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ٔاستعدادهایٔدرخشانٔفصلنامهٔ 
3194ٔٔاییزپ،57ٔٔشمارهٔ 

372ٔ-341صفحاتٔ

 
 :پرورش استعداد در نظام تلفیقبرنامه های 

 مختلط و فردی سیاستهای(1
 

 دکتر ناصرالّدین کاظمی حقیقی

 چکیده
آموزانٔدارایٔٔهمراهٔبأدانشٔعمومیفراگیرٔٔآموزٔمستعد،ٔدرٔدرونٔبرنامهٔ ٔآموزشٔؤپرورشیٔاستٔکهٔدانشٔنظامیکٔ«ٔتلفیق»

ٔفردیٔؤسیاستٔآموزشیٔمختلط،ٔسیاستٔآموزشیٔسیاستهوشٔمتوّسطٔاشتغالٔبهٔتحصیلٔدارد.ٔسیاستهایٔرایجٔاینٔنظامٔرأ
ٔدرٔ«ٔمختلطٔآموزشیٔسیاست»دهند.ٔدرٔاینٔگفتارٔدؤسیاستٔنخستٔموردٔبررسیٔواقعٔمیٔشوند.ٔٔتشکیلٔمیتلفیقیٔٔتعاملی

ً
معموال

همیاریٔگروهیٔهمگنٔ»مشیٔهمیاریٔدارایٔدؤبرنامهٔاست:ٔٔخّطٔ«.ٔهمیاری»ؤ«ٔکالسیٔگروهبندیٔدرون»دؤقالبٔتحّققٔمیٔیابد:ٔ
ویژگیهایٔروانشناختیٔافرادٔدارایٔاستعدادٔبرترٔدرٔٔبرٔپایهٔ «ٔسیاستٔآموزشیٔفردی«.ٔ»یادگیریٔخصوصیٔدونفری»ؤ«ٔدرٔتوانایی

ٔتأکیدٔبرٔهایٔانٔحیطه ٔشخصیتیٔنگرشیٔؤشناختیٔبا ٔانفرادیٔمطالعهٔ »گیزشی، ٔمستقّل ٔآموزشٔفردیٔدانش« ٔدرٔٔبه آموزٔمستعّد
ؤ«ٔتحصیلٔهمزمان»،ٔ«گواهیٔبرایٔمعلوماتٔپایه»،ٔ«ورودٔزودترٔبهٔدبستان»،ٔ«تحتٔنظارتٔراهنما»میٔپردازد.ٔٔنظامٔتلفیقجریانٔ

ٔآیند.ٔٔهایٔسیاستٔفردیٔبهٔشمارٔمیٔازٔرایجترینٔبرنامه«ٔیادگیریٔغیرمستقیم»
ٔتلفیق،ٔسیاستٔتعاملی،ٔسیاستٔمختلط،ٔسیاستٔفردی،ٔپرورشٔاستعدادکلید واژه ها: 

 

ٔپرورشٔاستعدادٔنشانٔمیٔتٔکنونیٔبهرهوضعیّٔ ٔفقطٔدهدٔکهٔسیٔؤیکٔکشورٔجهانٔگیریٔجهانیٔازٔنظامٔویژه 
ٔ ٔکوششٔتخّصصیٔتلفیقٔٔنظاماز ٔهیچٔگونه ٔمیٔکنندٔو ٔناستفاده ٔکار ٔبه ٔترتیبٔگیرندٔمیتفکیکیٔرا ٔازجمله)به ؛

پاکستان،ٔتایوان،ٔبولیوی،ٔبوسنی،ٔبلغارستان،ٔبالروس،ٔبحرین،ٔٔ،اماراتٔمّتحدهٔعربیٔ،اکوادورٔ،اردنآنگوال،ٔالفبا(:ٔ
مقدونّیه،ٔٔکویت،،ٔکوبا،ٔکلمبیاعّمان،ٔفیلیپین،ٔقطر،ٔکرواسی،ٔٔ،شیلی،ٔصربستانسودان،ٔ،ٔسنگاپور،ٔدانمارکچک،ٔ

 (3194.ٔ)کاظمی،ٔیونانٔهنگٔکنگ،ٔٔویتنام،ونزوئال،ٔمولداوی،ٔنیجریه،ٔ
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ٔکّلی ٔطور ٔٔبه ٔرایج ٔٔتلفیقٔنظامسیاستهای ٔمختلط»را ٔآموزشی 1ٔ«سیاست ٔفردی»، ٔآموزشی ٔسیاست ؤ«
درٔاینٔگفتارٔدؤسیاستٔنخستٔموردٔبررسیٔواقعٔمیٔشوندٔؤدرٔٔدهند.ٔتشکیلٔمی«ٔتلفیقیسیاستٔتعاملیٔ»

ٔارایهٔخواهدٔگردید.ٔویژهٔبأتحلیلٔمستقلّٔٔ«تلفیقیٔتعاملیٔسیاست»بخشٔآیندهٔ
(ٔطرحریزی3ٔتواندٔبهٔچهارٔویژگیٔعمومیٔمربوطٔشود:ٔ)ٔموفقّیتٔیکٔبرنامهٔمی،ٔتلفیقٔنظامبهٔطورٔکّلیٔدرٔ

ٔدانش ٔ)ٔبرایٔهر ٔفردی ٔاساسٔنیازهای ٔبر ٔدانش3آموز ٔآموزشی ٔسطح ٔهماهنگٔبا ٔآموزشی ٔمواّد )ٔ(ٔ (1ٔآموز
(ٔبررسیٔمیزانٔپیشرفتٔتحصیلی4ٔآموزٔتوّسطٔمعّلمٔدرٔیکٔجریانٔعادیٔآموزشیٔ)ٔبهٔپیشرفتٔدانشرسیدگیٔ

ٔابزارهایٔپیشٔؤپسٔآزمون.ٔ)هاولی،ٔٔدانش ٔ(3929آموزٔبهٔوسیله 
 الف( سیاست آموزشی مختلط

ٔمختلط» ٔآموزشی ٔبهره«سیاست ٔمعنای ٔبه ٔبرنامهٔ، ٔاز ٔدرٔگیری ٔاستعداد ٔویژه  ٔپرورشی ٔکوششهای ٔو ٔها
ٔآموزانٔبأتواناییهایٔگوناگونٔتشکیلٔیافتهٔاست.ٔکالسهاییٔاستٔکهٔازٔدانش

ٔتحصیلیٔاستٔکهٔازٔتواناییهایٔٔ،ٔجمعیٔازٔدانشتلفیقدرٔنظامٔ«ٔکالس»منظورٔازٔ آموزانٔهمسّنٔدرٔیکٔپایه 
هایٔمتنّوعٔدرسیٔبرخوردارند.ٔبنابراینٔهرٔکالسٔدرٔنظامٔٔگوناگونٔدرٔسطوحٔمختلفٔهوشیٔؤمهارتیٔدرٔزمینه

ٔاست.ٔ«ٔناهمگون»درٔواقع،ٔجمعّیتیٔٔتلفیق
ٔناهمگون»فضایٔآموزشیٔ »ٔ ٔپدیده  ٔوجود ٔبه ٔاست»اشاره ٔعدادیچند ٔمهارتیٔ« ٔسطوحٔگوناگونٔهوشیٔو در
ناهمگونیٔدرٔهرٔکالسٔعادیٔمشهودٔاست:ٔناهمگونیٔدرٔتواناییها،ٔناهمگونیٔدرٔسطوحٔنوعٔدارد.ٔدرٔواقعٔسهٔ
ٔهأؤمواّدٔدرسی.ٔهایٔهوشیٔمختلف(ٔؤناهمگونیٔدرٔآمادگیٔبرایٔزمینهٔتواناییهأ)نظیرٔبهره

ٔعادیٔنیزٔبهٔچشمٔمینظیرٔهمینٔوضعّیتٔبهٔطورٔکّلیٔدرٔیکٔم خورد؛ٔیعنیٔمدرسهٔازٔدانشٔآموزانٔدرٔٔدرسه 
ٔواقعٔ ٔدر ٔاستٔو ٔتشکیلٔیافته ٔدرسیٔگوناگونٔ)بدونٔهیچٔتفکیکی( ٔمواّد ٔمهارتیٔدر سطوحٔمختلفٔهوشیٔو

ٔاست.«ٔناهمگون»آموزشگاهیٔ
ٔ ٔآموزشی ٔراهبرد ٔدر ٔهنگامی ٔآموزش، ٔ»تمایزیافتگی ٔو ٔمختلط ٔتواناییهای ٔبا ٔپاسخٔ«نامتجانسکالسهای ،

ٔمی ٔداشتهٔٔمناسب ٔتوّجه ٔیادگیرندگان، ٔاز ٔوسیعی ٔطیف ٔبرای ٔیادگیری ٔنیمرخ ٔو ٔرغبت ٔآمادگی، ٔبر ٔکه دهد
ٔ(3004باشد)تاملینسون،ٔ

ٔدرٔدؤقالبٔتحّققٔمیٔیابد:ٔ«ٔسیاستٔآموزشیٔمختلط»
ً
ٔ.3«همیاری»و2ٔٔ«کالسیٔگروهبندیٔدرون»معموال

                                                            
1 -Mixed –abilities classrom 
2 - Within- class grouping 
3 -Like- ability cooperative groups 



3 
 

 کالسی مشی درون خّط 
ٔکالسیٔالزمٔاستٔبهٔمفهومٔگروهبندیٔتوّجهٔشود.ٔمشیٔدرونٔمفهومٔخّطٔپیشٔازٔبررسیٔ

یابد؛ٔازٔجملهٔانواعٔمهّمٔآنٔٔیکٔطرحٔآموزشیٔوسیعٔبهٔطرقٔؤانواعٔگوناگونیٔتحّققٔمیٔٔگروهبندیٔبهٔمنزلهٔ 
ٔشمریم:ٔمیٔجأبهٔاجمالٔبرٔرأدرٔاین
شود.ٔٔآموزانٔگروهبندیٔمیٔالقه،ٔساختارٔدانشبندیٔمتجانسٔدرٔاینٔبرنامه،ٔبرٔاساسٔنیاز،ٔتواناییٔیأعٔگروه

ٔمیانٔدانش ٔتفاوتهاییٔیافتٔمیٔگرچه ٔیکٔکالسٔمتجانسٔنیز ٔگروهبندیٔآنٔٔآموزانٔدر ٔقصدٔساختار ٔاّما شود،
ٔنیازهایٔدانش ٔطیفٔآمادگیٔیا ٔحّتیٔاستٔکه ٔدهد، ٔخطابٔقرار ٔمورد ٔرا ٔآنها ٔیکٔمعّلم ٔباید االمکانٔٔآموزیٔکه

ٔمحدودٔشود.
شوند.ٔٔبندیٔمیٔآموزانٔبأسطوحٔؤیأتواناییٔمختلفیٔدستهٔمتنّوعٔ)نامتجانس(ٔدرٔاینٔبرنامه،ٔدانشبندیٔٔگروه

ٔگیرد.ٔیکٔمعّلمٔبأطیفٔوسیعیٔازٔنیازها،ٔتحتٔآموزشٔقرارٔمیٔٔآموزانٔمتنّوعٔبهٔوسیلهٔ ٔیکٔکالسٔبأدانش
ٔخوشهٔگروه ٔگروهٔبندی ٔنوع ٔاین ٔنظمٔای ٔیک ٔدانشٔبندی، ٔبرای ٔگروهی ٔکالسٔآمٔدهی ٔدر ٔتیزهوش وزان

ٔپنجٔیأششٔدانش
ً
آموزٔبأنیازها،ٔتواناییهأیأعالیقٔمشترک،ٔمشابهٔیکٔخوشهٔرأدرٔهمانٔٔنامتجانسٔاست.ٔاصوال

ٔدهدٔتأتغییراتٔمتفاوتیٔرأبرایٔفراگیرانٔپیشرفتهٔبهٔکارٔگیرد.ٔدهندٔکهٔبهٔمعّلمٔاجازهٔمیٔکالسٔتشکیلٔمی
آمیزٔٔیافتهٔدرٔیکٔگروهٔامکانٔآموزشٔرقابتٔآموزانٔترکیبٔکهٔبهٔدانشبندیٔانعطافیٔتدبیریٔآموزشیٔٔگروه
بندیٔٔدهدٔتأپویأباشندٔؤفراترٔازٔالگوهایٔگروهٔآموزانٔاجازهٔمیٔبندیٔانعطافیٔبهٔدانشٔدهد.ٔگروهٔایٔمیٔشایسته

ٔٔٔتواندٔبراساسٔتوانایی،ٔتحصیلیٔداردٔؤمیٔٔظاهرٔشوند.ٔاینٔگروهبندیٔبستگیٔبهٔمحتوایٔرشتهٔ  اندازهٔؤیأعالقه 
ٔریزیٔشود.ٔآموزانٔپیٔدانش

ٔ.قابلٔاجراست«ٔکالسیٔگروهبندیٔدرون»بهٔشکلٔٔتلفیقٔنظامدرٔ«ٔمتنّوع»ازٔاینٔمیان،ٔگروهبندیٔ
دهدٔؤهرٔگروهٔرأبأٔ،ٔیکٔمعّلمٔگروههایٔتواناییٔرأدرٔکالسٔدرسٔشکلٔمی«گروهبندیٔدرونٔکالسی»درٔ

ٔبرٔاساسٔعملکردشانٔدرٔٔریزیٔمیٔادشٔپیآموزشٔمتناسبٔنسبتٔبهٔسطحٔاستعد ٔویٔدانشٔآموزانٔرا کند.
ٔدرسیٔدرجهٔبندیٔمی ٔکارٔمستقّلٔدادهٔشود.ٔبرنامه  ٔکند.ٔممکنٔاستٔبهٔدانشٔآموزٔبسیارٔتوانمندیٔاجازه 

ٔنیازهایٔدانش ٔدرسیٔبا آموزٔتیزهوشٔکالسٔمبادرتٔٔاینٔتدبیرٔمقتضیٔآنٔاستٔکهٔمعّلمٔبهٔانطباقٔبرنامه 
ٔورزد.

توانٔدرٔمدارسٔابتداییٔعادیٔ)متوّسطٔازٔلحاظٔهوش(ٔانجامٔداد.ٔٔبنابراینٔگروهبندیٔبرٔاساسٔتواناییٔرأمی
بهٔطورٔکّلیٔدؤنوعٔگروهبندیٔازٔتداولٔبیشتریٔبرخوردارٔاست:ٔ)الف(ٔگروهبندیٔبرٔمبنایٔتواناییٔبهٔمنظورٔ
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ٔ)ٔغنی ٔنامتجانسٔو ٔتواناییهای ٔبا ٔهمیارانه ٔگروهبندی ٔ)ب( ٔکّلّیهٔ سازی؛ ٔتحصیلی. ٔتسریع ٔبرای ٔگروهبندی ٔٔج(
ٔآشکارٔساخته ٔاّمأٔاندٔدرخششهایٔتحصیلیٔگروهبندیٔغنیٔپژوهشهایٔپیگیرانه ٔتسریعٔبیشترٔاست؛ سازیٔو

ٔجنبه ٔدر ٔضعیفی ٔو ٔکم ٔروانٔتأیید ٔسازگاری ٔاثرات ٔجامعهٔهای ٔو ٔٔشناختی ٔبرنامه  ٔدستاوردهای ٔدارد. پذیری
ٔب ٔنامتجانس ٔتوانایی ٔبا ٔدانشگروهبندی ٔنتیجهٔ ٔرای ٔمستعّد ٔو ٔتیزهوش ٔتأییدٔٔٔآموزان ٔو ٔنداشت درخشانی

ٔ(3993.)راجرز،ٔ.نشد
ٔؤ ٔمعّلمان ٔدیدگاه ٔاساس ٔبر ٔانگیزشی، ٔو ٔاجتماعی ٔتحصیلی، ٔلحاظ ٔاز ٔدرخشان ٔاستعدادهای گروهبندی

ٔمیٔدانش ٔتلّقی ٔمؤّثر ٔو ٔمفید ٔامری ٔمدارسٔمتوّسط، ٔآنٔآموزان ٔبر ٔمشروط ٔٔشود؛ ٔمعّلمان، ٔفردٔٔتحتکه الّشعاع
ٔ(3929تیزهوشٔواقعٔنشدهٔؤموقعّیتیٔبرایٔشکوفاییٔخودٔنیزٔداشتهٔباشند.)فلدهاوزنٔؤکندی،ٔ

گروهبندیٔ»بهٔطورٔکّلیٔگروهبندی،ٔیکٔاقدامٔآموزشیٔرویارؤبأبرخیٔتنگناهایٔعاطفیٔؤاجتماعیٔاست.ٔ
کارکردٔتحصیلیٔدرٔٔٔتیزهوشٔدارد.ٔمقایسهٔ ٔآموزانٔهأؤویژگیهایٔدانشٔ)متجانسٔیأنامتجانس(ٔبستگیٔبهٔدیدگاه

ٔولیٔدانش ٔبرتریٔگروهبندیٔمتجانسٔدارد. ٔنشانٔاز ٔگروه، ٔموقعّیتهایٔٔآموزانٔجاهٔدو ٔاز ٔکه ٔدارند طلبیٔوجود
ٔاستقبالٔمی ٔدیگران( ٔبا ٔمقایسه ٔنمراتٔباالٔ)در ٔنیلٔبه ٔمنظور ٔهمکاران،ٔٔآموزشیٔناهمگنٔبه ٔو ٔبایر کنند.)آدام

3004)ٔ
العاتٔیکٔسالٔبررسیٔطولیٔبرٔرویٔهزارٔؤصدٔدانشٔآموزٔتیزهوشٔتحتٔپوششٔبرنامهٔجمعٔآوریٔاّطٔ

ٔعادیٔنشانٔدادٔکهٔازٔحیثٔسطحٔپیشرفتٔتحصیلی،ٔدانشٔآموزانٔتیزهوشٔتحتٔپوششٔبرنامهٔ ویژهٔؤمدرسه 
ٔدانشٔآموزانٔتیز ٔتفکیکیٔبرجستگیٔداشتندٔدرٔحالیٔکهٔازٔجهتٔخودباوری، ٔخاّصٔؤپایه  هوشٔهایٔمدرسه 

ٔ(3993وقتٔؤدرونٔکالسیٔبرتریٔنشانٔدادند.ٔ)کورنلٔؤهمکاران،ٔٔهایٔپارهٔتحتٔپوششٔبرنامه
ٔتفکیکی،ٔپاره ٔخاّص،ٔپایه  ٔویژهٔ)مدرسه  آموزانٔتیزهوشٔٔوقتٔؤدرونٔکالسی(ٔبرایٔدانشٔاجرایٔچهارٔبرنامه 

ٔدومٔؤسومٔدرٔدبستانٔبهٔمّدتٔدوسالٔتح ایٔدرٔبرٔٔصیلیٔنتایجٔقابلٔمالحظهبرٔرویٔهزارٔؤدهٔدانشٔآموزٔپایه 
هایٔخاّص،ٔدرٔمقایسهٔبأگروهٔآزمایشیٔیعنیٔتیزهوشانیٔکهٔٔداشت.ٔدانشٔآموزانٔتیزهوشٔتحتٔپوششٔبرنامه

آموزانٔتیزهوشٔتحتٔپوششٔمدارسٔویژهٔٔکردند،ٔتفاوتهاییٔنشانٔدادند.ٔدانشٔهیچٔآموزشٔخاّصیٔدریافتٔنمی
ٔاحساسٔمی ٔکالسی، ٔدرون ٔبرنامه  ٔقضاوتهایٔکردٔو ٔفرصتهاییٔبرایٔایجاد ٔآنها ٔبه ٔمحیطهایٔیادگیریشان ٔکه ند

ٔٔهایٔپارهٔدهند.ٔدانشٔآموزانٔتحتٔپوششٔبرنامهٔمستقّلٔمی ٔخاّصٔؤپایه  وقتٔؤدرونٔکالسی،ٔدرٔقیاسٔبأمدرسه 
ٔاساس ٔبر ٔدادند. ٔبروز ٔتواناییهایٔتحصیلیٔخود)خودباوریٔتحصیلی( ٔبرداشتهایٔباالتریٔنسبتٔبه ٔتفکیکی،
ٔدانشٔآموزانٔتیزهوشیٔکهٔتحتٔ ٔمطالعاتٔاجتماعی، ٔعلوم، ٔگوناگونٔنظیرٔخواندن، پیشرفتٔتحصیلیٔدرٔمواّد
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ٔتفکیکیٔؤپاره ٔخاّص،ٔپایه  وقتٔقرارٔگرفتند،ٔدرٔمقایسهٔبأهمساالنٔتیزهوشیٔکهٔاینٔٔآموزشٔویژهٔنظیرٔمدرسه 
ٔبرنامهٔبرنامه ٔدادند. ٔبرتریٔنشان ٔدریافتٔنکردند، ٔرا ٔکوششهایٔدرونٔکالسیٔنیزٔهایٔیأها ٔبا ٔمقایسه ٔدر دشده

ٔدانش ٔبرایٔٔبرتریٔداشتند. ٔخود ٔراهنماییٔمعّلم ٔاّتکایٔبیشتریٔبه ٔتفکیکی، آموزانٔتیزهوشٔتحتٔپوششٔپایه 
ٔبرنامه ٔبا ٔمقایسه ٔدر ٔآنها ٔمسایلشانٔداشتند. ٔمربوطٔبهٔحّل ٔامور ٔدرٔترجیحٔٔوقتٔؤدرونٔهایٔپارهٔانجام کالسی،

ٔ(3994نمراتٔنازلتریٔداشتند.ٔ)دلکورتٔؤهمکاران،ٔیادگیریٔمستقّل،ٔ
ٔقّوتهایٔ ٔدرون»از ٔکالسیٔبرنامه  ٔیکٔجمعّیتٔ« ٔدر ٔهمساالنشان ٔبا ٔتوانمند ٔبسیار یکپارچگیٔدانشٔآموزان

ٔٔدانش ٔدرسی)ترفینگرٔو3920ٔآموزیٔعمومیٔ)کولونٔؤترفینگر، (،ٔرشدٔیادگیریٔمستقّلٔهنگامٔتمرکزٔبرٔبرنامه 
ٔ 3959ٔبارتون، ٔو ٔهمیارانه( ٔیکٔجّو ٔدانشٔتشویق ٔعنوان ٔبه ٔیاریٔٔتر ٔکندتر ٔیادگیرندگان ٔبه ٔتیزهوشٔکه آموزان

ٔچالشٔمی ٔامکان ٔاساسٔتوانایی، ٔبر ٔهمگنٔآشکار ٔیکٔگروه ٔفقدان ٔبرنامه، ٔاین ٔضعفٔعمده  جوییٔکمترٔٔدهند.
ٔمهارتهایٔپایه ٔدرسیٔؤتکرارٔبالقّوه  ٔ(3925ایٔاست.ٔ)رنزولیٔؤَونٔتاسلٔباسکا،ٔٔبرنامه 

ٔنشانٔمی ٔٔبررسیها ٔاثرٔبرنامه  ٔ«ٔکالسیٔگروهبندیٔدرون»دهندٔکهٔاندازه  برٔاساسُٔنهٔمطالعهٔفقطٔبرایٔجنبه 
ٔ(3005(ٔدرٔسطحٔقابلٔقبولیٔبهٔدستٔآمد.ٔ)راجرز،14/0تحصیلی)

 مشی همیاری خّط 
ٔ.5ٔ«یادگیریٔخصوصیٔدونفری»و4ٔٔ«همیاریٔگروهیٔهمگنٔدرٔتوانایی»مشیٔدارایٔدؤبرنامهٔاست:ٔٔاینٔخّطٔ

ٔ شود،ٔگروهیٔبأسطحٔتواناییٔٔبرداشتٔمی«ٔهمیاریٔگروهیٔهمگنٔدرٔتوانایی»همانٔگونهٔکهٔازٔعنوانٔبرنامه 
ٔیکدیگرٔدرٔفضاییٔهمیارانهٔبهٔجریانٔیادگیریٔٔریزیٔمیٔیکنواختٔؤهماهنگٔپی شودٔؤدانشٔآموزانٔگروهٔبا

ٔورزند.ٔمبادرتٔمی
دهدٔتأدرٔگروهیٔکوچکٔدرٔداخلٔکالسٔبهٔفّعالّیتٔهمیارانهٔدرٔٔآموزانٔمستعّدٔاجازهٔمیٔاینٔبرنامهٔبهٔدانش

ٔویژهٔیأوظایفٔخاّصیٔبپردازند.ٔشرایطٔبهٔگونه آموزانٔمستعّدٔدرٔگروهٔهمیاریٔٔایٔاستٔکهٔدانشٔپیرامونٔبرنامه 
ٔنٔیادگیریٔؤآموزشٔبرٔعهدهٔبگیرند.ٔبهٔتمرینٔؤعملکردٔبپردازندٔؤنقشهایٔرهبریٔرأدرٔجریا

ٔگروههایٔهمیاریٔمرّکبٔازٔدانش آموزانٔدرٔسهٔسطحٔتواناییٔباال،ٔمتوّسطٔؤضعیفٔدرٔیکٔدرسٔیأٔشالوده 
ٔخاّصٔاست.ٔسطحٔباالٔاختصاصٔبهٔدانش داردٔؤسایرٔهمیارانٔدرٔدؤسطحٔمتوّسطٔؤمستعّدٔآموزٔٔیکٔزمینه 

                                                            
4 -Like- ability cooperative groups 
5 - Peer- tutored dyads 
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آموزانٔهرٔگروهٔٔورزند.ٔتکالیفٔمناسبٔؤمتفاوتیٔازٔسویٔمعّلمٔبهٔدانشٔمیٔضعیفٔدرٔفّعالّیتٔیادگیریٔمشارکت
ٔشود.ٔواگزارٔمی

ٔخوشه ٔاین ٔٔهدف ٔافراد ٔشناختی ٔمهارتهای ٔرشد ٔبر ٔافزون ٔهمیار ٔؤٔمستعّدٔهای ٔتکالیف ٔتمرین ٔطریق )از
ٔآموزانٔضعیفتر(،ٔتقوّیتٔؤپرورشٔویژگیهایٔعاطفیٔؤتعاملٔاجتماعیٔاست.ٔآموزشٔبهٔدانش

ٔانواعٔمختلفیٔازٔاینٔخّطٔم
ً
ٔآموزشٔتسریعیٔٔمشیٔآموزشیٔبهٔکارٔگرفتهٔمیٔعموال ٔفّعالّیتهایٔگروهی، شود:

ههایٔچهارٔنفریٔو...؛ٔولیٔبهٔطورٔکّلیٔنتایجٔنشانٔٔهمیارانه،ٔیادگیریٔهمراهٔبأهم،ٔگرؤٔیکپارچهٔ  گروهی،ٔمطالعهٔ 
ٔبرٔاینٔخّطٔٔمی ٔغفلتٔازٔدانشٔمشیٔمترّتبٔاست:ٔدهدٔکهٔدؤمحدودّیتٔعمده ٔتحصیلی؛ٔٔ)الف( آموزانٔمستعّد

ٔ(3993هایٔمداخالتیٔضعیفٔدرٔنشانٔدادنٔاثربخشیٔیادگیریٔهمیارانه.ٔ)رابینسون،ٔٔ)ب(ٔاعتمادٔبهٔمقایسه
آموزانٔمستعّدٔؤتیزهوشٔششٔتأهجدهٔساله،ٔتدریسٔخصوصیٔتوّسطٔهمساالنٔرأمناسبترٔازٔٔبیشترٔدانش
ٔغنی ٔو ٔؤتسریع ٔبروز ٔبرای ٔمیٔسازی ٔبالقّوه ٔقابلّیتهای ٔدر ٔانفرادی ٔتفاوتهای ٔدیگر،ٔٔنمایاندن ٔسوی ٔاز دانند.

ٔپایه ٔؤتیزهوشٔدر ٔبیشٔازٔٔٔهایٔهفتمٔؤهشتمٔکهٔعقایدٔشخصیٔدربارهٔ ٔنوجوانانٔمستعّد ٔدارند، اهدافٔمدرسه
ٔبهٔیافتنٔکسبٔکسانیٔکهٔنقطهٔنظراتٔرقابتیٔدرٔارزشگذاریٔذاتیٔبهٔیادگیریٔمحضٔنشانٔمی رضایتٔٔدهند،

ٔ(3994سن،ٔدپردازند.)تورکیلٔریزیٔدرٔورودٔبهٔدانشکدهٔمیٔیادگیریٔآموزشگاهیٔؤطرح
ٔپایهٔدانش ٔتحصیلیٔدر ٔتیزهوشان ٔبا ٔمقایسه ٔتیزهوشٔدر ٔغیر ٔبیشٔازٔٔآموزان ٔپسران ٔو ٔهشتم ٔتا هایٔششم

ٔنگرشٔمثبت ٔتیٔٔدختران، ٔتأییدٔنشدٔکه ٔاینٔفرضیه ٔاّما ٔدارند؛ ٔیادگیریٔهمیارانه ٔغیرٔنسبتٔبه زهوشانٔبیشٔاز
ٔبهٔکارٔنمی ٔنگرشٔمثبتٔنشانٔمیٔتیزهوشانٔبهٔکالسهاییٔکهٔروشٔهمیاریٔرا دهند.)رامسیٔؤریچاردز،ٔٔبرند،

3995)ٔ
ٔنشانٔمی ٔٔبررسیها ٔاثرٔبرنامه  برٔاساسٔسهٔمطالعهٔفقطٔ«ٔهمیاریٔگروهیٔهمگنٔدرٔتوانایی»دهندٔکهٔاندازه 
ٔتحصیلی) ٔ(3005لیٔبهٔدستٔآمد.ٔ)راجرز،(ٔدرٔسطحٔقابلٔقبو32/0برایٔجنبه 

ٔ ٔبرنامه  ٔدونفری»در ٔیادگیریٔخصوصی ٔدانش« ٔاز ٔدانشٔیکٔترکیبٔزوجی ٔو ٔتوانمند ٔبسیار ٔبأٔآموز آموز
ٔگیردٔتأبهٔهمیاریٔؤمشارکتٔدرٔتکالیفٔیادگیریٔبپردازند.ٔکارکردٔضعیفٔدرٔیکٔزمینهٔشکلٔمی

ٔٔبررسیهأنشانٔمی ٔاثرٔبرنامه  برٔاساسٔپنجٔمطالعهٔدرٔهیچٔیکٔ«ٔخصوصیٔدونفریٔیادگیری»دهندٔکهٔاندازه 
ٔ(3005هایٔتحصیلی،ٔاجتماعیٔؤخودارجدهی،ٔاثریٔنداشت.ٔ)راجرز،ٔازٔجنبه
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 ب(سیاست آموزشی فردی 

ٔویژگیهایٔروانشناختیٔافرادٔمستعّدٔ هایٔانگیزشی،ٔشخصیتیٔنگرشیٔؤشناختیٔٔدرٔحیطه اینٔسیاستٔبرٔپایه 
ٔمستقّلٔان»بأتأکیدٔبرٔ ٔمیٔپردازد.ٔنظامٔتلفیقآموزٔمستعّدٔدرٔجریانٔٔبهٔآموزشٔفردیٔدانش6ٔ«فرادیمطالعه 

ٔبهٔطورٔکّلیٔطرحٔآموزشٔفردی،ٔ«ٔطرحٔآموزشیٔفردی»3927ٔدرٔسالٔ«ٔکایربی»ؤ«ٔکیتانو» ٔارایهٔدادند. را
مزبورٔآورد.ٔطرحٔٔآموزانٔدارایٔنیازمندیهایٔویژهٔفراهمٔمیٔخدماتٔآموزشیٔؤپرورشیٔخاّصیٔرأبرایٔدانش

ٔایٔفراهمٔآید.ٔمشتملٔبرٔاصالحاتیٔاستٔکهٔدرٔیکٔکالسٔعادیٔبایدٔانجامٔگیردٔؤیأشرایطٔاضافیٔویژه
آموزٔمستعّدٔدارایٔنیازهایٔٔهدفٔازٔطرحٔآموزشٔفردی،ٔکمکٔبهٔتأمینٔشرایطیٔاستٔکهٔبرایٔیکٔدانش

ٔ عادیٔیأٔٔدهدٔتأبرنامهٔ ٔعّلمانٔیاریٔمیضروریٔاست.ٔاینٔطرحٔبهٔم7ٔ«تیزهوشیٔاستثنایی»خاّصٔؤیأبهٔویژهٔپدیده 
آموزٔسازگارٔکند.ٔطرحٔمزبورٔمعّلمانٔرأتشویقٔٔتیزهوشٔرأبرایٔهریکٔازٔقابلّیتها،ٔضعفهأؤعالیقٔدانشٔٔویژهٔ 
ٔدانشٔمی ٔویژگیهایٔیادگیریٔهر ٔکه ٔسازند.ٔٔکند ٔمتمرکز ٔنیازهایٔفرد ٔبر ٔرا ٔکوششها ٔو ٔکنند ٔارزشیابی ٔرا آموز

ٔدهد.ٔآموزٔقرارٔمیٔنٔطرح،ٔوالدین،ٔمعّلمانٔؤمجریانٔرأدرٔمشارکتٔمتقابلٔبأدانشساختارٔگروهیٔای
ٔدارایٔپنجٔمرحلهٔاست:«ٔطرحٔآموزشٔفردی»

ً
ٔمعموال

ٔتخّصصی؛ٔٔاندرکارانٔدرٔیکٔدایرهٔ ٔ)الف(ٔگردآمدنٔدست
ٔآموز؛ٔ)ب(ٔارزشیابیٔقابلّیتها،ٔضعفهأؤعالیقٔدانش

ٔمّدتٔبرایٔدانشٔآموزٔافٔکوتاه)ج(ٔبررسیٔآرمانهایٔبلندمّدتٔؤاهد
 هایٔآموزشیٔمناسبٔبرایٔنیلٔبهٔهدفشٔؤشیوهٔٔ)د(ٔتعیینٔروشها

ٔافرادیٔاستٔکهٔبهٔنوعیٔبأ کیٔ(ٔاّتخاذٔروشهاییٔبرایٔارزشیابیٔپیشرفتٔؤ)ه ٔتخّصصیٔمرّکبٔازٔهمه  دایره 
گیرند.ٔٔمٔؤمستدّلٔرأبهٔکارٔمیکنندٔؤمرتبطٔهستند.ٔآنهأیکٔکوششٔمشترکٔپرورشیٔقابلٔفهٔآموزٔکارٔمیٔدانش

ٔترکیبٔاینٔدایرهٔرأمعّلمان،ٔمختّصصانٔتشخیص،ٔمسؤوالن،ٔوالدینٔؤمشاورانٔتشکیلٔمی
ً
ٔدهد.ٔمعموال

ٔکاری، شودٔؤنقشٔهریکٔازٔاعضاءٔدرٔٔآرمانها،ٔاهدافٔؤروشهأیکپارچهٔمیٔٔٔبأبرگزاریٔجلساتٔمنّظم،ٔدایره 
ٔگردد.ٔآموزٔمعّینٔمیٔتشخیصٔؤپرورشٔدانش

ٔدانش ٔنیازهای ٔنقطهٔ ٔارزشیابی ٔاست. ٔمهّم ٔو ٔمحوری ٔاقدام ٔیک ٔپیٔٔآموز ٔآموزشی،ٔٔآغازین ٔاهداف ریزی
آموزٔاست.ٔاّطالعاتیٔکهٔبرایٔتعیینٔنیازهایٔفردیٔالزمٔاستٔٔتشخیصٔدقیقٔقابلّیتها،ٔضعفهأؤعالیقٔهرٔدانش

                                                            
6 - Individual Independent Study   
7 -Dual Exceptionality (Twice Exceptional Children) 
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ٔمعّلمان؛ٔ)ب(ٔنتایجٔآزمونهایٔشاملٔاینٔمواردٔاست:ٔ)الف(ٔنتایجٔارزشیابیٔغیرٔرسمیٔؤمشاهداتٔ بهٔوسیله 
ٔدانش ٔعالیق ٔبه ٔمربوط ٔبررسیهای ٔ)ج( ٔگزینش؛ ٔتشخیصٔو ٔجریان ٔطّی ٔبرداشتٔرسمی ٔنیازهای ٔو ٔٔآموز شده 

ٔؤسؤالیه ٔفهرستها ٔ)د( ٔ)هٔفردی؛ ٔنظیرٔمشاوران،ٔٔهایٔمربوطٔبهٔوالدین؛ ٔاّطالعاتٔناشیٔازٔسایرٔمنابعٔمرتبط؛ )
ٔؤمتخّصصانٔاستعدادهایٔخاّص.ٔمتخّصصانٔموضوعاتٔدرسیٔویژه

ٔخاّصٔٔشودٔکهٔبرایٔپیٔبراساسٔاینٔاّطالعاتٔیکٔنیمرخٔمرّکبٔازٔقابلّیتهأؤضعفهأتشکیلٔمی ریزیٔبرنامه 
هایٔریاضی،ٔادبیات،ٔٔآموزٔدرٔحوزهٔتواندٔمثاًلٔبهٔسطحٔپیشرفتٔدرسیٔدانشٔبسیارٔمفیدٔاست.ٔاینٔاّطالعاتٔمی
ٔتعلیماتٔ ٔاطالعاتٔعمومی، ٔرهبریٔؤعلوم، ٔانگیزه  ٔقدرتٔحّلٔمسأله، اجتماعیٔمربوطٔشودٔؤسطحٔخاّلقّیت،
مّدتٔبرٔمبنایٔٔریزیٔآرمانهایٔبلندمّدتٔؤاهدافٔکوتاهٔآموزٔرأمشّخصٔکند.ٔپایهٔعالیقٔؤتواناییهایٔهنریٔدانش

ٔوسیعٔؤنظریٔٔآموزٔامکانٔوضعّیتیٔدانشٔٔتعیینٔدقیقٔنیمرخ ٔبلند،
ً
ٔمعموال ٔآرمانها هستندٔؤاهدافٔپذیرٔاست.

شودٔؤسرانجامٔٔریزیٔمیٔاند.ٔسپسٔتجاربٔیادگیریٔویژهٔبرایٔتحّققٔهرٔهدفٔطرحٔمشّخص،ٔمحدودٔؤکاربردی
ٔآید.ٔآموزٔفراهمٔمیٔروشهاییٔبرایٔترسیمٔسیرٔپیشرفتٔدانش

ٔبایدٔدرجهٔ  عینیٔنیلٔبهٔهرٔهدفٔرأارزشیابیٔکند.ٔهرجأکهٔممکنٔبودٔتأمالکٔقابلٔمشاهدهٔؤٔٔاینٔروشها،
معّلم،ٔخودارزشیابی،ٔٔٔهایٔمشاهدهٔ ٔمشّخصٔگردد،ٔروشهایٔارزشیابیٔکّلیٔشاملٔامتحاناتٔکتبیٔیأشفاهی،ٔبرگه

ٔمقایسهٔ  ٔدانشٔٔموازین ٔسایر ٔبا ٔبازدهٔفرد ٔؤٔآموزان، ٔقّوتها ٔشده، ٔانجام ٔکوششهای ٔمیزان ٔکیفّیتٔکار، ٔکاری، های
ٔکاریٔؤمالحظهٔ  ٔکوششهایٔآیندهٔاست.ٔٔضعفها،ٔبازده 

بدیهیٔاستٔکهٔدیدگاههأؤاظهارٔنظرهایٔوالدینٔؤخانواده،ٔیکٔمالکٔارزشیابیٔبسیارٔمهّمٔاست.)کیتانؤؤ
ٔ(3922کایربی،ٔ

ؤبهٔسادگیٔدرٔ امتیازٔقابلٔتوّجهٔاینٔسیاستٔآنٔاستٔکهٔمستلزمٔجداسازیٔؤتفکیکٔنظامٔآموزشیٔنیست
ٔقابلٔاجراست.مدارسٔعادیٔدرٔکنارٔدانشٔآموزانٔدارایٔهوشٔمتوّسطٔنیزٔ

ٔنظامهایٔارزشیٔؤاولوّیت دهیٔبسیاریٔازٔسیاستگذارانٔدرٔٔبرٔاساسٔمالحظاتٔبرخیٔازٔمکاتبٔتربیتی،
گیریٔٔآموزیٔاست.ٔازٔسویٔدیگرٔبهرهٔقلمرؤآموزشٔؤپرورش،ٔتأکیدٔبرٔپیٔریزیٔنظامٔتلفیقٔدرٔجمعّیتٔدانش

ایٔاستٔکهٔممکنٔٔنیٔؤماّدیٔخاّصٔؤپرٔهزینهازٔسیاستهایٔآموزشیٔنظامٔتفکیکیٔ،ٔمقتضیٔتأمینٔمنابعٔانسا
ٔاستٔمیّسرٔنباشد.

ٔبنیادهایٔروانشناختیٔبرٔمی ٔاینٔمبانیٔتوّجهٔٔضرورتهایٔنظریٔاینٔسیاستٔاز ٔاستٔبه ٔشایسته ٔلذا خیزد.
ٔکرد.
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ٔتبیینٔانتظاراتٔاجتماعیٔدانش ٔدر ٔکهٔٔنتایجٔیکٔتحلیلٔاکتشافیٔمهّم ٔتیزهوشٔنشانٔداد ٔو آموزانٔمستعّد
،ٔبافتٔ«یگانگیٔبرایٔپیشرفت»ؤ«ٔپذیریٔاستقالل»،ٔ«بینیٔدرٔتوّقعاتٔواقع»،ٔ«ارتقایٔفرهنگی»،ٔ«عاطفی حمایت»

ٔاصلیٔتوّقعاتٔمحیطیٔافرادٔمستعّدٔتشکیلٔمی دهد.ٔانتظاراتٔمحیطیٔشاملٔمحیطهایٔآموزشیٔؤٔؤخمیرمایه 
«ٔگراییٔبرایٔپیشرفتٔفردیٔؤعمومیٔاستقالل»شودٔ.ٔبهٔطورٔکّلیٔاینٔانتظاراتٔمبتنیٔبرٔنوعیٔٔتحصیلیٔنیزٔمی

ٔ(3129است.)مقّدم،
ٔچهار ٔو ٔهشتاد ٔدویستٔو ٔکّلی ٔطور ٔ)ٔبه ٔششٔمطالعه34مطالعه ٔسیٔو ٔو ٔنهصد ٔو ٔمجموعٔهزار ٔدر ایٔٔ%(

ٔبرٔیادگیریٔمستقّلٔ)نظیرٔٔ)مروریٔؤپژوهشی(ٔکهٔدرٔبرنامه هایٔویژهٔآموزشیٔؤپرورشٔاستعدادٔانجامٔشده،
ٔیادگیریٔمبتنیٔبرٔمسأله(ٔمتمرکزٔآموزشٔشتابان،ٔم طالعاتٔژرف،ٔمفاهیمٔانتزاعیٔؤپیچیده،ٔمطالعاتٔتحلیلی،

 (3005اند.ٔ)راجرز،ٔشده
8ٔ«تحتٔنظارتٔراهنما» ٔدبستان»، ٔبه ٔزودتر 9ٔ«ورود 10ٔ«گواهیٔبرایٔمعلوماتٔپایه»، و11ٔٔ«تحصیلٔهمزمان»،

ٔآیند.ٔشمارٔمیهایٔسیاستٔفردیٔبهٔٔازٔرایجترینٔبرنامه12ٔ«یادگیریٔغیرمستقیم»
 تحت نظارت راهنما

ٔ ٔبهٔمعنایٔارتباطٔدهیٔدانش«تحتٔنظارتٔراهنما»برنامه  آموزٔبأمرجعٔمتخّصصیٔدرٔیکٔزمینهٔاستٔکهٔٔ،
ٔزمانیٔمشّخصٔپایه ٔبرایٔویٔدرٔیکٔدوره  ٔبرایٔهرٔدؤراهبردٔٔریزیٔمیٔتجاربٔیادگیریٔرا ٔاینٔبرنامهٔرا کند.

ٔتوانٔبهٔکارٔبرد.ٔمیمحتواییٔیعنیٔتسریعٔؤغنیٔسازیٔ
ٔبرایٔغنی ٔتحتٔنظارتٔراهنما ٔبرنامه  ٔمواّدٔٔدر ٔیا ٔو ٔماّده ٔتعمیقیٔدر ٔکوششهایٔآموزشیٔتعریضیٔو سازی،

ٔغنی ٔاز ٔمنظور ٔواقع ٔدر ٔفّعالّیتهاست. ٔمحور ٔاساسٔٔویژه، ٔبر ٔموجود، ٔدرسی ٔمواّد ٔو ٔمحتویات ٔتعمیق سازی،
ٔ)کارگاه،ٔآزمایشگاه،ٔکتابخانه،ٔرایانهٔؤ...(ٔاست.گیریٔازٔامکاناتٔکمکٔآموزشیٔمتنّوعٔؤگستردهٔٔبهره

ٔمستقّلٔانفرادی»ازٔاینٔبرنامهٔبهٔعنوانٔ ٔمستقّلٔیکیٔازٔشایستهٔٔبرنامهٔ شود.ٔٔنیزٔیادٔمی13ٔ«مطالعه  ترینٔٔمطالعه 
ٔشود.ٔتدابیرٔازٔحیثٔتحّققٔتمایزیافتگیٔنظامٔپرورشٔاستعدادٔقلمدادٔمی

                                                            
8 - Mentorships 
9 - Early entrance to school 
10 - Credit for prior learning 
11 - Dual enrollment 
12 -Distance Learning 
13 - Individual Independent Study   
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یکٔٔٔدهیٔتأکیدٔدارد.ٔدرٔشرایطیٔکهٔمعّلمٔبهٔمنزلهٔ ٔراهبردٔیادگیریٔخودجهتکهٔذکرٔشد،ٔاینٔبرنامهٔبرٔٔچنان
ٔکند.ٔاشٔایفأمیٔکندٔؤیادگیرنده،ٔنقشٔفّعالتریٔرأدرٔتعیینٔؤمدیرّیتٔیادگیریٔکنندهٔعملٔمیٔراهنمأیأتسهیل

 بررسی برخی شواهد 
ٔ ٔراهنما»برنامه  ٔنظارت ٔ«تحت ٔمثابهٔ ، ٔبه ٔوسیعی ٔسطح ٔمستعّدٔتٔیکٔتجربهٔ ٔدر ٔدانشٔآموزان ٔبرای ربیتی

ٔراهنمایانٔممکنٔاستٔبرانگیختگیهاییٔبرایٔرشدٔتحصیلیٔفراهمٔ ٔزیرا ٔمیٔگیرد؛ ٔحمایتٔقرار تحصیلیٔمورد
ٔبررسیٔٔنمونهٔهایٔنقشیٔمثبتٔدرٔحیطهٔ ٔآورندٔؤبرایٔدانشٔآموزانٔبهٔمنزلهٔ  گرایشهایٔشغلیٔخدمتٔکنند.

ٔیکٔبرنا53ٔتجاربٔ ٔورودیٔدر ٔمستعد ٔمهارتهایٔٔمهٔ نوجوان ٔکه ٔداد ٔنشان ٔمحور ٔدانشگاه ٔتابستانی راهنمایی
آنهأارتقاءٔیافتهٔبود.ٔآنهأروابطٔمثبتٔبأراهنمایانٔخودٔرأگزارشٔٔپژوهشیٔؤشایستگیهایٔشغلیٔبرداشتٔشدهٔ 

ٔمیٔگذاردٔؤازٔیکٔچشمٔاندازٔ ٔآنها ٔبویژهٔهنگامیٔکهٔاحساسٔمیکردندٔکهٔراهنمایشانٔوقتٔبسیاریٔبا دادند؛
 (3030مراهٔبأروابطٔدوستانهٔگرمٔؤداوطلبانهٔبرخوردارٔاست.ٔ)لیتلٔؤهمکاران،ٔه

ٔدانش ٔمدارسٔعادیٔرنجٔٔبرخیٔاز ٔدشواریهایٔآموزشیٔدر ٔاز ٔنیازهایٔویژه ٔتیزهوشٔبا ٔو آموزانٔمستعّد
ٔآموزشیٔٔمی ٔچنینٔشرایطیٔتدبیر ٔدر ٔدهیٔیادگیریٔخودجهت»برند. ٔدرخشانٔتحصیلیٔخواهدٔ« ثمراتٔبسیار
ٔ(3004اشت.)رایس،ٔد

ٔگیلفورد» »ٔ ٔسال ٔکه3951ٔٔدر ٔکرد ٔارائه ٔرا ٔمحتوا( ٔتولید، ٔ)فّعالّیت، ٔوجهی ٔسه ٔهوشی میالدیٔیکٔساختار
ٔتشکیلٔمیٔٔمجموعأصدٔؤبیستٔحوزهٔ  ٔبرنامهٔفرعیٔرا ٔمبنایٔتعلیماتٔویژهٔ ٔداد. ٔٔریزانٔآموزشیٔاینٔساختارٔرا

شود.ٔمعّلمانٔتربیتٔشدهٔدرٔاینٔبرنامه،ٔٔآموزشیٔقلمدادٔمیٔتیزهوشانٔقرارٔدادندٔؤامروزٔیکیٔازٔطرحهایٔمهمّٔ
کنندٔؤبرٔمبنایٔآن،ٔٔفرعی(ٔمعّینٔمیٔٔآموزانٔرأدرٔاینٔساختارٔهوشیٔ)صدٔؤبیستٔحوزهٔ ٔوضعّیتٔیکایکٔدانش

ٔمی ٔاجرا ٔرا ٔدانشٔآموزشٔویژه ٔهر ٔضعفهای ٔو ٔتواناییها ٔدقیق، ٔتشخیصی ٔبراساسٔفرایند ٔمحرزٔٔنمایند. آموز
ٔ(3922د.ٔ)کیتانؤکایربیٔ،شؤمی

ٔمتوالیٔدرٔمیانٔدانش آموزانٔمستعّدٔپیشٔٔخودآموزیٔدرٔریاضیٔبهٔمّدتٔسهٔساعتٔدرٔهفتهٔبرایٔدهٔهفته 
ٔدومٔموجبٔتقوّیتٔمهارتهایٔریاضیٔشد.)پارک،ٔ ٔ(3929دبستانیٔتأپایه 

توانندٔبهٔطورٔٔشدٔکهٔآنهأمیٔگرفتند،ٔیافتٔدرٔمطالعهٔبرٔرویٔسیٔؤپنجٔتیزهوشٔدهسالهٔکهٔازٔرایانهٔبهرهٔمی
ٔدرٔامرٔیادگیریٔبهٔنحؤانفرادیٔفّعالّیتٔنمایندٔؤبهٔ ٔتحقیقاتٔؤمطالعاتٔشخصیٔخودٔرأشکلٔدهند؛ مستقّل،
شناساییٔمسائلٔموردٔنظرٔؤکاوشٔؤجستٔؤجویٔپیگیرانهٔحولٔموضوعٔمزبورٔبپردازند.ٔرایانهٔدرٔگسترشٔؤ

ٔموقعّیتهایٔتربیتیٔؤافزایش ٔ(3990آیسلنٔؤفاکس،ٔ(نوآوریهایٔمعّلمان،ٔمفیدٔبود.ٔتوسعه 
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درٔیکٔپژوهش،ٔترجیحاتٔمربوطٔبهٔسهٔروشٔیادگیریٔ)تعاونی،ٔرقابتیٔؤانفرادی(ٔدرٔارتباطٔبأمواّدٔدرسیٔ
ٔنتایجٔنشانٔدادٔکهٔ ریاضی،ٔعلومٔؤزبانٔانگلیسیٔدرٔمیانٔدخترانٔؤپسرانٔتیزهوشٔموردٔمطالعهٔقرارٔگرفت.

انفرادیٔؤرقابتیٔرأبیشٔازٔتعاونیٔترجیحٔٔٔتفاوتٔجنسّیتیٔندارد.ٔدرٔدرسٔریاضی،ٔپسرانٔدؤشیوهٔ روشٔتعاونی،ٔ
ٔدؤشیوهٔ ٔمی ٔروشٔانفرادیٔبیشٔاز ٔدخترانٔبه ٔبازدهٔٔدهندٔو ٔاز ٔروشٔتعاونیٔمستقّل ٔگرایشٔدارند. هایٔٔدیگر،

ٔ(3993پیشرفتٔتحصیلیٔبود.)لیٔؤآدامسون،ٔ
ٔاجرایٔبرنامهٔهایٔغنی گونهٔاقدامهأنهٔٔدهدٔکهٔاینٔدانشگاهیٔنشانٔمیٔتأپیشٔ هایٔهشتمٔسازیٔدرٔپایهٔتجربه 

ٔنتیجه ٔاست.ٔتنها ٔبرخوردار ٔاساسی ٔضرورتی ٔاز ٔبلکه ٔدارد، ٔبر ٔرضایتبخشٔدر ٔ(ای ٔهمکاران، ٔو ؛3993ٔکانکل
ٔ(3929پریلمانٔؤریچاردسون،ٔ

ٔغنی آموزانٔبسیارٔمستعّدٔازٔکتبٔدرسیٔسّنتیٔٔدانشٔٔسازیٔبویژهٔفردیٔنارضایتیٔعمدهٔ ٔافزونٔبرٔآن،ٔبرنامه 
 (3929کند.)هاولی،ٔٔؤمواّدٔتحصیلیٔمکتوبٔدرٔبرنامهٔعادیٔرأجبرانٔمی

ٔغنی ٔکوششهای ٔرو، ٔاین ٔدانشٔاز ٔتحصیلی ٔرغبت ٔارزشیابی ٔپایه  ٔبر ٔسنجشٔٔسازی ٔبا ٔهمراه ٔمستعّد آموز
ٔ(3929.ٔ)رایسٔؤرنزولی،ٔروشهایٔیادگیریٔویٔبهٔطورٔموضوعیٔنیزٔنتایجٔقابلٔقبولیٔداشتهٔاست

سازیٔفردیٔبرٔرویٔموضعگیری،ٔخودباوریٔؤفرآوریٔخاّلقانهٔصدٔؤهشتٔدانشٔٔآثارٔیکٔکوششٔغنی
ٔیکٔساختارٔغنیٔآموزٔتیزهوشٔدچارٔنارساییٔتحصیلیٔدرٔپایه سازیٔدرٔسطحٔٔهایٔچهارٔتأششٔبررسیٔشد.

ارجحّیتهایٔمربوطٔبهٔروشٔیادگیریٔدانشٔآموزانٔمدرسهٔوجودٔداشتٔکهٔبرٔاساسٔظرفّیت،ٔخاّلقّیت،ٔعالئقٔؤ
بهٔطورٔانفرادیٔبهٔکارٔگرفتهٔشد.ٔنتایجٔنشانٔدادٔکهٔمشارکتٔدرٔطولٔسالٔطّیٔاینٔبرنامه،ٔاثرٔمثبتٔمعناداریٔبرٔ

ٔ(3997رویٔموضعگیریٔنسبتٔبهٔمدرسه،ٔخودباوریٔؤفرآوریٔخاّلّقانهٔداشتهٔاست.)اولنچاک،ٔ
ٔدانشٔغنیٔنتایجٔارزشیابیٔیکٔبرنامهٔ  ٔمیان ٔدر ٔتفکیک( ٔسالهٔٔسازیٔ)بدون ٔچهارده ٔتا ٔتیزهوشُٔنه آموزان
ٔ(3993آموزانٔداشت.)مکٔشفرزٔؤهاج،ٔٔنشانٔازٔبرتریٔعملکردٔدانش

ٔغنی سازیٔاست؛ٔدرٔحالیٔٔبهٔطورٔکّلیٔدرٔسنینٔدوازدهٔتأچهاردهٔترجیحٔنخستٔنوجوانانٔمستعّدٔبأبرنامه 
37ٔٔکهٔدرٔسنینٔ 35ٔتا ٔبرنامه  ٔانفرادیٔٔمطالعهٔ »، ٔمستقّل »ٔ ٔبا ٔرتبهٔ 32ٔرا ٔاینٔٔاّولٔگزینشٔقرارٔمیٔٔدرصدٔدر دهد.

سازیٔدرٔسنینٔدوازدهٔتأچهارده،ٔبأٔویژهٔدرٔمیانٔتیزهوشانٔگرایشٔریاضی،ٔصادقٔاست.ٔترجیحٔغنیٔترجیحٔبه
علمیٔاستٔٔٔبانیٔؤگسترهٔ سومٔ)تفّکرٔصوری(ٔحاکیٔازٔنیازٔتحصیلیٔبهٔتقوّیتٔمٔٔاّولٔدورهٔ ٔٔتوازیٔتحّولیٔمرحلهٔ 

ٔمعنایٔتجربیٔ)ریاضیٔٔکهٔمستلزمٔبهره
ً
گیریٔازٔروشهایٔتحقیقی،ٔآزمایشٔعملیٔؤتجربهٔاست.ٔبأاینٔامر،ٔدقیقا

ٔٔمنطقی(ٔتحّققٔمیٔ- ٔگزینشٔبرنامه  ٔاّمأدرٔمقطعٔسّنیٔپانزدهٔتأهفده، ٔمستقّلٔانفرادی»یابد. مصادفٔبأ«ٔمطالعه 
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ٔسومٔتحّولیٔبهٔتعادلٔخویشٔرسیدهزمانیٔاستٔکهٔویژگیهایٔدور اند؛ٔیعنیٔدرٔساختهایٔآن،ٔپایداری،ٔوضعّیتٔٔه 
شوندٔؤنوجوان،ٔقالبٔکّلیٔمربوطٔٔفّعالٔؤاستحکامٔدرٔبرابرٔاغتشاشاتٔبرونی،ٔمشهودٔاست.ٔعالئق،ٔمتمرکزٔمی

ٔٔبهٔخّطٔ ٔخویشٔرأبازیافتهٔاست؛ٔلذأبهٔبرنامه  آورد.ٔنظیرٔاینٔٔرویٔمی«ٔرادیمستقّلٔانفٔٔمطالعهٔ »مشیٔزندگیٔآینده 
مشیٔزندگیٔتحصیلیٔؤشغلیٔدرٔمیانٔتیزهوشانٔریاضی،ٔآشکاریٔبیشتریٔدارد.ٔوجودٔتفاوتهایٔٔبازیابیٔدرٔخّطٔ

فردیٔبیشترٔدرٔمیانٔتیزهوشانٔعلومٔتجربی،ٔمقتضیٔافزایشٔاّطالعاتٔؤبهسازیٔآنٔاست؛ٔاّطالعاتیٔکهٔبتواندٔ
سازی،ٔامریٔطبیعیٔٔآوریٔبهٔغنیٔزندگیٔشخصی،ٔمؤّثرٔباشد.ٔلذأرویمشیٔمشخصٔؤروشنٔدرٔٔدرٔتکوینٔخّطٔ

ٔ(3129رسد.)کاظمی،ٔٔبهٔنظرٔمی
ٔمقتضیٔ ٔویژگیهایٔآنها، ٔپایه  ٔنوجوانانٔخاّلقٔبر ٔآموزشٔانفرادیٔبرایٔکودکانٔو ٔمطالبٔمزبور، ٔبه ٔتوّجه با

ٔبدونٔآن،ٔثمرٔقابلٔمالحظهٔبهره
ً
ٔایٔندارد.ٔگیریٔازٔکوششهایٔغنیٔسازیٔاستٔؤمعموال

،ٔکوششهایٔیادٔشدهٔرأبهٔطورٔمستقّلٔؤانفرادیٔدرٔاختیارٔمیٔگذارد.ٔپسٔاینٔ«سازیٔانفرادیٔغنی»درٔواقعٔ
ٔغنی

ً
ٔاینٔامر،ٔیکٔاقدامٔانفرادیٔٔبرنامه،ٔدؤامتیازٔعمدهٔدرٔجهتٔپرورشٔخاّلقّیتٔدارد:ٔاّوال

ً
سازیٔاستٔؤثانیا

شودٔؤهمراهٔبأآنٔبأتأکیدٔبرٔهوّیتٔتحصیلیٔٔزایشٔخاّلقّیتٔمیباعثٔاف«ٔسازیٔانفرادیٔغنی»است.ٔازٔاینٔرو،ٔ
 برد.ٔدانشٔآموز،ٔخودباوریٔفردٔرأباالٔمی

ٔ ٔبرنامه  ٔاثر ٔراهنما»اندازه  ٔنظارت ٔتحت ٔجنبه« ٔبرای ٔاثر ٔاندازه  ٔداد ٔنشان ٔمطالعه ٔپانزده ٔاساس هایٔٔبر
ٔ(3005ایٔبهٔدستٔآمد.ٔ)راجرز،ٔ(ٔدرٔسطحٔبرجسته43/0(ٔؤخودارجدهی)45/0(،ٔاجتماعی)75/0تحصیلی)

 ورود زودتر به دبستان
ٔنخست،ٔیکٔسالٔزودترٔازٔسّنٔتقویمیٔاست. ٔپیشٔدبستانیٔؤیأپایه  ٔبهٔمعنایٔآغازٔپایه 

ً
ٔاینٔبرنامهٔاصطالحا

ٔ شودٔکهٔنتایجٔفرأتحلیلٔنشانٔٔمربوطٔمی«ٔورودٔزودترٔبهٔدبستان»درٔحدودٔشصتٔؤهشتٔمطالعهٔبهٔبرنامه 
ٔاثرٔبرایٔجنبهدادٔ ٔ(3005بهٔدستٔآمد.ٔ)راجرز،32/0ٔؤخودارجدهی،30/0ٔٔ،ٔاجتماعی،49/0ٔهایٔتحصیلی،ٔٔاندازه 

 گواهی برای معلومات پایه
ٔآموزشیٔؤیأکالسٔبهٔدانش هأؤٔآموزیٔاستٔکهٔازٔچیرگیٔدرٔآموزهٔاینٔبرنامهٔبهٔمعنایٔتجویزٔطّیٔیکٔدوره 

ٔرخوردارٔاست.ٔتجاربٔپیشینٔموردٔنیازٔدرٔیکٔزمینهٔب
ٔ ٔاثرٔبرنامه  تحصیلیٔدرٔسطحٔقابلٔٔٔبراساسٔپانزدهٔمطالعهٔفقطٔبرایٔجنبهٔ «ٔگواهیٔبرایٔمعلوماتٔپایه»اندازه 
ٔ(3005حاصلٔشد.ٔ)راجرز،72/0ٔایٔیعنیٔٔمالحظهٔؤبرجسته
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 تحصیل همزمان
ٔدانش ٔبه ٔبرنامه ٔاین ٔمیٔدر ٔداده ٔاجازه ٔٔآموز ٔ)مثاًل ٔتحصیلیٔمجزا ٔقلمرو ٔدو ٔدر ٔیکٔرشتهٔشود تحصیلٔدر

ٔ ٔزمینه  ٔتحصیلیٔثانویٔدر ٔقلمرو ٔکند. ٔطّی ٔآموزشٔرسمیٔرا ٔتحصیلٔدبیرستانی( ٔبا دانشگاهیٔمتفاوتٔهمراه
ٔآموزٔاست.ٔاستعدادیٔدانش

ٔ ٔاثرٔبرنامه  ٔٔبرٔاساسٔسیٔوششٔمطالعهٔبرایٔجنبه«ٔتحصیلٔهمزمان»اندازه  ،ٔاجتماعی،13/0ٔهایٔتحصیلی،
ٔ(3005تٔآمد.ٔ)راجرز،بهٔدس45/0ٔؤخودارجدهی،37/0ٔ

 یادگیری غیرمستقیم
ٔتلویزیونٔؤمانندٔآنهأکهٔ ٔسازوکارهایٔمجازی)شبکه(،

ً
ٔتحصیلیٔکهٔازٔطریقٔاصطالحا اینٔبرنامهٔیکٔدوره 

ٔشود.ٔٔآموزٔمیٔدهدٔؤموجبٔشتابٔدرسیٔدانشٔایٔرأارایهٔمیٔمحتویاتٔپیشرفته
ٔتی ٔنوجوانان ٔاستعدادپروری ٔدر ٔرا ٔشده ٔفردی ٔکوششهای ٔلذا ٔطریق ٔاز ٔاست ٔممکن آموزشٔ»زهوش

ٔغیرمستقیم ٔانگیزه« ٔداد. ٔانجام ٔغیرمستقیم،ٔٔنیز ٔآموزشی ٔبرنامه  ٔدر ٔمشارکت ٔبرای ٔنوجوانان ٔاین ٔاساسی های
هایٔتحصیلیٔدرٔمدارسٔمحّلٔٔسازیٔؤتسریعٔوضعیتٔتحصیلیٔخودٔؤعدمٔدسترسیٔبهٔرشتهٔگرایشٔبهٔغنی

هأنشانٔٔدهندگانٔیأهمکالسیهأرضایتٔدارند.ٔیافتهٔاتٔبأآموزشتحصیلٔاست.ٔبهٔهرحالٔآنهأازٔکیفّیتٔارتباط
ترٔبأمعّلمانٔٔایٔهستندٔتأسادهٔگیریٔازٔفّناوریهایٔرایانهٔآموزانٔدرٔاینٔنظام،ٔخواهانٔبهرهٔدهندٔکهٔغالبٔدانشٔمی

آنهأازٔکتبٔٔٔعمدهٔ هایٔتحصیلیٔمرتبطٔباشند.ٔاّمأنارضایتیٔٔآموزانٔؤاّطالعاتٔموردٔنیازٔدرٔرشتهٔؤسایرٔدانش
ٔ(3004درسیٔسّنتیٔؤمواّدٔتحصیلیٔمکتوبٔاست.)کوبیلیوسٔؤلی،ٔ

آموزانٔسیزدهٔتأچهاردهٔسالهٔکهٔازٔلحاظٔعلومٔپایهٔؤفّناوریٔٔدرٔبررسیٔدیگر،ٔتجاربٔآموزشیٔبرٔرویٔدانش
ٔ(3004ون،ٔازٔحمایتٔعلمیٔدانشگاهٔبرخوردارٔبودند،ٔنتایجٔسودمندیٔارایهٔداد.ٔ)آدامٔزایکٔؤویلس

ٔ ٔاثرٔبرنامه  به11/0ٔٔتحصیلی،ٔٔٔبهٔطورٔکّلی،ٔبرٔاساسٔسهٔمطالعهٔفقطٔبرایٔجنبهٔ 14ٔ«یادگیریٔغیرمستقیم»اندازه 
ٔ(3005دستٔآمد.ٔ)راجرز،

 بهره گیری جهانی
ٔبهره ٔآموزشٔفردی ٔسیاست ٔاز

ً
ٔغالبا ٔمختلفٔجهان ٔکشورهای ٔمیٔدر ٔٔگیری ٔبرنامه  ٔبهٔ»شود؛ ٔزودتر ورود

ٔلهستان،ٔ«ٔدبستان ٔهلند، ٔایرلند، ٔفرانسه، ٔفنالند، ٔاسپانیا، ٔآلمان، ٔسوئیس، ٔبلژیک، ٔاطریش، درٔکشورهایٔآمریکا،
ٔ ٔبرنامه  ٔرواجٔدارد. ٔانگلستان، ٔاسلوونیٔو ٔسوئد، ٔرومانی، ٔتٔنظارتٔراهنماتح»پرتغال، ٔکشورهایٔآمریکا،ٔ« در

                                                            
14 -Distance Learning 
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ٔ ٔمطالعه  سوئیس،ٔآلمان،ٔفرانسه،ٔهلند،ٔلهستان،ٔپرتغال،ٔرومانی،ٔژاپن،ٔاسلوونیٔؤانگلستانٔمتداولٔاست.ٔبرنامه 
مستقّل،ٔنیزٔدرٔآمریکا،ٔبلژیک،ٔسوئیس،ٔآلمان،ٔدانمارکٔیونان،ٔمجارستان،ٔفنالند،ٔلوکزامبورگ،ٔلتونی،ٔایرلند،ٔ

ٔلهستان ٔپلوگر،هلند، ٔ)مانکسٔو ٔاست. ٔرایج ٔانگلستان، ٔو ٔاسلوونی ٔسوئد، ٔپرتغال،رومانی، ٔاز3007ٔ، ٔمصر ٔدر )
ٔ(3922متیاس،ٔشود.)ٔگیریٔمیٔبهره«ٔمشیٔهمیاریٔخّطٔ»

 درٔنظامٔتلفیقٔموردٔبررسیٔتحلیلیٔواقعٔخواهدٔشد.«ٔسیاستٔتعاملی»درٔبخشٔآیندهٔمستقاًلٔ
ٔ  
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