس. است معتقد حمایتی ابزارهای و تعریف در

نشان نیک. است پیگیری حال در خاص مدارس ایجاد با هدایت و جذب شناسایی، کارکرد سه ایران

   ،ایلهای اجتماعی )( با استناد به آراء صاحبنظران مختلف، گسترش نابرابری1390و همکاران )

(، بازاری شدن آموزش، تغییر فلسفه کسب دانش برای دانش به کسب دانش برای دولت و  2012

گرایی های منفی نخبهرا از پیامد 2006اند، ) تامسون، های شبههگسترش سرقت ادبی ، تقلب و قالب

شکار گرایی را با عدالت آموزش در تناقض آاند و معتقدند گارونی، روسو و دیوی ، نخبهذکر کرده

  سازگاری مورد در دانند.نمی نیگرایی افراد را نیز اخالقاً پذیرفتتوجهی به شایستهدانسته و بی

 و گراس همچون مطالعات بعضی. دهندمی نشان را ناهماهنگی نتایج تحقیقات سرآمد، آموزاندانش

 خود هایهمسن به نسبت استعداد، با و سرآمد آموزاندانش اکثر که اندنموده گزارش( 2002) 3جان

 این گسترده خود به هایپژوهش در( 2006)شوین و همکاران . هستند تریمثبت سازگاری دارای

 تربیش داریمعنی طور به تیزهوش آموزاندانش اجتماعی و هیجانی هایصالحیت که رسیدند نتیجه

 و تیزهوش آموزاندانش از پژوهشی در( 1387) عارفی  .است عادی آموزاندانش از ترپیشرفته و

 در که فراگیرانی عنوان به دولتی نمونه و درخشان استعداد مدارس به یافته راه موفق آموزاندانش

 در متغیرهایی. کندمی یاد هستند تریافتهخودنظم تحصیلی، هایفعالیت در فراگیران، سایر با مقایسه

 4روان سالمت ابعاد ،(2011 زینوویچ، شانی و زیدنر) شخصیتی صفات همچون سرآمد افراد

 و سو، ماکر، کو،) 7مسئله حل مهارت و 6چندگانه هوش ،(2010 ،5محمودی و صفوی، بلیلشک،)

 روانی، و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، عوامل ،(2010 ،9یازیچی و آلتون) یادگیری سبک ،(2010 ،8هو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Herzog 

2- Wright & Leroux 

3- Gross & John 

4- mental health 

5- Balilashak, safavi & Mahmoudi 

6- multiple intelligences 

7- problem solving 

8- Kuo, Maker, Su & Hu 

9- Altun & Yazici 
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 اند؛گرفته قرار بررسی مورد ،(2010 ،1گریگورنکو الجووقیمن، تان، ماندلمن،) سرآمدی بر تأثیرگذار

 .نباشد تحصیلی سرآمدی همان تیزهوشی، از تعریف هاپژوهش این در شاید که داشت توجه باید اما

آموز غیرتیزهوش دانش 184آموز تیزهوش و دانش 156 با مشارکت( 2005امینی )در پژوهش 

آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش و فشارزاها هیچ تفاوت معناداری بین دانش ،دبیرستانی در شهر شیراز

تری به فشارزاها های شناختی بیشداری واکنشیآموزان تیزهوش به طور معنولی دانش یافت نشد؛

آموزان غیرتیزهوش نشان دادند. داری سطح باالتری از عزت نفس را نسبت به دانشبه طور معنی و

آموز تیزهوش و رفتارها و دانش 63یلی رشد الگوهای تحص با بررسی( 2008) 2چو و همکاران

نشان دادند این افراد که در یک برنامه ملی،  ،ساله 18ها در یک مطالعه طولی های عاطفی آنویژگی

بینی شده چه که پیشنسبت به آن، در یک مرکز خصوصی آموزش تیزهوشان، آموزش دیده بودند

 بودند، به سطح باالیی پیشرفت نکردند.

 آموزاندانش بین معناداری تفاوت که اندداده نشان( 2009)3 سوتیلو و لوپز دیگر سوی از

 بر( 2011) 4 همکاران و رمزی که ایمطالعه در اما. ندارد وجود سازگاری نظر از عادی و تیزهوش

 به نسبت تیزهوش افراد که است شده داده نشان اند،داده انجام تهران در ساله 22 تا 12 افراد روی

( 2010) 5استوگر و زگلر. هستند برخوردار تریپایین تحصیلی و هیجانی سازگاری از عادی افراد

 . موزان تیزهوش هستندآناسازگارانه دانش رفتاری بیانگر الگوهای که کننداشاره می به شواهدی نیز

برای  وپرورشآموزشای از تالش نظام و نمونه دولتی، نمونه استعداد درخشانایجاد مدارس 

روند تفکیک نتوانسته که شود است. متأسفانه احساس می انسانیهای هدایت و سازماندهی سرمایه

جوابگوی نیازهای آموزشی و تربیتی نیروهای نخبه در کشور باشد. روند رو به رشد کشور نیازمند 

در یک های متقابل میان اعضای جامعه، به خصوص نیروی نخبه و تأثیرگذار است. افزایش کنش

های شخصیتی، ی ذهنی و هوشی، ویژگیالعادههای خارقافراد سرآمد، دارای توانمندیعریف کلی، ت

های اختصاصی و حتی خصوصیات بدنی های خاص، رفتارهای ویژه، عقاید و نگرشعالیق و سلیقه

 تریو جسمانی منحصر به فردی هستند. در واقع افراد سرآمد، گروهی از افراد هستند که درک جامع

ای که نیازمند مطالب تری برخوردارند؛ به گونهاز امور دارند و در سرعت یادگیری از شتاب بیش

شود ها میتری هستند و همین خصوصیت، موجب خالقیت، ابتکار و نوآوری در آنتر و پیچیدهعمیق

 هاییرستاندب آموزاندانش در تحقیق حاضر، کلیه (.2005)اتحادیه مدارس تیزهوشان در ناحیه چینو، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Mandelman,Tan, Aljughaiman & Grigorenko 

2-Cho & etal 

3- Lopez & Sotillo 

4- Ramzi, Pakdaman & fathabadi 

5- Ziegler & stoeger 
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 هستند، تحصیل به مشغول مدارس این در که بوشهر استان دولتی نمونه و درخشان استعدادهای

 یتیضرورت ترب، ضرورت اجتماعی تفکیکهای مورد نظر مانند تمام مؤلفه .شوندمی محسوب سرآمد

و  اجتماعی ، انسجاماجتماعی ، اعتماداجتماعی ، عدالتسرمایه اجتماعی، کارکرد جذب، تفکیک

 .اندگرفته قرار بررسی مورد ساختهمحقق نامهپرسش ، توسطاجتماعی مشارکت

 شناسی پژوهشروش

 طرح پژوهش

طرح پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی است. منطق استفاده از طرح پژوهش ترکیبی، این است 

منطق خاص باشد و های کمی یا کیفی به تنهایی پاسخگوی هدف این پژوهش نمیکه یکی ازروش

های تفکیک تر چالشاستفاده از این طرح، آن است که اطالعات کمی و کیفی با هم به فهم عمیق

ها و در شود. همچنین به دلیل ناشناخته بودن برخی مؤلفهآموزان سرآمد و عادی منجر میدانش

دا زوایای ها، از این روش استفاده شد تا ابتدسترس نبودن ابزار مناسب برای سنجش کمی مؤلفه

ناشناخته موضوع را شناسایی نموده و سپس ابزار مناسبی برای بخش کمی پژوهش ساخته شود. 

 طرح تحقیق حاضر است. ینشان دهنده 1نمودار شماره 
 

 

 

 

 
 (2007مدل اکتشافی )کرسول و پالنوکالرک،  -طرح ترکیبی -1نمودار 

   

 روش پژوهش
 شناسی بخش کیفیروش

گیری پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که با هدف بررسی دقیق و عمیق موضوع بهره

از روش آمیخته اکتشافی از نوع  متفاوت،ئله از چند بعد های مختلف و متعدد و توجه به مساز روش

کمی( استفاده نموده است. به این منظور، ضرورت داشت به انجام مصاحبه با افراد  -تشریحی )کیفی 

. نامه مورد نظر طراحی شدمتخصص و ذینفع اهتمام ورزیده شود. پس از انجام مصاحبه، پرسش

ها با افراد ها را از طریق مصاحبهه مؤلفهانتخاب روش کیفی، امکان دستیابی به زوایای ناشناخت

 وریآگرد

های داده

 کیفی

 تحلیل

های داده

 کیفی

گردآوری 

های داده

 کمی

 تفسیر کمی

و کیفی  

 هایافته

مقایسه و 

 ترکیب

 هاداده

 تحلیل

های داده

 کمی
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نامه مورد متخصص و ذینفع فراهم نموده و اجازه داده است که عوامل مؤثر شناسایی شود و پرسش

 نیاز طراحی شود.

 کنندگان پژوهشمشارکت

 یو از بین کسانی بوده است که در زمینه کنندگان در بخش کیفی، هدفمندانتخاب شرکت

اند. این افراد، اعضای هیأت علمی در تیزهوش و سرآمد دارای پیشینه مطالعاتی بودهآموزان دانش

نفر( و  1نفر(، دانشگاه فردوسی مشهد ) 6نفر(، دانشگاه شیراز ) 6دانشگاه شهید چمران اهواز )

آموزان انشدنفر(،   5نفر(، اولیاء ) 5اند. عالوه بر این با تعدادی از معلمان )نفر( بوده 2دانشگاه تهران )

هایی انجام نفر( مصاحبه 5نفر( و مدارس عادی ) 5مشغول به تحصیل در مدارس استعداد درخشان )

 گرفت.

 هاروش گردآوری داده

های مصاحبه با نمونه انتخاب شده، روش مورد استفاده در این بخش بود تا به شناسایی دیدگاه

ها در یک مرحله و به صورت ود. مصاحبههای پژوهش پرداخته شکنندگان در مورد مؤلفهمشارکت

 صورت گرفت.نیمه ساختمند 

 های کیفیاعتباریابی داده

های (، خودبازبینی محقق یکی از روش1391، به نقل از عباس زاده، 2003به عقیده آندریاس ) 

کدگذاری در مرحله  یهای ویژهاطمینان از قابلیت اعتبار تحقیقات کیفی است و استفاده از رویه

کند. دقت های اعتبار است، کمک میها، به اطمینان از قابلیت انتقال که یکی از شاخصتحلیل داده

های سازد، نیز از دیگر شاخصپذیری تحقیق را مطمئن میها و قدرت تحلیل که میزان تأییددر داده

د که ضمن دقت در کدگذاری اعتبار تحقیقات کیفی است. به همین منظور در تحقیق حاضر تالش ش

ها و از سوی محقق اقدام ها، به بازبینی مجدد یافتهبه روش اشتروس و کوربین و تحلیل دقیق آن

 شود. کسب اطالعات دقیق و تکیه بر مبانی نظری نیز به اعتبار درونی تحقیق کمک کرده است.

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

بندی، تحلیل و تفسیر شد. ت پژوهش، استخراج، طبقهنتایج حاصل، متناسب با اهداف و سؤاال

بندی و ها را دستهبه طور کلی سعی و تالش محقق بر آن بوده تا اطالعات به دست آمده از مصاحبه

ها، به تعیین سطح نسبی نظرات ذینفعان )مدیران، اعضا هیأت های آنبا استخراج اشتراکات و تفاوت

ی کیفی، تحلیل شده و از روش ها به شیوهورزد. نتایج مصاحبهعلمی، دبیران و والدین( اهتمام 
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، ترجمه 1990، 4نو کوربی شتروسا) 3و کدگذاری انتخابی 2، کدگذاری محوری1کدگذاری آزاد یا باز

شده و  خوانده چند بار مصاحبه هر باز، متن کدگذاری ( استفاده شد؛ در55: 1390محمدی، 

 مفهومی لحاظ به که گردید.  سپس کدهاییثبت  کدهایی صورت به و استخراج آن اصلی هایجمله

های دسته و محوری، کدها کدگذاری ها در آمدند. درصورت مقوله بودند، به مشابه یکدیگر با

 مشابه، ادغام موارد ضمن و مقایسه یکدیگر با ایجاد شده بودند، باز، کدگذاری در ای کهاولیه

 کدگذاری گرفتند. در مرحله قرار محور مشترکی بودند، حول مربوط یکدیگر به که هاییدسته

 سایر است قادر شده و تکرارها در داده همه از بیش متغیر یا مقوله کدام که شد انتخابی، مشخص

 انتخاب شد. 5ارتباط دهد و از این طریق، به صورت متغیر اصلی یکدیگر به را متغیرها

 شناسی بخش کمیروش

های پژوهش و تفاوت پیمایشی، وضعیت مؤلفه –روش توصیفی  زاستفاده ادر بخش کمی با 

 های ذکر شده، مورد سنجش قرار گرفت.های ذینفع نسبت به مؤلفهها از دیدگاه گروهآن

 کنندگان پژوهشمشارکت

ی مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی استان بوشهر ی آماری در این تحقیق کلیهجامعه

های ذینفع این مدارس )مدیران مدارس، معلمان، اولیاء و ( و گروه1ستان )جدول در مقطع دبیر

 شود. نظر را شامل میآموزان( و در کنار ایشان استادان صاحبدانش
 هاآموزان آنآمار مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی استان بوشهر و تعداد دانش -1جدول 

 تعداد رستانیدب نوع 

 مدارس

 جمع آموزاندانش تعداد

 پسر دختر

 524 274 250 2 درخشان استعداد بوشهر

 510 260 250 2 یدولت نمونه

 515 260 255 2 درخشان استعداد برازجان

 520 260 260 2 یدولت نمونه

 - - - - درخشان استعداد خورموج

 230 230 - 1 یدولت نمونه

ای ساده بوده است. ابتدا از بین مجموع طبقهگیری به شکل تصادفی در بخش کمی نمونه

های استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در شهرهای مختلف استان )بوشهر، برازجان، دبیرستان

 آموخته داشتند، انتخاب شده و سپس خورموج(، مدارسی که حداقل یک یا چند دوره دانش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-  open coding 

2-  axial coding 

3-  selective coding 

4- Straus & Corbin 

5-core variable 
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ر مدرسه، تعدادی انتخاب شدند. به منظور آموزان، دبیران و اولیاء هبه صورت تصادفی از بین دانش

آموزان مدارس عادی نیز به صورت تصادفی نسبت آموزان، از بین دانشدرک بهتر از ادراکات دانش

بیانگر چگونگی توزیع نمونه آماری به تفکیک نوع  2ها اقدام شد. جدول به انتخاب تعدادی از آن

 باشند.مدرسه می
  پایه و جنسیت تفکیک به آموزاندانش فراوانی -2 جدول

 جمع

 و اءیاول

 رانیدب

 تعداد

 اءیاول

 تعداد

 رانیدب

 مجموع هیپا کیتفک به آموزاندانش تعداد

 آموزاندانش

 مدرسه نوع مدارس تعداد

 دخترانه پسرانه اول دوم سوم یدانشگاهشیپ

26 2 24 

66 76 58 60 

 یعاد 1 3 84

52 25 27 121 3 2 
 نمونه

 یدولت

62 43 19 55 2 2 
 استعداد

 درخشان

 
  هاروش گردآوری داده

ی نامهبا توجه به بررسی اسناد و مدارک و سوابق تحقیق و مصاحبه، سه پرسشدر بخش کمی، 

ی آماری توزیع و پس از انجام نفر از جامعه 30ساخته، تدوین شده و به صورت آزمایشی میان محقق

گویه به  30نامه اول با اصلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشی اصالحات الزم، در مرحله

ی ضرورت اجتماعی تفکیک، آموزان تیزهوش و سرآمد در سه مؤلفهبررسی مبنای تفکیک دانش

ای از صفر تا نمره 6ها در یک مقیاس ضرورت تربیتی تفکیک و کارکرد جذب پرداخته است. گویه

گویه  33کننده و بازدارنده با نامه دوم در دو بخش عوامل تسهیلپرسش گذاری شدند.تنظیم و نمره 6

گویه به سنجش  29نامه سوم نیز با گذاری شد. پرسشنمره 5تا  1طراحی و در طیف لیکرت از 

مقیاس شامل عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و خرده 4اجتماعی و  سرمایه

گذاری نمره 5تا  1مقیاس است که از نامه دارای چهار خردهاست. این پرسشاعتماد اجتماعی پرداخته 

 شد. 

 های کمیاعتباریابی داده

 به منظور اطمینان از پایایی ابزارهای تحقیق، از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. ضریب آلفای

تیزهوش و سرآمد  آموزاننامه نخست که برای بررسی تفکیک دانشکرانباخ برای پایایی کل پرسش

ی ضرورت اجتماعی تفکیک، ضرورت تربیتی تفکیک و کارکرد جذب، به کار رفته در سه مؤلفه
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دهد،  کننده و بازدارنده را مورد بررسی قرار مینامه دوم که عوامل تسهیلو برای پرسش 73/0است،  

اجتماعی  سنجش سرمایهنامه سوم نیز که به محاسبه گردید. ضریب پایایی پرسش 84/0این ضریب، 

و چهار مؤلفه عدالت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی پرداخته 

 نامه ها نیز به تأیید صاحبنظران رسید.محاسبه گردید. روایی صوری پرسش 84/0است، 

  هاروش تجزیه و تحلیل داده

توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و  های آمارهای کمی، از روشبرای تجزیه وتحلیل داده

 های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس تک راهه، استفاده شد. روش

 هاافتهی
 های بخش کیفیالف ( یافته

آموزان سرآمد از های جداسازی دانشترین چالشمهم: از دیدگاه ذینفعان پژوهش اول سؤال

  ؟آموزان عادی چیستنددانش

ها با آموزان، معلمان و اولیاء آنهای ذینفع از جمله دانشو سایر گروهاعضای هیأت علمی 

شوندگان آموزان عادی، مخالف هستند. مصاحبهآموزان تیزهوش و سرآمد از دانشتفکیک دانش

های کشور، کاهش انگیزه، عدم توجه به عالیق و : به هدر رفتن سرمایهماننداعتقاد داشتند، دالیلی 

های فردی، باالبردن سطح توقع جامعه، آموزان و همچنین عدم توجه به تفاوتاستعدادهای دانش

امروز مدارس به آن عدالتی در بین مدارس خاص، عدم به کارگیری کادر مجرب، که ایجاد نوعی بی

کننده نیستند. نتایج بررسی اسناد و مدارک و مطالعات صورت گرفته، نشان  متقاعدکنند، استناد می

شته در ایران عملکرد این مدارس موفق بوده است؛ اما با افزایش جمعیت و کمبود منابع داد در گذ

ترین دالیل ضعف در عملکرد این مدارس، مالی، عملکرد موفق مدارس کاهش پیدا کرد. یکی از مهم

اعضای هیأت علمی باشد. آموزان میمتناسب با نیازهای دانش وپرورشآموزشعدم تغییر در ساختار 

پذیرش و عمل به شرایطی که از پیامد نامناسب آن آگاهی داریم ما را شرمنده نسلی  "بیان داشتند

 . "ها برای ترمیم آن به زمان نیاز داریمخواهد کرد که سال

مفهوم عدالت اجتماعی محققان بسیاری را برای بررسی جوانب مختلف آن برانگیخته است. 

( به بررسی موردی سازمان استعدادهای درخشان، به عنوان یکی 1389صبوریان ) در این خصوص

های در ساختار آموزش کشور پرداخته است. او در پژوهش خود بر مبنای سخنرانی از انواع نابرابری

های سیاسی، وزرا و مؤسس سمپاد پس از انقالب و همچنین بر اساس مصاحبه با مؤسس شخصیت



  280 1398ی اول، بهار و تابستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                             

ی ی آن مرکز، به این نکته دست یافت که تکیهسابقهمان و چهار نفر از معلمان باو ریاست پیشین ساز

سمپاد بر نظریه سنتی عدالت آموزشی است. در این نظریه، استحقاق افراد بر اساس استعداد خدادادی 

ای برای تعالی این استعدادها ی دولت است که امکانات ویژهشود و این وظیفهها سنجیده میآن

التحصیالن، مدیران و . نهایتاً نشان داده شده که عمده برداشتی که در ذهن فارغهم کندفرا

اندرکاران آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است، تلقی سنتی از عدالت به دست

گونه سان توجیه نابرابری عادالنه در ساختار سمپاد اینحقی است. بدینمعنای اعطاء حق هر ذی

کند که عدم ن این مراکز، استحقاقی را ایجاد میآموزای دانشبود که اقتضای استعداد ویژه خواهد

های طبیعی، شتهشوندگان در پژوهش صبوریان برای استعداد و داعدالتی است. مصاحبهتوجه به آن بی

تشخیص »وجود دارد. در صورتی که  وپرورشآموزشو این تفکر هنوز در ساختار  اصالت قائل بودند

 «. است وپرورشآموزشی ترین وظیفههدف و حرکت در مسیر درست، مهم

های صورت گرفته و همچنین مصاحبه با اعضای هیأت علمی بر حسب نتایج حاصل از بررسی

آموزان، برخی از دالیل مخالفت و موافقت با امر تفکیک و مدیران مدارس، معلمان، والدین و دانش

 بندی نمود. توان به شرح زیر دستهاز دیگر مدارس را میهوش و سرآمد مدارس تیز
 بندی نظرات مخالف و موافقجمع  - 4جدول 

 مخالف لیدال انموافق لیدال

  نخبگان پرورش ارزشمندی

 ترکیفی آموزش به جامعه تقاضای

 استعدادها رشد و سالم رقابت افزایش

 آموزاندانش یهمه به خدمات ارائه در امکانات کمبود

 از متفاوت درسی هایبرنامه ارائه فرصت

  مدارس معمولی هایبرنامه 

 افراد این شناسایی به کشور نیاز

 

 کاذب ییگرارقابت و یبخش تیهو

 یطبقات نظام جادیا

 یردرسیغ یهابرنامه یگستردگ

 یکش تیخالق

 مخرب ییگرارقابت حس جادیا

 لیتحص از انزجار

 یطبقات شکاف و نظام جادیا

 تیوتربمیتعل یاصل فلسفه یفراموش

 تیشخص جانبه همه پرورش عدم

 آموزاندانش مضاعف یزگیانگیب

 

ریزی و مطالعه اسناد و مدارک موجود در رابطه با مبانی فکری نشان داد که برنامه

در دیدگاه اول،  توان مورد توجه قرار داد.گاه میگذاری برای استعدادها را حداقل از دو دیدسیاست

سازی برای پرورش کس از حیث ضرورت زمینهمیان انواع استعدادهای افراد تمایزی نیست و هیچ
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استعدادش بر کس دیگری ارجحیت ندارد. در صورت اتخاذ این دیدگاه ممکن است افرادی با 

ه افراد گذاری خاص برای نخبگان مخالف باشند. عمده استدالل این افراد این است که همسیاست

های برابر را فراهم جامعه از استعدادهایی برخوردارند و حکومت اسالمی باید برای همه، فرصت

ای است که بتواند میان افراد و لهئآورد. دیدگاه دوم اعتقاد دارد کشور نیازمند نگاه و طرح مس

ی اولویت اصلی وراید. در شرایط کنونی که علم و فنابندی نماستعدادها در میزان توجه، اولویت

تری برخوردار گذاری برای استعدادهای برتر از اولویت بیشریزی و سیاستکشور است، برنامه

مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با در اختیار داشتن  (.1391)سحرخیز،  خواهد بود

 کنند.استعدادهای برتر، به دیدگاه دوم استناد می

ی فراهم آوردن امکانات و شرایط بهتر برای استعدادهای برتر نهظاهراً تفکیک در ایران به بها

ای که در آن نظام آموزشی ( معتقدند در هر جامعه1391گیرد؛ اما منتظر و همکاران )صورت می

ای برای کند و در مدارس جداگانهنخبگانی؛ استعدادهای درخشان و تیزهوش را از سایرین جدا می

شی ایجاد کننده یک نظام اجتماعی نخبگانی خواهد بود که طبقه نخبگان فرستد؛ نظام آموزتحصیل می

داند و جایگاهی فراتر را برای خود قایل است و جامعه نیز این نابرابری را خود را متمایز از توده می

 پذیرد. می

ها و مدارس ویژه و جداگانه )مانند نتایج برخی از تحقیقات نیز نشان داده است که کالس "

آموزان سرآمد مناسب رس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی( برای رشد همه جانبه دانشمدا

؛ به پژوه، 1382، نظری، اژه ای و آزاد فالح،  2002، 3، کندی1999، 2و شالیر 1)زیندنر "نیست.

معتقدند ایجاد یک برنامه آموزشی ویژه برای نیز گروهی  (.1387ای و شکوهی یکتا، کهتری، اژه

ها را به عنوان تافته جدا بافته آموزان از افراد عادی آنو جدا کردن این دانش استعدادهای درخشان

های و محیط دوستان خود را از دست بدهند استعدادهای درخشاندهد و ممکن است نشان می

 آموزانپندار و طرز فکر این دانشهای قابل توجهی در خودآموزشی متفاوت باعث ایجاد تفاوت

 (. 409: 1386زاده و رضوانی، ، ترجمه: مهدی1926)گاالگر،  شود

در مسیر مدارس استعداد درخشان  کنندهعوامل بازدارنده و تسهیل ترینسؤال دوم پژوهش: مهم

  ؟چیستندو نمونه دولتی 

ها و پروری دارد. برگزاری جشنوارهطبق نتایج پژوهش، در کشور ما تمایل زیادی به نخبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Zindner  

2- Schleyer 

3- Kennedy 
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آموزان تیزهوش و سرآمد، های ویژه برای دانشدورهالمپیادهای گوناگون، ایجاد مدارس جداگانه و 

آموزان برای شرکت در المپیادها، سازی عمومی و تشویق دانشبرگزاری امتحانات متعدد برای آماده

این گرایش  هایاساس میزان المپیادهای موفق، برخی از نشانه و نیز سنجش عملکرد نظام آموزشی بر

 است.

تربیت دانشگاه وکودکان استثنایی و مبانی تعلیم وپرورشآموزشاعضای هیأت علمی در گروه 

آموزان تیزهوش و سرآمد در مدارس شیراز در یک نکته توافق داشتند که اگر ما بپذیریم که دانش

فراد متفاوت، نیازمند کار داریم. پس اایم با افرادی متفاوت سروپذیرفتهجداگانه تحصیل کنند یعنی 

امکانات و شرایط متفاوت هستند و باید زمینه آموزش و پرورش این افراد فراهم شود. امری که 

دانش ارائه  یآموزان ما در این مدارس، تقلیدکنندهتوجه هستند و دانشمدارس ما نسبت به آن بی

ی نبود برنامهشوندگان، از جمله مسائل عدم موفقیت مدارس را در  توسط معلم هستند. مصاحبه شده

ی مدون و بودجه کافی برای تدوین کتب درسی خاص نبود برنامه ان،منظم برای آموزش معلم

شایسته در رقابت با مدارس  اننبود امکانات مالی کافی برای حفظ معلم، و سرآمدانتیزهوشان 

ی مشاوره ی متمرکز برای ارائهاسب و متخصص و فقدان برنامهعدم وجود مشاوران من ،غیرانتفاعی

ها و عدم هماهنگی در مراکز شهرستان ،عدم تمرکز در مدیریت ،هاآموزان و خانوادهبه دانش

 اند.دانسته هاهای آموزشی و پرورشی در استانسیاست

نسبت آموزان معلمان، والدین و متخصصانی که در این تحقیق حضور داشتند، نگرش دانش 

رساند که این مدارس را به موفقیت میترین نکاتی دانستند را از مهم و محیط اطراف خود به مدرسه

، نقل در 2003کوچ و سیگل )مککند. این یافته با نتایج و نبود آن، رشد این مدارس را کند می

کننده موفقیت و بینییش( همخوان است که بیان داشتند از فاکتورهای پ1387پور و همکاران، شارع

آموزان نخبه نسبت به مدرسه، معلم و کالس و از طرف شکست تحصیلی نخبگان، نگرش دانش

ایندها و فرکننده و بازدارنده برخی معتقدند هاست. اما در رابطه با عوامل تسهیلدیگر انگیزش آن

موزش تیزهوشان، در کارهای آموزش در کشور کامال ًدارای سوگیری است و عدم توجه به آسازو

 وضعیت فعلی کامالً مشهود است.

کننده و بازدارنده در مسیر موفقیت مدارس استعداد ترین عوامل تسهیلموارد زیر برخی از مهم 

 اند.دست آمدهه باشد که بر اساس نتایج پژوهش حاضر بدرخشان و نمونه دولتی می
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 بازدارندهکننده و ترین عوامل تسهیلبرخی از مهم - 5جدول 

 کنندهلیتسه عوامل

 

 بازدارنده عوامل

 

 کارآمد کارکنان و رانیدب

 معلمان مخصوص  تیترب

  هاخانواده نگرش

 یسازفرهنگ

 مدارس گونه نیا تنوع و شیافزا

 ییابتدا یاز آغاز دوره یسرآمد تفکیک

 دانشگاه برتر یهارشته به ورود یبرا ترشیب فرصت و شانس جادیا

 موجود مالی بودجه و منابع

 تفکیک فعلی مقطع و زمان

 هاکتاب محتوای و حجم

 داخلی امتحانات شدت

 

 

از  هوشو تیز آموزان سرآمددانش جداسازیپیامدهای مثبت و منفی ترین سؤال سوم: مهم

  ؟چیستندآموزان عادی دانش

قابل تأمل در رابطه با مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی که در این پژوهش  ینکته

سنجند و تنها عملکرد این است که این مدارس در آزمون ورودی خود هوش را نمی ،آشکار گردید

 "استعداد درخشان"برچسب( معتقد است 1386دهند. دادستان )تحصیلی را مورد بررسی قرار می

مجوز موفقیت در مدرسه  یحتی اگر با واقعیت وجودی کودک منطبق باشد، به منزله، "سرآمدی "یا

ای است که نیاز کودک به چیزی متفاوت و در زندگی نیست؛ بلکه تنها یک روش ایجاد تمایز و شیوه

های خاص، دارای رود که این برچسب به علت وجود استعدادها و تواناییکند. انتظار میرا بیان می

شوند نباید زدایی کودک منجر میپیامدهای مثبت باشد اما توأم شدن آن با انتظارهایی که به شخصیت

 مورد غفلت قرار گیرد.

سرآمدها  وپرورشآموزشهای رغم تغییر در روش( اظهار داشته است که علی1386ای )اژه

 هایبودجه تزریق وجود با که است زیاد چنان کشور عمومی وپرورشآموزش کمبودهای در دنیا، 

رو روبه مشکل با نیز جامعه متوسط و عادی آموزاندانش به مطلوب آموزش ارائه در ساالنه، میلیاردی

این شیوه را به  بود امکانات،رسد شرایط اجتماعی و نگرش افراد جامعه و کم. به نظر میاست

( معتقد است  بر اساس 1391)قدم تحمیل کرده است. در تبیین این سؤال، پیش وپرورشآموزش

هایی در جامعه وجود دارند که آگاهانه یا ناآگاهانه به پایگاه "نظریه هوش تحمیلی اجتماع"

نامد که در ایران می "های اجتماعی هوشکنندهتعیین"ها را پردازند. وی این پایگاهسازی میهوش

فارابی، خوارزمی، بنیاد ملی نخبگان و های استخدامی، جشنواره عبارتند از: کنکور سراسری، آزمون
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توجه به عوامل زمانی و  ها به مدارج علمی باالتر؛ کهنامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهآیین

پردازند. هر کس که ی هوش سیال میمکانی و تحت تأثیر شرایط و عوامل مختلف به ترسیم نقشه

نه به او باهوش یق این نقشه را دنبال نماید وگربایست به طور دقخواهد در ایران موفق شود میمی

 رخدادهایی وقوع باال یفرضیه اساس شود. براطالق نخواهد شد و موفقیت زیادی نصیبش نمی

 اجتماعی عدالت تحقق انگیزگی افراد جامعه، عدمایجاد روحیه یأس و ناامیدی، بی مغزها، فرار مانند

 است: محتمل ،ماهر یانسان یروین یریکارگ به عدم و

های صورت گرفته، مدارس استعداد درخشان و نمونه با تأمل در نظریه باال و بررسی مصاحبه

شود ه آن اشاره میها قرار داد. پیامدهای مثبت و منفی که در ذیل بتوان در این پایگاهدولتی را می

 و مطالعه اسناد و مدارک موجود است. حاصل مصاحبه
 پیامدهای مثبت و منفی تفکیک - 6جدول   

 مثبت یامدهایپ یمنف یامدهایپ

 رزا و فردنگنگر، استرسکمی یآموزش

 یهمدل حس رفتن نیب از

 غرور حس جادیا

 نفساعتمادبه کاهش

 نفس  عزت کاهش

 ییگرانمره

 شدن یبعد تک

 لیتحص از یدلزدگ

 طیمح با انطباق و سازش عدم

 یزندگ یهامهارت یریادگی عدم

 یزنتست به صرف توجه

 یگرجستجو و کاوش حس رفتن نیب از

 آموزاندانش یعلم سطح افول

 مناسب امکانات آوردن فراهم

 آموزش سطح باالبردن

 رقابت حس جادیا

 همگن مجموعه کی جادیا

 یکوشسخت حس تیتقو

 

 

ی رفع نیازهای اولیه بههنگامی که تمامی مدارس کشور،  نکته ضروری و مهم این است که

آموزی کافی، و ی دانشآموزشی در حد معمولی و ابتدایی خود نظیر فضای کالبدی مناسب، سرانه

ی تفکیک، مساوی با حذف توجه به امثال آن نائل نشده باشد؛ حذف شیوه و آموزش دیده انمعلم

 ،آموزش تیزهوش ایهتیوولنیازمند فراهم آوردن ا ،ی تفکیکبود. حذف شیوه تیزهوشان خواهد

های مخصوص ، ایجاد امکانات الزم برای کالسسرآمداننظیر مشاوره در هر مدرسه جهت تشخیص 
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فراوانی کافی  آنان وی آموز و خانوادهآموزش انفرادی و مشاوره به دانش و سرآمدان، تیزهوشان

 باشد.میمتخصصِ آموزش تیزهوشان  انمعلم

 های بخش کمیب(یافته

ها، متعلق به ضرورت ترین میانگین نمرات در بخش ضرورتهای تحقیق، بیشطبق یافته

ترین میانگین مربوط به ضرورت تربیتی تفکیک از ( و کم88/3اجتماعی تفکیک از دیدگاه والدین )

ترین میانگین نمرات کننده و بازدارنده، بیش( بوده است. در بخش عوامل تسهیل 10/3دید دبیران )

ترین میانگین نمرات متعلق به عوامل بازدارنده ( و کم73/3کننده از دید دبیران )ل تسهیلمتعلق به عوام

عدالت  یهای سرمایه اجتماعی، مؤلفهآموزان بوده است. در بخش مؤلفه( از دیدگاه دانش36/3)

 اولیاءهای انسجام اجتماعی از دید ( و مؤلفه57/3ترین میانگین نمره )اجتماعی از دید دبیران، بیش

نتایج  اند.( را کسب کرده10/3) نمره میانگین ترینکمموزان آدانش یداز د یاعتماد اجتماع ( و10/3)

های آن و ضرورت تفکیک و مؤلفه های مربوط بهها نشان داد که دادهیافتهها در بخش کمی بررسی

های مربوط به همچنین داده و کننده و عوامل بازدارندههای مربوط به عوامل تسهیلهمچنین داده

کنند. در نتیجه برای این بخش از سؤاالت از توزیع نرمال پیروی می از ،های سرمایه اجتماعیمؤلفه

 آمار پارامتریک تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است.

 های ذینفع بین گروه، آموزان سرآمدضرورت تفکیک دانش ی: آیا در مؤلفهسؤال چهارم

 ؟ وجود دارد معناداری تفاوت (آموزان، اولیاء، دبیران)دانش

آموزان، اولیاء و داری بین نگرش دانشا(  تفاوت معنp=398/0و  F=92/0با توجه به آماره )

ضرورت اجتماعی، توجه  یآموزان یافت نشد. فقط در مؤلفهدبیران نسبت به ضرورت تفکیک دانش

آموزان، اولیاء و دبیران نسبت به داری بین نگرش دانشا( تفاوت معنp=035/0و  F=38/3به آماره )

نشان داد که  LSDآموزان وجود داشت. آزمون پیگیری به روش ضرورت اجتماعی تفکیک دانش

( نسبت به 58/3آموزان )داری باالتر از نگرش دانشا( به طور معن88/3میانگین نگرش اولیاء )

آموزان و اولیاء با ، ولی بین میانگین نگرش دانشباشدآموزان میضرورت اجتماعی تفکیک دانش

 داری وجود ندارد.اآموزان تفاوت معننگرش دبیران نسبت به ضرورت اجتماعی تفکیک دانش

مدارس استعداد درخشان و نمونه و بازدارنده کننده عوامل تسهیل یآیا در مؤلفه :سؤال پنجم 

 ؟ وجود داردمعناداری های ذینفع تفاوت بین گروه، دولتی

آموزان، اولیاء و داری بین نگرش دانشا( تفاوت معنp=110/0و  F=21/2با توجه به آماره )
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کننده مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی یافت نشد. اما با توجه دبیران نسبت به عوامل تسهیل

به عوامل بازدارنده آموزان، اولیاء و دبیران نسبت ( بین نگرش دانشp=039/0و  F=28/3به آماره )

داری وجود دارد. آزمون پیگیری به روش امدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی، تفاوت معن

LSD ( به طور معن54/3نشان داد که میانگین نگرش دبیران )آموزان نگرش دانش داری باالتر ازا

موزان با نگرش اولیاء آباشد، ولی بین میانگین نگرش دانش( نسبت به عوامل بازدارنده می36/3)

نسبت به عوامل بازدارنده تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین میانگین نگرش اولیاء با نگرش 

 دبیران نسبت به عوامل بازدارنده تفاوت معناداری یافت نشد.

اجتماعی،  اجتماعی، انسجام ی اجتماعی )عدالتهای سرمایهمؤلفهآیا در پرورش  سؤال ششم:

وجود معناداری های ذینفع تفاوت بین گروه، آموزاناجتماعی(، دانش اجتماعی، مشارکت داعتما

 ؟ دارد

آموزان، اولیاء و داری بین نگرش دانشا( تفاوت معنp=017/0و  F=10/4با توجه به آماره )

مشخص  LSDی اجتماعی وجود دارد. با آزمون پیگیری به روش های سرمایهدبیران نسبت به مؤلفه

( نسبت 16/3آموزان )داری باالتر از نگرش دانشا( به طور معن28/3شد که میانگین نگرش اولیاء )

داری ا( به طور معن29/3باشد. همچنین میانگین نگرش دبیران )ی اجتماعی میهای سرمایهبه مؤلفه

باشد، ولی بین ی اجتماعی میهای سرمایه( نسبت به مؤلفه16/3آموزان )باالتر از نگرش دانش

ی اجتماعی تفاوت معناداری یافت های سرمایهمیانگین نگرش اولیاء با نگرش دبیران نسبت به مؤلفه

نشد. در رابطه با مؤلفه های اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی، تفاوت معناداری 

آموزان، داری بین نگرش دانشان( تفاوت معp=017/0و  F=82/1مشاهده نشد.  اما با توجه به آماره )

مشخص  LSDوجود داشت. آزمون پیگیری به روش  اولیاء و دبیران نسبت به مشارکت اجتماعی

( نسبت 98/2آموزان )داری باالتر از نگرش دانشا( به طور معن23/3کرد که میانگین نگرش اولیاء )

داری باالتر از نگرش ا( به طور معن23/3)باشد. همچنین میانگین نگرش دبیران به انسجام اجتماعی می

باشد ولی بین میانگین نگرش اولیاء با نگرش ( نسبت به مشارکت اجتماعی می98/2آموزان )دانش

 داری یافت نشد.ادبیران نسبت به مشارکت اجتماعی تفاوت معن

 گیریبحث و نتیجه
شده است؛ اما اجرای سرآمدان، تفکیک امری پذیرفته  وپرورشآموزشهای هر چند در روش

 یرویه مدارس، عدم توجه به فلسفهرسد افزایش بیآن مستلزم تحقق شرایطی است. به نظر می
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زنی های تستآموزانی که به مدد کالسو کاهش سطح علمی دانش گیری این مدارسصحیح شکل

ضرورت  شوند، موجب شده تفکیک با اما و اگرهایی مواجه شود. از منظروارد این مدارس می

دبیران و اولیاء با تأکید بسیار زیاد بر نیاز شدید کشور به شناسایی و پرورش  %80اجتماعی بیش از 

گیری این افراد سرآمد معتقدند ارزشمند تلقی کردن پرورش نخبگان از دالیل و مبانی فکری شکل

خبگان، اعتقاد ( ضمن قبول ارزشمند بودن پرورش ن%63آموزان )نوع مدارس است. اما اکثر دانش

آموزان زیادی به نیازمندی کشور به پرورش سرآمدان ندارند. در عین حال بخش قابل توجهی از دانش

آموزان عادی را برای توسعه هر ( تفکیک سرآمدها از دانش%60همسو با دبیران و اولیاء بیش از )

ی جامعه ارس به توسعهی این مدپندارند و معتقدند افزایش تعداد و توسعهای ضروری میجامعه

تری برای جامعه تواند پیامدهای جدیمی ،آموزان سرآمدکند و عدم توجه به نیازهای دانشکمک می

پی داشته باشد. البته بخش قابل توجهی از هر سه گروه نیز معتقدند این تفکیک نتوانسته است در 

های ذینفع، در کنار رسد که گروهبه نظر میسایر مدارس را به تالش و رقابت سازنده وادار کنند. 

اند، بر این باورند که شرایط ی مسائلی که برای ضعف در عملکرد این مدارس ذکر کردهکلیه

ی این مدارس هستند و این مدارس نتیجه تأمین شرایط بهتر برای آموزش اجتماعی، به وجود آورنده

بخشی کاذب که نتیجه ن داشت که، هویتتوان بیاها میسرآمدان است. در تحلیل این بخش از یافته

آموزان شاغل به تحصیل عملکرد این مدارس است به خوبی در این نتیجه پدیدار شده است. دانش

آموزان سایر مدارس متفاوت هستند و اعتقاد دارند که در این مدارس بر این باورند که با دانش

  شود.موفقیت آنان به جز تحصیل در این مدارس حاصل نمی

ای با دیدگاه نتایج سنجش نگرش اولیاء نشان داد که والدین، تفاوت دیدگاه قابل مالحظه 

شان تری نصیبشان با حضور در این مدارس موفقیت بیشدبیران ندارند. والدین معتقدند که فرزندان

تفاوت آموزان شاغل به تحصیل در این مدارس نگاهی مشود. جامعه نیز پذیرفته است که به دانشمی

آموزانی که در این کالس در طول سال تحصیلی داشته باشد. دبیران نیز وقتی تعداد زیادی از دانش

تری دارند. اما شاید شوند، احساس رضایت بیشبه آنان آموزش داده در آزمون ورودی پذیرفته می

کننده در شرکتآموزی با هر شرایط مالی نتواند در این مدارس درس بخواند. هر سه گروه هر دانش

ها دارد. پژوهش اعتقاد داشتند قبولی در این مدارس، بستگی به میزان رفاه و تمکن مالی خانواده

آموزان مستعد، تأسیس برای فراهم آوردن شرایط تحصیل برای اکثر دانش وپرورشآموزشراهکار 

 های مختلف استان است. مدارس جدید در شهرستان

رسد که قبولی در دانشگاه ا آن نگریست این است که به نظر میای که با تأمل باید بنکته
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در بخش عمومی است. به همین دلیل است در کنار تمام معایبی  وپرورشآموزشترین هدف مهم

که امر تفکیک آن هم از لحاط تربیتی برای جامعه داشته است این روند همچنان ادامه دارد. اولیاء، 

ر پژوهش معتقد بودند که قبولی در این مدارس پلی برای رسیدن به موزان و دبیران حاضر دآدانش

آموزان حاضر در این مدارس های برتر دانشگاهی است. دبیران مدارس نیز بر این باورند که دانشرتبه

آموزان دانش %60کوشی عملکردی بهتر از سایر مدارس دارند. از بعد تربیتی بیش از به لحاظ سخت

دبیران بر مطلوبیت بهتر  %73اند. اما حدود آموزشی مدارس را مورد انتقاد قرار داده و اولیاء، عملکرد

 دبیران و  %60یمی از والدین و حدود اند. حدود نعملکرد آموزشی این مدارس تأکید نموده

انجامد و تقریباً همین نسبت از آموزان معتقدند تفکیک سرآمدها، به تضعیف سایر مدارس نمیدانش

آموزان سرآمد، استعدادهای برتری دارند الزم است در بر این باورند که چون دانش ،وه مزبورسه گر

( معتقدند درس خواندن در %60ای درس بخوانند. هر چند اولیاء و دبیران بیش از )مدارس جداگانه

این نکته آموزان با ( دانش%50زند اما بیش از )آموزان نمیاین مدارس، آسیبی به روح و روان دانش

آموزان مدارس مخالف هستند. اعضای هیأت علمی اعتقاد دارند برگزاری اردوهای مشترکی بین دانش

آموزان مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی، موجب افزایش روحیه همکاری و عادی و دانش

 ه با آموزان تیزهوش در مقایسدانش شود. معموالًآموزان این مدارس میآرامش روانی دانش

بهتری برخوردارند. در واقع در پس این  "وضعیت تحصیلی"سن عادی خود، ازآموزان همدانش

گردد. عالوه بر این ها مکشوف میهای آنآموزان تیزهوش و ویژگیعامل تحصیلی است که دانش

 فاًآموزان تیزهوش، صرانشدر بسیاری از اذهان، این اعتقاد وجود دارد که وضعیت ممتاز تحصیلی د

ها و باشد. اگر این فرض را بپذیریم، نباید شاهد نارساییها میباالتر آن "هوشبهر "انعکاسی از

 و هم "آموزیبیش"که هم  آموزان تیزهوش باشیم. در صورتیهای تحصیلی در میان دانشکاستی

کند که، میشود. این واقعیت ما را به این مهم رهنمون در میان تیزهوشان مشاهده می "آموزیکم"

 عملکرد تحصیلی باالی  یکنندهغیر از هوشبهر باالتر، عوامل بسیاری وجود دارد که توجیه

باشند. نظیر: امکانات رفاهی خانواده، میزان تحصیالت خانواده و والدین، پایگاه آموزان میدانش

 ودپنداشت آموز نسبت به تحصیل، خودپنداره بهتر، خاقتصادی اجتماعی خانواده، نگرش دانش

 (.1383ای، گذاری درونی )ترخان و اژهتر، حرمت خود، مسند مهارتمثبت

 ای از کارکرد جذب هستند که وزارت استعداد درخشان و نمونه دولتی نمونه مدارس 

 باشد که دار آن است. نکته مهمی که الزم است به آن اشاره شود این میعهده وپرورشآموزش

هر چند شرایط آموزشی مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی به هم نزدیک است و در برخی از 
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شود و برگزاری آزمون مشترک نیز، گامی در جهت دروس تخصصی از معلمان مشترکی استفاده می

های برابر بود، اما همچنان بین این مدارس شکاف وجود دارد. مدارس نمونه دولتی ی فرصتارائه

الن ئواند. اما زمانی که با مسوالً به عنوان رقیب برای مدارس استعداد درخشان شناخته شدهمعم

نشینیم، آنان آرامش حاکم بر مدارس آموزان مدارس استعداد درخشان به گفتگو میمدارس و دانش

همواره دانند و اعتقاد دارند مدارس استعداد درخشان نمونه دولتی را دلیل بر موفقیت این مدارس می

شان در مدارسی تحصیل که فرزندانتر والدین صرفاً از اینکشند و بیشبار توقع جامعه را به دوش می

که با آموزان نیز معتقدند از اینکنند. برخی دانشکنند که عنوان خاص دارند احساس رضایت میمی

شوند؛ اما با فاوت میزنی است؛ متهای تستقبولی در آزمونی که خود اذعان دارند به همت کالس

شوند. برخالف دبیران، اکثریت های برتر امیدوارتر میتحصیل در این مدارس به قبولی در رشته

(، بهترین روش پرورش سرآمدها را تفکیک و تحصیل در مدارس %61( و والدین )%66آموزان )دانش

س را مالک کافی و معتبر تلقی دانند و تقریباً نیمی از دبیران و اولیاء، آزمون ورودی مدارخاص می

آموزان نسبت به مطلوبیت و کفایت آزمون ورودی تردید دارند و دانش %60کنند؛ اما نزدیک به می

آموزان، ی گزینش دانشتقریباً نزدیک به نیمی از هر سه گروه معتقدند تجدیدنظر اساسی در شیوه

 یک الزام است.

 ها، مورد تأکید بوده است، تحصیلی نخبه یکی از راهبردهایی که برای بهبود پیشرفت

پذیرتر تربیت است. انعطافوریزی درسی و آموزشی در نظام تعلیممتمرکز بودن سیستم برنامهغیر

های درسی و آموزشی، کاستن از بار حجم کردن برنامه درسی و آموزشی، تنوع بخشیدن به فعالیت

های تربیتی، همگی در گرو حاکم ساختن اندرکاران فعالیتدستتر به مطالب و دادن آزادی عمل بیش

های های آموزشی از روشهای درسی و آموزشی است. تغییر روشمدیریتی غیرمتمرکز بر برنامه

های غیرمستقیم و مبتنی بر فعال بودن یادگیرنده مستقیم مبتنی بر انتقال صرف مطالب به سمت روش

های آموزشی و همچنین های آموزش مجازی و فناوریده از شیوههای آموزشی و استفادر فعالیت

ها، از دیگر راهبردهایی هستند که با تکیه بر آن، های آموزشی به نخبهدادن آزادی عمل در فعالیت

کننده، دهد عوامل تسهیلنتایج نشان می ها  ارائه داد.های مثبتی برای رشد و پیشرفت نخبهتوان گاممی

جامعه از این مدارس هستند.  و هم بازتاب وپرورشآموزشکه هم مربوط به ساختار  عواملی هستند

های آغازین و چه آموزان با تفکیک سرآمدها از دوره ابتدایی )چه سالنزدیک به نیمی از دانش

آموزان در نقطه مقابل اولیاء و دبیران است. چون بر های پایانی( مخالف هستند. نظرات دانشسال

وه اول، حدود نیمی از این دو گروه )اولیاء و دبیران( تفکیک زود هنگام را از عوامل خالف گر
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کننده آموزان، منزلت باالتر را از دالیل و عوامل تسهیلدانش %58کنند. حدود کننده تلقی میتسهیل

مؤثرتر رسیدن به شغل پردرآمد پس از تحصیل را  %73دانند، اما بیش از برای موفقیت این مدارس می

 دانند. می

تری نسبت آن مصروف عوامل بازدارنده، عواملی هستند که دبیران و والدین حساسیت بیش

دارند تا به خود را بر آن می آموزان با در اختیار داشتن برچسب سرآمدی تمام همّاند. دانشداشته

ادی به آن دارند. اما های برتر دانشگاهی دست یابند و بعد از شکست در آن مقطع نگاهی انتقرشته

دانند در رسیدن به هدف، لوازم تحقق آن هدف نیز باید فراهم که میوالدین و دبیران به دلیل این

ها موانع رسیدن گیرند. آنتری دارند و بازده کوتاه مدت را نیز در نظر میشود، نگاهی جستجوگرایانه

نه آماری در هر سه گروه معتقدند نگاه و شناسند. حدود نیمی از افراد نموبه هدف را به خوبی می

لین از موانع بازدارنده موفقیت این مدارس است. ئوتعریف موجود از سرآمدها در بین مردم و مس

اعتمادند و نگرش منفی دارند. حدود اولیاء و نزدیک به نیمی از دبیران نسبت به این مدارس بی 60%

 کنند. نیز از عوامل بازدارنده تلقی مینیمی از اولیاء، دشواری امتحانات داخلی را 

افزایش سرمایه اجتماعی در مدرسه . ای داردسرمایه اجتماعی در محیط مدارس اهمیت فزاینده

آموزان( به افزایش دستاوردهای )از طریق تقویت روابط اجتماعی بین والدین، معلمان و دانش

آموزان در محیط مدارس به عنوان ارکان . والدین، معلمان و دانشانجامدآموزان میتحصیلی دانش

های صورت گرفته در آموزان، برنامهوالدین از دانش یاصلی هستند که بدون حمایت همه جانبه

آموزان مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی بر شوند. والدین دانشمدارس با شکست مواجه می

ی با آنان برقرار نکرده است. نتایج بیانگر این ورزند که این مدارس تعامالت خوباین نکته اصرار می

نکته است که ذینفعان این مدارس به این نکته تأکید دارند، که وجود این مدارس به ایجاد و گسترش 

عدالت اجتماعی کمکی نکرده است، از جمله دالیل مهمی که ذینفعان به آن تأکید داشتند، عامل مالی 

ها گذاشته شده است و از طرفی الی این مدارس بر دوش خانوادهها معتقد بودند که بار مبود. آن

های آموزشی و ... که توسط مدارس از اولیاء آموزان در قبال ثبت نام، برنامهی که از دانشاشهریه

آموزان شود، امر مطلوبی نیست و بازدارنده محسوب می شود. بخش قابل توجهی از دانشدریافت می

دانند؛ اما ها می( وجود این مدارس را از موجبات تبعیض بین خانواده%40یش از )و دبیران و اولیاء ب

 ( معتقدند هر %57آموزان )( همراه با گروه مهمی از دانش%65( و دبیران )%76اکثریت اولیاء )

تواند در این مدارس ادامه تحصیل دهد. هر چند آموز با هر توان مالی در صورت قبولی میدانش

ها در حد از هر سه گروه ارتباط قبولی در مدارس را با میزان رفاه و تمکن مالی خانواده %60حدود 
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چنان بر این مدارس سایه افکنده است که باور مشترک اند. رقابت آنزیاد و بسیار زیاد ارزیابی نموده

باشد و موجب تواند سازنده چند رقابت میای ذینفع را از بین برده است. هرهو انسجام در بین گروه

ند و در جهت بهتر شدن فضای باشآموزان پیشرفت بهتری را در امور درسی داشته شود که دانش

مدرسه با یکدیگر همکاری کنند و یک توافق جمعی و یکپارچگی را ایجاد کنند. اما رسیدن به یک 

به این حس مشترک نیازمند داشتن انسجام است که مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی 

 اند. امر توجه خاص نداشته

نتایج گویای این نکته است که این مدارس، تأثیر چشمگیری بر افزایش اعتماد اجتماعی 

های کنکور، استفاده از معلمان خصوصی، شرکت آموزان در آموزشگاهنام کردن دانشاند. ثبتنداشته

ای های مدرسهکه ذینغعان به آموزشهای تقویتی خارج از مدرسه نشانگر این موضوع است در کالس

های ورودی این آموزان نسبت به درستی و صحت مالککنند. الزم به ذکر است که دانشبسنده نمی

تری دارند. ضعف مشارکت در این مدارس مدارس در مقایسه با دبیران و اولیاء خود اعتماد بیش

تر در پرداخت مالی مشارکت اولیاء بیشموجب افزایش نارضایتی شده است. اولیاء معتقدند که بعد 

الن ئوهای جامعه و مسکنند که این مدارس در برآوردن خواستهاست. دبیران و مدیران نیز بیان می

آموزان سپارد. نگرش دانشترین مشتریان خود را به فراموشی میچنان درگیر است که گاهی مهمآن

ن مدارس نشان داد که این مدارس نه تنها مشارکت را ی ایترین مشتریان و سرمایهنیز به عنوان مهم

ی م توجه به سرمایهلزوبهبود نبخشیده؛ بلکه احساس رقابت سالم و سازنده را نیز از بین برده است. 

عمومی  وپرورشآموزشافراد سرآمد و تیزهوش هم در آموزش عالی و هم در  انسانی خصوصاً

استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد با هدف توجه حائز اهمیت است. در حال حاضر، مدارس 

مدارس با  کنند و افزایش تعداد و تنوع اینآموزان سرآمد و تیزهوش فعالیت میتر به دانشبیش

حاکی از افزایش توجه به این  وپرورشآموزشهای وزارت نامهالن و آیینئواستناد به سخنان مس

یت مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد رسد تنها کمافراد است. اما به نظر می

های آموزش و پرورش استعدادهای که عملکرد مدارس خاص در امر تفکیک به عنوان یکی از روش

با تردید همراه بوده  ،ها پذیرفته شدهدرخشان در ایران که به دلیل کمبود امکانات از میان سایر روش

های حاصل از ان داد این مدارس نتیجه تحمیل جامعه است. یافتهاست. نتایج پژوهش همچنین نش

ترین هدف و مهم مالک سرآمدی، عملکرد تحصیلی است های کمی نیز نشان داد،مصاحبه و یافته

های برتر دانشگاهی بدون توجه به بعد پرورش است. آموزان  به رشتهیافتن دانشاین مدارس دست

زا است عدم صحیح اجرای این روش است. چه آسیبست آنهر چند تفکیک امری نامطلوب نی
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ی ابعاد فرد و فراهم کردن فرصت برای پرورش این ابعاد تربیت پرورش همهوهدف اصلی تعلیم

کنند. اگر چون ایجاد یک نظام طبقاتی می ،است. اما متأسفانه این مدارس خود نقص غرضند

های این ها اولویت دهیم باید نقصر روششود تفکیک را بر سایمحدودیت امکانات موجب می

بلکه تفکیک را  ،اندروش را نیز برطرف کنیم. مدارس ما نه تنها در جهت رفع نقایص گام برنداشته

شود که بدانیم عدم توجه صحیح به تر تمام میکنند. این موضوع زمانی گراننیز به خوبی اجرا نمی

ترین شود، بلکه جامعه را از یکی از مهمتعداد این افراد میافراد سرآمد نه تنها موجب به هدر رفتن اس

 سازد.ی خود محروم میسرمایه

 پیشنهادها
هایی مانند احتیاط در تعمیم نتایج های دیگر با محدودیتاین پژوهش مانند بسیاری از پژوهش

مردم مواجه  ن وهای خاص مسئوالها به دلیل حساسیتو یا نادیده نگرفتن احتمال سوگیری در پاسخ

از گزینش تیزهوشان و  حذف آزمون توان پیشنهاد داد که ضمناست. بر اساس نتایج این تحقیق می

مدارس کشور ورزیده شود  تری به برگزاری طرح شهاب در همهآموزان سرآمد، اهتمام جدیدانش

فهوم تیزهوش و سازی در رابطه با مآموزان، نسبت به فرهنگو با تغییر شیوه جذب و پذیرش دانش

موضوعی نیازمند  ،تر از این حوزهتری صورت پذیرد. فهم بیشاستعدادهای درخشان اقدامات جدی

موزشی دنیا و همچنین مطالعات میدانی به منظور سنجش آهای های تطبیقی با سایر نظامپژوهش

 ن است.های درسی متناسب با این گروه از نخبگانیازهای واقعی سرآمدان و تنظیم برنامه
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Challenges of separation of the gifted and talented students:  

A mixed approach 
 

Yazdanshenas, Fatemeh1    Parsa, Abdollah2    Mehralizadeh, Yadollah3 

 

Abstract 

Paying attention to the elite and talented students has been one of the central ideas of 

the education system in each community. According to this, the aim of this study is 

assessment of challenges of seperation of gifted and talented students. Research method 

is an exploratory mixed type. The data were collected, using both qualitative (interviews) 

and quantitative (researcher - made questionnaire) method. The questionnaire used in this 

study, included the intellectual foundation of separation with 30 items, and three 

subscales with reliability of 0.73, facilitating factors subscale with 21 items and the 

reliability coefficient of 0.83, inhibiting factors subscale with 12 items and a coefficient 

reliability of 0.85, social capital subscale with four subscales and 29 items, with a 

coefficient reliability of 0.84. The population in quantitative part was included all of the 

talented and gifted student’s schools and 4 regular schools in Bushehr province. The 

samples were appointed of 260 students, 70 parents and 70 teachers. In qualitative part, 

15 faculty members of Shiraz University and Shahid Chamran University of Ahvaz and 

30 stakeholders (parents, teachers, and students) were interviewed. The qualitative results 

of this study showed that the separation approach, was not an acceptable performance in 

Iran, but because of lacking a suitable situation, omitting this approach is not allowed. 

After identifying the facilitating and inhibiting factors through the talented schools, these 

factors were presented for stakeholders groups, and the results showed that the factors 

such as: separation from the first years of primary school, higher social status, and 

obtaining the best jobs are the most important facilitating factors. Also, the current 

definition of talented, negative attitude of parents to these schools, and difficulty of 

internal exams in these schools are the most important inhibiting factors. In quantitative 

section of results, there was not found any significant differences between the attitudes 

of different stockholders groups to educational nessesity of separation, and to 

development of social capital' parameters. Separation of talented students could not raise 

the social capital of them.  

 

Key words: talented students, elite, gifted, social capital, educational justice. 
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