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 چکيده
ن تیزهوش سرمایه های ملی هر کشوری محسوب و عدم توجه به آنان می دانش آموزا

تیز هوشی و حاضردر خصوص تواند موجب آسیب های روانی آنان گردد، لذا پژوهش 

انجام  و مالکهای شناسایی تیزهوشان تیزهوشی های آموزش جدیدترین نظریه

نادر بودن،مالک تعالی،مالک  کشد.تیزهوشی بر حسب پنج معیار شناسایی می شود مال

برنامه ارایه خدمات  (.1995)استرنبرگ، بهره وری،مالک اثبات پذیری و مالک ارزشمندی

غنی سازی  -2صیلی حتسریع ت -1ه دسته تقسیم می شود  به تیزهوشان معموال به س

و جدا سازی گروه بندی های خاص هر چند که این روش ها را معموال به صورت جدا از 

ولی عمال نمی توان آنها را بطور کامل از هم مجزا نمود و لذا ممکن  هم تعریف می کنند

اگر هوش یافته ها حاکی از این است است همپوشانی هایی بین آنها وجود داشته باشد.

ذاتی بود، پس نیازی به تربیت معلمان فرهیخته نبود، چرا که دانش آموز، از طریق فیلم 

. می توانست بیاموزد . پس هنر معلم است، که های آموزشی، رباتهای تعلیم دیده و ...

تفاوتهای فردی را احساس کند و با شیوه های متفاوت ، باتوجه به سطح کالسی و نوع 

دانش آموز ، آموزش دهد و همه دانش آموزان را مورد تعلیم قرار دهد. و برنامه های  

انواع هوش های خود را آموزشی باید به گونه ای ارائه شود تا همه دانش آموزان بتوانند 

 متجلی کنند.

رنامه های آموزشیب نظریه پنج گانه، تیزهوش، :واژگان کليدي
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 2 ویدا اندیشمند، 1 س باغبانگنر
 کرمان 2 ناحیه پرورش و اموزش اداره تحقیقات کارشناس 1
 کرمان واحد اسالمی ازاد دانشگاه علمی هیات 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 نرگس باغبان

 هاي آموزش آنان راهو  نظریه هاي جدید شناسایی تيزهوشان
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 مقدمه
ه دو صد متر از چرا کودکی که امتیازش جزو یک درصد برترین ها قرار میگیرد احتمال بیشتر دارد نسبت به کودکی که در مسابق

 است عنوان تیزهوش دریافت کند؟درصد برترین هیک  ومیان همساالنش جز

در یک فرهنگ فرد شناخته شده به عنوان تیزهوش ممکن است یک شکارچی باشد در فرهنگ دیگر طبل زن و در فرهنگ سوم یک 

در دو فرهنگ نخست ممکن است هیچ گونه آموزش و پرورش رسمی وجود نداشته باشد در حالی که در فرهنگ سوم ممکن است  دانشجو.

نی برای پرورش مهارتهای شکار برای افراد فراهم نشده باشد بنابراین ما به معیارهایی برای مشخص کردن چگونگی شناسایی افراد فرصت چندا

 از.شود می گیری اندازه  از دیدگاه سنتی تیز هوشی مبتنی بر هوش کاملی است که بوسیله یک تست هوشی وانفرادی تیزهوش نیاز داریم.

بینه و آزمون هوشی تجدید نظر شده و کسلر که  -استنفورد هوشی آزمون از توان می ، رود می بکار هوش سنجش رایب معموالً که تستهایی

شناخته می شدند که نمره آنها در آزمون استنفورد وکسلر از  تیز هوشمخصوص کودکان ساخته شده است ، نام برد. از نظر سنتی ، کودکان 

سطح بخصوصی باالتر باشد یکی از تعاریفی که از تیز هوشی به عمل آمده و منحصراً بر مبنای هوشی صورت گرفته است ، تعریفی است که 

داده اند .این تعریف که بر اساس بهره هوشی تحت عنوان مطالعات ژنتیک درباره بوسیله لوئی ترمن و همکارانش در مطالعه کالسیک خود ارائه 

تیز هوشی منتشر شده است. این تعریف در تحقیقات و برنامه های زیادی که مخصوص تیز هوشان اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته 

شی بعنوان تنها عامل تعیین کننده در تعریف تیز هوشان به وجود آمده است اما در سالهای اخیر نارضایی گسترده ای در برابر کاربرد بهره هو

 مفهوم ، دارد وجود هوشی بهره آزمونهای  است.دالیلی که برای این نارضایی عنوان شده است ، عبارت است از :شناخت محدودیتهایی که در

 .(1380است )سیف نراقی، شده ارائه هوش گیوچگون کیفیت درباره که جدیدی تفکرات و تحقیقات و هوش ماهیت از مجدد سازی

نخستین نکته ای که در زمینه شناسایی این افراد باید به خاطر داشت این است که در این مورد  تعاریف تیز هوش و با استعدادها :

ی فردی میان آنان است ، آنان هیچ تعریف مطلق وکاملی که مورد قبول همگان باشد ، وجود ندارد.دلیل اصلی این مطلب نیز وجود تفاوتها

بدین معنی که تمام تیز هوشها به یک نسبت تیز هوش نیستند و نیز تمام افراد با استعداد فقط در یک رشته مستعد نمی باشد بلکه درجه 

و نگرشها و سبک های مختلف هوش وگوناگونی استعداد در میان آنان به خوبی قابل مشاهده است. به عالوه هر فرهنگی نیز با توجه به ارزشها 

زندگی تیز هوشی و استعداد را به گونه ای متفاوت تعیین می کند . بدین جهت ، تعریف تیز هوشی می تواند مسائلی درباره ارزشها ، سبک 

زندگی و فرهنگ جامعه ای خاص را مشخص می کند برا ی مثال فردی که در یک جامعه ابتدایی تیز هوش شناخته می شود ممکن است با 

 .باشد  ی که در یک جامعه پیشرفته از لحاظ تکنولوژی با استعداد محسوب می شوند ، تفاوت چشمگیری داشتهشخص

یونان باستان به خطیب خود افتخار می کرد.در حالی که رم برای مهندس و سربازش ارزش بسیار قائل بود. تعاریف اولیه درباره 

 تعیین بینه –یژه برای آن بهره هوشی ای که با آزمونهای استاندارد شده مانند استنفورد تیزهوشی ، بیشتر بر بهره هوشی تاکید داشت ، به و

 طول در. گرفتند می قرار گروه این در بودند دیگر شده توافق عدد هر یا 1۴0 تا 130 از باالتر هوشی بهره که کودکانی تعاریف این در.شد می

( تیز هوشی را چنین تعریف 19۷2) مارلند.است شده انجام هوشی تیز مفهوم ابعاد توسعه و اطالق حیطه جهت در کوششهایی اخیر دهه دو

می کند ، تیز هوش وبا استعداد کسانی هستند که به تشخیص متخصصان روان شناس و روان سنج دارای توانائیهای برجسته اند وقادر به 

و پرورشی ویژه ای نیازمندند که بتواند بهتر و بیشتر از برنامه های انجام امور در سطح عالی می باشند.این کودکان به برنامه های آموزشی 

عادی ، توانمندیهای بالقوه آنان را بشناسند وبرای فعلیت بخشیدن به آنها درجه رشد و شکوفایی شخصی و ایفای نقش موثر در جامعه طراحی 

عاده دریک یا چند زمینه از شش زمینه زیر هستند: )سیف نراقی ، شده باشد . او عقیده دارد که این گونه کودکان دارای تواناییهای فوق ال

 ( 29، ص  1380نادری ، 

توانایی حرکتی  ذوق و استعداد هنری توانایی رهبری توانایی فکری آفریننده ابتکاری و مولد استعداد درسی ویژه کامل هوش توانایی

 فوق العاده

 در خصوص شناسایی تیزهوشی به قرار زیر است:  های یدترین نظریهبا توجه به مطالب ارایه شده در خصوص تیزهوشی جد

 

 نظریه پنج ضلعی  شناسایی تيزهوشی
ما پیشنهاد کرده ایم که تیزهوشی را بر حسب پنج معیار می توان درک کرد این پنج معیار را نظریه پنج ضلعی تیزهوشی نامیده 

 (1995؛استرنبرگ و ژانگ،1993ایم)استرنبرگ،

 ،مالک نادر بودن،مالک بهره وری،مالک اثبات پذیری،مالک ارزشمندیمالک تعالی

مطابق این مالک ،فرد در یک بعد یا در مجموعه ای از ابعاد ،برتر از همساالن خود می باشد. برای اینکه شخص تیزهوش مالک تعالی:

 باشد باید در یک موضوع بی نهایت خوب باشد.
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ن که شخص تیزهوش قلمداد شود باید سطح باالیی از یک صفت که در میان همساالنش نادر اظهار می دارد برای ایمالک نادر بودن:

است را دارا باشد.معیار نادر بودن برای تکمیل معیار برتری الزم است.زیرا یک شخص ممکن است سرشار از یک صفت خاص باشد اما اگر باال 

 بور تیزهوش تلقی نخواهد شد.بودن آن سطح آن صفت کمیاب و نادر تشخیص داده نشود،فرد مذ

 

اظهار می دارد بعدی یا ابعادی که فرد در آن زمینه به عنوان برتر تلقی می شود باید بالقوه یا بالفعل ،به بهره وری مالک بهره وري:

دهند ؟چرا نباید منجر شود.شرکت کنندگان در یک رقابت زیبایی را در نظر بگیرید چرا آنان باید به سواالتی در خصوص مسایل روز پاسخ 

فقط به زیبایی  ظاهری متکی باشند ؟در واقع شاید ظاهر یک عامل تعیین کننده عمده در رقابت مذبور به شمار رود،پس چرا این زیبایی 

شرکت  کافی نیست؟علی رغم این واقعییت که رقابت اینجا بر سر سر زیبایی است ،زیبایی به خودی خود یا بالقوه بهره ور نیست الزم است هر

 کننده در مسابقه نشان دهد که می تواند کاری انجام دهد.

 

:برتری فرد در یک بعد که مبنای تعیین تیزهوشی است باید از طریق انجام یک آزمون که حاوی چند آزمون با مالک اثبات پذیري

ازتوانایی ها یا دستاوردهایی برخوردار است که  ارزیابی معتبر است، قابل اثبات باشد.الزم است فرد قادر باشد به هر طریقی ثابت کند واقعا

 منجر به قضاوت تیزهوشی شده است.

 

برای اینکه یک شخص تیز هوش تلقی شود باید در یک یا چند بعد که از نظر جامعه ارزش محسوب می شود  مالک ارزشمندي:

ی می کند که دارای خصوصیاتی هستند که در ارتباط با عملکرد برتر از خود نشان دهد معیار ارزشمندی، عنوان تیز هوش را محدود به کسان

 تیز هوشی با ارزش محسوب می شوند.

 

 نظریه هاي تيزهوشی
 نظریه رنزولی

(. رنزولی چنین 198۴،2005،2009یکی از شناخته ترین مدل های تیزهوشی ،مدل رنزولی است)رایس و رنزولی زیر چاپ؛رنزولی،

 بهره وری می نامند.. -مدرسه و تیزهوشی خالقیت -جود دارد که به ترتیب آن ها را تیزهوشی خانهاستدالل می کند که دو نوع تیزهوشی و

مدرسه منجر به کسب نمرات خوب در آزمونها می شود. این نوع تیز هوشی چشمگیرترین نوع تیزهوشی  -نوع اول یعنی تیزهوشی خانه

 وشی است که باعث می شود دانش آموزان به عنوان تیزهوش شناخته شوند.و نمایان ترین نوع آن ها برای معلمان است.همین نوع تیز ه

بهره وری را افراد بالغ از خود نشان می دهند؛وقتی موسیقی و آهنگ می سازند،وقتی کارهای  -نوع دوم یعنی تیزهوشی خالقیت

تی نو می آفرینند،ساختارهای مدیریتی نو ایجاد هنری انجام می دهند،،رمان مینویسند،آزمایش های علمی طراحی می کنند،فعالیتهای تبلیغا

لی و می کنند و غیره. اگرچه این نوع تیزهوشی در بزرگساالن و افراد بالغ آشکارتر است اما می توان آن را در کودکان  عمدتا از طریق کار عم

مدرسه کمتر  -تیزهوشی خانهساالن و بالغین پروژه ای که در آن کودکان فرصتی برای خلق یک محصول در اختیار دارند نیز یافت. در بزرگ

 در قابل رویت است زیرا بزرگساالن نوعا نیاز به حفظ کردن مطالب ندارند و تکالیف تحصیلی و ارزیابی های مستقیم با نمرات یا امتیازات باال

 آن ها کمتر انجام می شود.

 

 ژانگ –مدل استرنبرگ 
نظریه ضمنی پنچ ضلعی از تیز هوشی را پیشنهاد کردند. که در باال در مورد این  (1995ژانگ ) –استرنبرگ ( و 1993استرنبرگ)

 نظریه توضیح داده شد.

 

 مدل فلدهوسن: 
(بزرگساالن دارای تیزهوشی فراوان را مطالعه نمود و پیشنهاد کرد که افراد تیزهوش در اوایل زندگی شان 1986،2005فلدهوسن)

 ند:تعدادی عالمت را از خود نشان می ده

 تسلط زود هنگام بر دانش یا تکنیک های یک زمینه و رشته تحصیلی یا شکلی از هنر. -1

 .نشانه های هوش باال و سرشار،قدرت استدالل باال یا حافظه قوی در اوایل کودکی -2

 سطح انرژی،انگیزه،تعهد باال یا صرف زمان زیاد به مطالعه یا کار در دوران جوانی. -3
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 تنها کار کردن،فردگرایی. استقالل طلبی شدید،تمایل به -۴

 .خودپنداره،قدرت خالقیت و مرکز کنترل درونی -5

 .تحریک بوسیله همراهی با دیگرجوانان یا بزرگساالن تیزهوش -6

 ئیات،الگوها و یا دیگر پدیده ها.تمایل روز افزون به جز -۷

 بهره بردن از تجارب هنری یا فکری پیشرفته و جلوتر از زمان -8

 اندازه ای به سطح باالی خالقیت،انگیزش،خودپنداره،هوش عمومی و استعدادهای ویژه نسبت داد. فلدهوسن این خصوصیات را تا

 

 (1389نظام سه گانه تيز هوشی)کاظمی،
بر پایه نظریه ها و پیشینه مطالعات هجده تعریف درباره مفاهیم هوش،تیزهوشی،استعداد ،نوآوری،پیشرفت تحصیلی و خالقیت مورد 

نظام سه گانه تیزهوشی رابرای نخستین بار پی ریزی و معرفی می کند که در برگیرنده سه قلمرو گسترده قرارگرفت.نظریه تحقیق 

آفرینندگی،پیشرفتگی و سازماندهی است. قلمروهای سه گانه مجموعا چهارده زیر عامل فرعی را در بر میگیرد که می توان از آنها به عنوان 

 روهای مذبور را می توان چنین طبقه بندی کرد:قلمروهای اساسی تیزهوشی یاد کرد.لذا قلم

الف( آفرینندگی این قلمرو به توانایی و احساس نیرومندی شدید برای تجربه کنجکاوانه و فعال یک اندیشه بزرگ هیجان انگیز برای 

 نو پدید آوری در اندیشه،پیشنهاد،نظر،استنباط،اکتشاف و یا کار داللت دارد.

مل اساسی است که ممکن است از آنها به منزله انواع آفرینندگی یاد کرد: کارآفرینی،حل مساله آفرینندگی شامل شش زیر عا

 اکتشافی،طرح نو،پویایی،استنباط، نو پدیدآوری

تیز با سرعت باال، پیگیری دقیق،درک و فهم بهینه در مواد درسی و  ب(پیشرفتگی به معنای توانایی استثنایی در گیرایی

ه،انجام کار با دستیابی به مهارت یا دانش،مهارت ذاتی خاص در یک زمینه،طراحی راه حل جدید یا ابتکار چیز نو که آموزشی،تحصیل پیشرفت

 برای بهبود زندگی سودمند است.

 پیشرفتگی شامل پنج زیر عامل اساسی است:توانایی گیرایی، فهم، پیشرفت تحصیلی،ورزیدگی، نوآوری

نایی درک،یادگیری،شناخت مفاهیم،تجزیه و تحلیل،ریشه یابی،موقعیت سنجی،طبقه بندی ج(سازماندهی به موهبت خدادای در توا

 مفاهیم و انجام کار در سطح برجسته با پیدا کردن راه انجام آن، اشاره دارد.

 سازماندهی شامل سه زیر عامل اساسی است:

 موهبت خدادادی، مفهوم یابی، رهکاریابی تحلیلی

 که تستهایی از.شود می گیری اندازه  مبتنی بر هوش کاملی است که بوسیله یک تست هوشی وانفرادی تیز هوشیاز دیدگاه سنتی 

لر که مخصوص کس و شده نظر تجدید هوشی آزمون و بینه -استنفورد شیهو آزمون از توان می ، رود می بکار هوش سنجش برای معموالً

 کودکان ساخته شده است ، نام برد.

مسئله محوری درتعلیم وتربیت نوجوانان سرآمد مسئله ، شتاب ، شتاب شناسی در مقابل غنی سازی است.هواداران غنی سازی احساس 

تمر با همساالن خودند. دانش آموزان سرآمد باید از همان برنامه درسی همساالن می کنند دانش آموزان سرآمد نیازمند تماس اجتماعی مس

 خود بهره مند شوند وعناوین مطالعه در سطحی عمیق تر باشد.

هواداران شتاب بخشی احساس می کنند که تنها راه تدارک یک تعلیم وتربیت مناسب برای افراد سر آمد آن است که به این افراد 

افراد مسنتر کار کنند.از آنجا که توانائیهای شناختی دانش آموزان سرآمد فراتر از توانائیهای همساالنشان می باشد پس باید در اجازه دهیم با 

 برخی شتاب آلوده تر برنامه های درسی را به اتمام برسانند.

س اند که مستلزم استداللهایی شتاب بخشی ممکن است برای دانش آموزانی مناسب تر باشد که در حیطه هایی از مطالعه پیش ر

 است که منوط به تجربه اجتماعی نیست.

 باشند می ، ادبیات مثل اجتماعی استدالل ، کالمی مهارتهای متضمن که است هایی حیطه در آنها پیشرسی  برای دانش آموزانی که

 .رود می شمار به بخشی شتاب برای مناسبی جایگزین سازی غنی برنامه طرح

 طالب باال برنامه های آموزشی ویژه تیزهوشان به قرار زیر ارایه می شود.با توجه به م
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 برنامه هاي آموزشی ویژه تيزهوشان
اهمیت تدوین برنامه درسی اختصاصی برای این گروه از دانش آموزان عمدتا به جهت کاربر دهای آن برای ذینفعان مختلف است ، 

د شد که چرا باید از تاسیس این مدارس  حمایت کنند و یا اینکه دانش آموزان این مدارس برای مثال ، سیاستگذاران آموزشی متوجه خواهن

را برای چه مقاصدی باید تربیت کنند و هزینه هایی را به جهت آینده کشور متکفل شوند.به سادگی می توان نتیجه گرفت که قبل از پرورش 

 ر کلی انجام شده باشد.تا مرحله پرورش بتواند بر پایه آنها شکل گیرد .باید مراحل توصیف و شناسایی دانش آموزان تیز هوش به طو

( 201۴( و ساندرا رال برگر)1988( ، وان تاسل باسکا )1989(، تاگ)1982( ،ماکر )1989صاحب نظرانی چون فلد هوسن و کندی )

( معتقد است  19۷2الیق متفاوت آنها تاکید دارند. مارلند)بر طراحی برنامه درسی متفاوت برای تیزهوشان به دلیل ویژگی، نیازها، تواناییها و ع

مسئولیت  افراد دارای استعدادهای برجسته، به دلیل اینکه قادر به عملکردهای عالی هستند ، به برنامه آموزشی متفاوتی نیاز دارند تا بتوانند به

 و نقش خود در برابر خود ، جامعه و بشریت عمل کنند .

غنی سازی و جدا سازی گروه بندی  -2تسریع تحصیلی  -1برنامه ارایه خدمات به تیزهوشان معموال به سه دسته تقسیم می شود  

های خاص هر چند که این روش ها را معموال به صورت جدا از هم تعریف می کنند ولی عمال نمی توان آنها را بطور کامل از هم مجزا نمود و 

 نی هایی بین آنها وجود داشته باشد.لذا ممکن است همپوشا

 

 تسریع تحصيلی -1

تسریع تحصیلی راهی برای سرعت بخشیدن به رشد و ظهور تواناییهای شناختی در مدرسه است .این امکان را به دانش آموزان ی که 

کار در طول سالها بسیار بحث برانگیز سریع تر می آموزند می دهد که در ب نمایدرخی دروس پیشرفت کنند و به پایه های باالتر برسند . این 

 بوده و مخالفت های زیادی با آن صورت گرفته .

جهش تحصیلی شکل خاصی از تسریع تحصیلی است و این خطر را دارد که در یادگیریهای فرد خللی ایجاد نماید و حتی ممکن است 

اختی بیشتری دارند و مشتاق پیشرفتی سریع تر از آنچه که نظام مشکالت روان شناختی نیز به بار آورد . ولی دانش آموزانی که توانایی شن

 آموزشی اجازه می دهد هستند کمتر احتمال دارد تحت تاثیر این نکات منفی قرار گیرد .

به عالوه می توان بر خللی که پیش بینی می شود بوجود آید از طریق برنامه های آموزشی و آماده سازی خاص غلبه نمود.این رویکرد 

مانی موثر تر به نظر می رسد که تسریع تحصیلی بدون خلل باشد یعنی دانش آموزان در حالی که در کالسهای اصلی خود شرکت می کنند ز

 به طور پیوسته در بعضی از زمینه ها پیشرفت کنند .

 

 غنی سازي -2

ن دهند .این راهی  پیچیده برای پرورش معلمان در فعالیت های غنی سازی سعی بر آن دارند که قابلیت های دانش آموزان را نشا

مهارت ها وتواناییها و شخصیت است و در واقع ترکیبی از چند روش می باشد .مواد درسی نه فقط به لحاظ کمی بلکه به لحاظ کیفی غنی 

 ارتهای اجتماعی .سازی میشوند. مهمترین ویژگی های آنها عبارتند از : نو بودن ، دشواری ، تنوع ، چالش فرد ورشد خالقیت و مه

اجتماعی ناشی نگذراندن برخی  -نظام آموزشی معموال غنی سازی را به تسریع تحصیلی ترجیح می دهد چون از بروز مشکالت روانی 

سالهای مدرسه می ترسد. هرچند که دانش آموزان تیز هوش اغلب تجربه غنی سازی را دارند ولی به غنی سازی برنامه ریزی شده توسط معلم 

رسه نیز نیازمندند.معلمان باید از طریق گروه بندی کردن دانش آموزان ، جذاب تر کردن مواد درسی ، استفاده از روشهای مختلف آموزش ومد

 (1992که اغلب تجرب ی هستند و اغلب بازخورد گرفتند به آنها کمک نمایند )خاتنا،

ن تونا وامکان گذر از یک نوع فعالیت به یک نوع دیگر ارایه ( مدل سه وجهی غنی سازی را برای هدایت دانش آموزا19۷۷رنزولی )

دانش آموزان در بخش اعظم وقتی در برنامه های تیز هوشان برگزار می شود کامال مختارند که  -1داد. اهداف غنی سازی او عبارت است 

مهمترین نقش معلم این است -2را دنبال کنند . موضوعات مورد عالقه خود را برگزینند وبا هر شیوه یادگیری که خود ترجیح می دهند آنها

به هر دانش آموز در ساختار دادن به مسائل واقعی و قابل حل کمک کند، منابع روش شناختی را برایش فراهم آورد و مهارتهای پرورشی برای 

اکتشافی کلی ، فعالیتهای یادگیری  حل آن مسائل خاص را به آن بیاموزد .مدل از سه نوع مختلف غنی سازی تشکیل شده است : فعالیتهای

 گروهی و بررسی های فردی از مشکالت واقعی.
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 برنامه هاي جدا گانه و گروه بندیهاي خاص
دانش آموزان تیز هوش نیازها و عالیق خاصی دارند که باعث می شود که متفاوت از دانش آموزان معمولی رفتار کنند . لذا الزم است 

ه ای تحصیل نمایند می توان مدارس کالسها یا گروههای خاصی برای تیزهو شان ایجاد نمود یا اینکه برنامه در کالسهای مدار س جدا گان

 های پرورشی واختصاصی برای هر یک از آنها پدید آورد  .

برای معلمان  آموزش جداگانه تیز هوشان ممکن است مفید باشد ایجاد ویا اداره کالسی متشکل از دانش آموزانی با مهارتهای مشابه ای

با  کار ساده ای است و به عالوه بیشتر احتمال دارد که دانش آموزان در یادگیری و یا سایر جنبه های زندگی حمایت کنند. از آنجا که خود را

از میان جنبه  دانش آموزانی که با مهارتهای مشابه ای دارند مقایسه می کنند و درکی که از خود می یابند به واقعیت نزدیک تر خواهد بود .

بند های منفی این کار هم می توان به جداسازی و یا اعتماد به نفس آنها در صورتی که نتواند ارزش واقعی و مهارتهای سطح باالی خود را دریا

 اشاره نمود.دلیل این امر این است که فقط آنها با دانش آموزانی که مهارتهای مشابه ای دارند تعامل می کنند .

 

 ایب تيزهوشیمحاسن و مع
منابع انسانی مهمترین بخش ثروت یک جامعه محسوب می شوند. در مطالعه ای که در بانک جهانی انجام شد ثروت جوامع را به سه 

دسته تقسیم کرده اند., ثروتی که در منابع انسانی تجسم یافته است , ثروتی که در منابع طبیعی است و ثروتی که در سر مایه گذاری ها 

درصد است. یعنی مجموع منابع 80درصد ثروت در منبع انسانی می باشد اما در ژاپن و آلمان این رقم حدود 64سطح جهان حدود است. در 

جدا سازی مدارس تیز هوشان دارای محاسن  (.8ص  1381درصد است. )عظیمی,  20طبیعی وسر مایه گذاری ها در این کشور ها فقط حدود 

معایب با عث طرح دیدگاههای متفاوتی در مورد آموزش تیز هوشان شده است. اما آنچه بین همه آن دیدگاهها و معایبی است . این محاسن و 

 .مشترک است این است که تنها کنار هم قرار دادن انسان های تیز هوش که از مهمترین منابع انسانی هستند برای آموزش آنها کافی نیست

اوت وجود دارد. گروهی معتقدند ایجاد یک برنامه آموزشی ویژه برای تیز هوشان و جدا در مورد آموزش تیز هوشان دو دید گاه متف

کردن این دانش آموزان از افراد عادی آنها را به عنوان تافته جدا بافته نشان می دهد و ممکن است تیز هوشان دوستان خود را از دست بد 

ص  136۷وجهی در خود پنداری و طرز فکر این دانش آموزان شود )کاالگر, هندو محیطهای آموزشی متفاوت باعث ایجاد تفاوتهای قابل ت

۴09.) 

در مقابل گروهی معتقدند دانش آموزان تیز هوش و با استعداد کسانی هستند که طبق تشخیص افراد صالحیت دار به دلیل استعداد بر جسته 

شی متفاوتی ورای آنچه معموال از طریق برنامه عادی مدرسه ارائه می شود خود قادر به عملکرد عالی هستند. این افراد به خدمات و برنامه آموز

بسیاری از معلمین گمان می کنند اصالح و سازگارکردن برنامه آموزشی برای تیز هوشان به معنای آن است که صرفاً انواع طوالنی  .نیازمندند

ی که مطابق این دید گاه محتوای دروس و شیوه های تدریس و معلمین در حال .تر و مفصل تر تکالیف دانش آموزان عادی را به آنها بدهیم

طرف داران دیدگاه دوم گالیه دارند که کتابهای درسی در حال حاضر مطالبی ساز ماندهی شده  .آنها با دانش آموزان عادی باید متفاوت با شد

محتوای دروس این کودکان باید یادگیری خالق . پردازند دارند و کودکان تیز هوش بدون کشف دانش به درک دانش ارائه شده در کتب می

در کشور ما نظریه  (.320ص 136۷را به آنها بیاموزد نه اینکه دانش آموز تقلید کننده دانش ارائه شده توسط معلم باشد)کاالگر , جیمز , 

مثل محتوای جداگانه دروس, شیوه های متفاوت آموزش جداگانه تیز هوشان پذیرفته شده است. اما به نظر می رسد لوازم تحقق این نظریه 

احتماالً دیدگاه ساده ای که معتقد است برنامه مفصل تر و طوالنی . ارزشیابی و ویژگی های معلمان و مدیران این آموزشگاهها مهیا نشده است

  .تر دانش آموزان عادی باید برای دانش آموزان تیز هوش اجرا شود , پذیرفته شده است

 

 ناسایی افراد تيز هوش:ش
 های استاندارد است.فنون بسیاری برای شناسایی افراد تیز هوش وجود دارد اما رایج ترین آنها استفاده از آزمون 

یک آزمون استاندارد آزمونی است که در اختیار بسیاری از افراد که غالبا می تواند در سطح کشوری هم باشد قرار داده می شود تا 

 محتوی و مقایسه های مناسب پدید آید.این آزمون ها به شیوه ای یکسان و واحد اجرا و نمره گذاری می شوند. امکان ایجاد

 مرجع –مرجع،معیار  –آزمونهای استاندارد به دو نوع تقسیم می شوند:هنجار 

 

وده اند می پردازد)هاینس و مرجع به مقایسه عملکرد آزمون دهنده با کلیه افرادی که آزمون را تکمیل نم –آزمون های هنجار 

 (.2000اوبرین،

 

http://www.rassjournal.ir/


 138 -147، ص 1396، تابستان 10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
مرجع به سنجش عملکرد دانش آموزان با توجه به آنچه باید بداند می پردازدتا وی را با دانش آموزان دیگر مقایسه  –آزمون معیار 

 (.2000نمایند)هاینس و ابرین،

 

شتر هنجار مرجع هستند تا معیار مرجع؛که هدف آنها رتبه آزمون هایی که برای شناسایی تیزهوشی مورد استفاده قرار میگیرند نوعا بی

 بندی دانش آموزان بگونه ای است که بتوان درصدی از آن ها را به عنوان تیزهوش دسته بندی کرد.

 

 انواع آزمون هاي استاندارد
پیشرفت کلی و حتی ترجیحات نمونه هایی از آزمون های استاندارد عبارت است از آزمون های خواندن،ریاضی،توانایی های عمومی،

شغلی است. این نکته حایز اهمیت است که آزمودنی که برای مقاصد سنجشی بکار می رود برای این منظور بهترین گزینه محسوب می شود. 

تفاده قرار مثال آزمودنی که برای سنجش درک مطلب دانش آموزان بکار می رود را نمی توان در یافتن مسیرهای شغلی دانش آموزان مورد اس

عیت داد.با در نظر گرفتن انواع آزمون ها می توان فهمید که کدام آزمون های استاندارد را باید برای سنجش دانش آموزان در دامنه ای از موق

 ها و دامنه ای از مقاصد مورد استفاده داد.

 

 آزمون هاي هوش
برای ایجاد تمایز بین دانش آموزان نیازمند آموزش  1900ول در دهه های ا نخستین آزمون هوش سنتی توسط آلفرد بینه فرانسوی

 (.2002های خاص و دانش آموزانی که صرفا دچار مشکالت رفتاری بودند طراحی شد)جاروین و استرنبرگ،

 

 آزمون هاي فردي
ز هوش با استفاده مقیاس های هوش استنفورد بینه نسخه های جدید آزمون هوش اصلی بینه هستند. می توان طبق برداشت بینه ا

از این مقیاس ها به سنجش هوش از دو تا نود سالگی و باالتر پرداخت. این آزمون دارای ده خرده آزمون است و باید به شکل فردی و توسط 

 .(2003؛روید،2006)دی استفانوو دمبورسکی،روانشناسان مجرب انجام می شود

 

(. وکسلر به جای ایجاد یک مقیاس 2003؛وکسلر،1992ده است)ماتارازو،مجموعه آزمون های مشابهی توسط دیوید وکسلر تهیه ش

واحد چند مرحله ای از مقیاس های متفاوت ولی مرتبط برای دامنه های سنی مختلف استفاده کرده است.انواع این مقیاس ها در دامنه های 

قیاس هوش پیش از دبستان و دبستان وکسلر .مقیاس سنی متفاوت عبارتند از مقیاس هوش بزرگساالن وکسلر،مقیاس هوش کودکان وکسلر،م

 هوشی وکسلر یک نمره کلی هوش به همراه نمره کالمی و نمرات عملی را به شکل مجزا به دست می دهد.

 

 آزمون هاي گروهی
از آزمون  گاهی مواقع آزمون گرفتن از تک تک دانش آموزان عملی نمی باشد در این موارد ممکن است مدارس تصمیم به استفاده 

کاغذی می باشندکه اجرای آنها به یکی دو ساعت زمان نیاز دارد.این  -های گروهی هوش بگیرند . آزمون های گروهی هوش معموال مداد

به تخصص باالیی برای اجرانیاز ندارند.مهم ترین وظیفه آزمون گیرنده اجرای دستور العمل آزمون و آزمون ها بر خالف آزمون های فردی 

 محدودیت های زمانی است.رعایت 

 

 آموزش تيزهوشان
در حال حاضر تعداد زیادی از مربیان به این مطلب اشاره دارند که دانش آموزان بسیاری و از جمله دانش آموزان تیزهوش آنگونه که 

مرد ولیکن یک دلیل آشکار آن است باید نمی توانند توانمندیهای بالقوه خود را به ظهور برسانند.دالیل بسیاری برای این معظل می توان برش

(. 2000که شیوه آموزش و سنجش ما در مدارس نمی تواند آن ها را از توان یادگیری و عملکرد بهتری برخوردار سازد)استرنبرگ و گریگورنکو،

کمک به برای )خرد ،هوش،خالقیت،ترکیب سه عامل( به همین منظور ابداع شده است و همچنین چند شیوه آموزشی جدید wICSنظریه 

 (.2008این دانش آموزان در بالفعل ساختن توان بالقوه شان)استرنبرگ و گریگورنکو،
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 wicsتدریس و سنجش تيزهوشان براي نظریه
 چند اصل برای تدریس لحاظ شده است:

با هم تفاوت دارند از آنجا که دانش آموزان در زندگی اهداف متفاوتی دارند و در نتیجه برایندهایی که از این نظر مهم هستند  -1

باید موفقیت دانش آموزان به گونه ای تعریف شود که هم برای آنان و هم برای مدارسشان معنادار باشد . دانش آموزان به 

دالیل متفاوت در کالس ها حضور می یابند چگونه معلمان می توانند دامنه گسترده ای از نیازها را به راهبردهای تدریس و 

 ند؟سنجش موثرمربوط کن

 به دانش آموزان برای تقویت نقاط قوتشان و در عین حال جبران و بهبود ضعف هایشان کمک کنید. -2

الزم است که دانش آموزان نحوه سازگاری،شکل دهی و انتخاب محیط های گوناگون را یاد بگیرند.توازن این سه نوع پاسخ در  -3

 اشد.قبال محیط می تواند در بر دارنده پیشنهادهایی برای تدریس ب

تدریس و سنجش باید به متوازن سازی تفکر خالق،عملی،تحلیلی و خردمندانه بپردازد.کلیه شیوه های تدریس و سنجش باید  -۴

از نظر مهارت های فکری که نیازمند آن ها هستند متوازن شوند.عالوه بر این ما به عنوان معلم باید ایده های غلط در مورد 

 یس برای واقعیت یا بین تاکید بر تفکر در برابر حافظه را پشت سر بگذاریم.تمایز بین تدریس برای تفکر و تدر

دانش آموزانی که به شیوه تحلیلی،خالق و عملی آموزش دریافت می کنند صرفنظر از شیوه سنجش به عمل آمده از عملکرد بهتری 

سنتی را دریافت نموده اند )حتی برای حافظه مربوط به  برخوردارند این بدان معناست که این دانش آموزان بر دانش آموزانی که آموزش های

 (.1998واقعیتها( پیشی جسته اند)استرنبرگ،تورف و گریگورنکو،
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 نتيجه گيري
باید معلمان دانش و آگاهی باالیی در مورد دانش آموزان و افراد متفاوت داشته باشند. باید معلمان، آموزش خود را طوری تنظیم کنند، 

ن بتوانند از هر نوع و بهره ی هوشی که برخوردار هستند، بیشترین استفاده را از آموزش ببرند. اگر هوش ذاتی بود، پس نیازی که دانش آموزا

معلم  به تربیت معلمان فرهیخته نبود، چرا که دانش آموز، از طریق فیلم های آموزشی، رباتهای تعلیم دیده و .... می توانست بیاموزد . پس هنر

اوتهای فردی را احساس کند و با شیوه های متفاوت ، باتوجه به سطح کالسی و نوع دانش آموز ، آموزش دهد و همه دانش آموزان است، که تف

کنند. را مورد تعلیم قرار دهد. و برنامه های  آموزشی باید به گونه ای ارائه شود تا همه دانش آموزان بتوانند انواع هوش های خود را متجلی 

 به نسبت های مختلف تمام انواع هوش را داراست . چرا که هرکس
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 مراجعمنابع و 

(.کاوشی در تیز هوشی. 1393ج؛گریلووزنکو،النا؛ترجمه احمد عابدی،عادله شعر باف زاده) استرنبرگ،رابرت [1]

 انتشارات :کاوشیار.

ی خالقیت در دانش آموزان (بررسی رابطه هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه ها1389کاظمی حقیقی،ناصرالدین) [2]

 تیز هوش )رساله دکتری(واحد علوم تحقیقات.

(بررسی مبانی نظری 1389) کاظمی حقیقی،ناصرالدین؛فرزاد،ولی اهلل؛خوش خلق،ایرج،یزدانی پژوه،مریم [3]

 نخبگی،پژوهشگاه آموزش و پرورش )به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش(.

دایی شهر اصفهان.بنیاد ملی طرح شهاب دوره ابت روان سنجی ابزارهای (.بررسی ویژگیهای 1390عابدی ،احمد)   [۴]

 اصفهان.  نخبگان

 (. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، تهران: ارسباران1380سیف نراقی ، مریم و نادری ، عزت اهلل ) [5]
[6] BINET,A,&Simon,t.(1905)Metods nouvelles poule.diagnostic duneveau intellectual 

des  dnormaux[A new method for the diagnosis of the intellectual level of abnormal 

persons].Lannee psychologique.11,191-244 
[7] Sternberg,Robert j.and Davidson,janet e.(1985).C ognetive Development in the 

gifted and talented. In Frances Degen Horowitz& Marion OBrien the gifted and 

talented(37-70).A merican psychological association. 

[8] Sternberg,Robert j.and Davidson,janet e.(2005)conceptions of giftedness- scond 

edition;Cambridge university press,Cambridge,p.147-170 
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