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برای دیدن ویدئو کیوآر را اسکن کنید

توانایی تمرکز در سنین دبستان و متوسطه اول

مرکــز انســان مهارتــی اکتســابی اســت کــه بــا رشــد و افزایــش ســن او می توانــد بیشــتر شــود. امــا بایــد بدانیــد کــه تمرکــز یــا تــوان ذهــن انســان 

بــرای یادگیــری یــک موضــوع کامــاً قابــل افزایــش و ارتقــا اســت.

عدم تمرکز دانش  آموز، چالشی برای معلم ها

دبیــران، مشــاوران و مدیرانــی کــه بــه یادگیــری دانش آمــوزان 
اهمیــت می دهنــد، همیشــه درحــال پیدا کــردن بهتریــن راه و 
روشــی بــرای بهبــود آمــوزش دانش آمــوزان هســتند. دبیرانــی کــه 
ــی  ــای آموزش ــود روش ه ــا بهب ــد و ب ــذت می برن ــوزش دادن ل از آم
خــود بهــره وری کالس را افزایــش می دهنــد، بعضــی اوقــات در 
ــه رو می شــوند و بایــد  ــا چالش هایــی روب ــرای آمــوزش، ب کالس و ب

ــرای  آن هــا باشــند. ــه دنبــال راه حلــی ب ب
ــد از  ــه بع ــده ک ــما پیش آم ــرای ش ــا ب ــم حتم ــک معل ــوان ی ــه عن ب

ــه  ــوید ک ــه بش ــان، متوج ــه از درس دادن ت ــا 03 دقیق ــتن 02 ی گذش
ــد و در افــکار  ــه درس و کالس ندارن دانش آموزهــا دیگــر توجهــی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــی از چالش های ــن یک ــده اند. ای ــرق ش ــان غ خودش

ــتند. ــورد داش ــا آن برخ ــا ب ــیاری از معلم ه بس
خوب در این مواقع چه می کنید؟

گــوش  بــه درس  تــوی کالس هــای دیگــه هــم دانش آموزهــا   «
ــه درس باشــه؟« ــد بکنــم کــه حواسشــون ب نمیــدن؟« » چیــکار بای

»شیوه تدریس من، مناسب نیست؟«
»چون عالقه ای به این درس ندارند، به من توجه نمی کنن؟«

»چجــوری می تونــم دانش آموزهــا رو بــه ایــن درس عالقه منــد 
ــم؟« کن

ــد.  ــغول می کن ــم را مش ــن معل ــری، ذه ــیار دیگ ــوال های بس و س

ــوزان  ــار دانش آم ــن رفت ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــی معلم ه ــه برخ البت
گاهــی یــک یــا دو نفــر از دانش آموزانــی را کــه بــه درس گــوش 

نمی دهنــد، جریمــه می کننــد یــا از کالس بیــرون می کننــد.
بــا حواس پرتــی دانش آمــوزان، خیلــی  ایــن روش مقابلــه  کــه 
توصیــه نمی شــود. معلــم بایــد ســعی کنــد بــا صبــر و حوصلــه و بــا 
ــرای ایــن مشــکل  کمــک گرفتــن از مشــاوران، راه حلــی مناســب ب

پیــدا کنــد.
شناخت حواس پرتی، رفع سریع تر آن

ــی  ــت اصل ــد عل ــدا بای ــا آن، ابت ــه ب ــکل و مقابل ــر مش ــل ه ــرای ح ب
ــرای  ــب ب ــکار مناس ــک راه ــه ی ــرای ارائ ــس ب ــم. پ ــدا کنی آن را پی
عــدم تمرکــز دانش آمــوزان در کالس ابتــدا بــه بررســی عوامــل 

ایجادکننــده ایــن مشــکل می پردازیــم.
از  کالس،  در  دانش آمــوزان  نداشــتن  تمرکــز  و  حواس پرتــی 
مســائل مختلفــی نشــات می گیــرد، کــه در ادامــه آن هــا را بررســی 
می کنیــم. عــدم تمرکــز از عوامــل محیطــی )بیرونــی(  و درونــی 

ــود. ــی میش ناش
عوامــل محیطــی عبارتنــد از: نــور خیلــی کــم یــا خیلــی زیــاد، ســرو 

صــدای آزار دهنــده، صندلــی نامناســب و...
اســترس، خســتگی و افســردگی از جملــه عوامــل درونــی موثــر بــر 
ــر شــده،  ــن مــوارِد ذک ــه ای ــل ب ــه دالی ــت. امــا هم ــز اس عــدم تمرک
ــه عملکــرد مغــز دانش آمــوزان  ختــم نمی شــود و همچنیــن بایــد ب

نیــز توجــه داشــت.
روشی برای یادگیری بدون حواس پرتی

ــر  ــه در نظ ــد و همیش ــه را بدانن ــک نکت ــر ی ــاوران اگ ــان و مش معلم
داشــته باشــند، دانش آمــوزان بــا تمرکــز بــاال بــه کالس توجــه 
می کننــد و کالس بهــره وری باالیــی خواهــد داشــت. دانســتن ایــن 

ــوزان  ــود دانش آم ــث می  ش ــه باع نکت
ــما  ــتری در کالس ش ــتیاق بیش ــا اش ب

حاضــر شــوند.

نویسنده: بهناز رهبر



برای دیدن ویدئو کیوآر را اسکن کنید

ایجاد ارتباط موثر با فرزندان)گوش دادن موثر(

چطور با فرزندان خود ارتباط موثر برقرار کنید؟

ــر اســت. الزمۀ تربیــت و پــرورش  ــا آن درگیــر هســتند، عــدم برقــراری ارتبــاط موث یکــی از معضــالت مهــم کــه افــراد زیــادی امــروزه ب
اســتعدادهای فرزنــدان، برقــراری ارتبــاط موثــر بــا آن هــا اســت. ارتبــاط خــوب داشــتن، نــه تنهــا در پیشــرفت تحصیلــی آن هــا تاثیرگــذار 
ــود. پــس اگــر می خواهیــد  ــرای آن هــا، اولیــن و بهتریــن گزینــه خواهــد ب ــا والدیــن همــواره ب ــود، بلکــه صحبــت و مشــورت ب خواهــد ب
فرزندان تــان بــه پیشــنهادات شــما توجــه کننــد و پذیــرای کالمتــان باشــند، قــدم ابتدائــی در ایــن راســتا، برقــراری ارتبــاط مناســب بــا 

آن هــا اســت. امــا چگونــه می تــوان ایــن کار را کــرد؟
خوب گوش کردن تا چه حد در ایجاد ارتباط موثر اهمیت دارد؟

بدیهــی اســت کــه بــرای داشــتن ارتبــاط موثــر، بایــد ابتــدا گــوش دادن موثــر را فرابگیریــد. قبــل از آنکــه دربــارۀ موضــوع مطــرح شــده از 
جانــب فرزندان تــان، نظــری بدهیــد، بایــد بــه خوبــی بــه حــرف آن هــا گــوش دهیــد و نــکات مهــم را دریافــت کنیــد. در هنــگام مشــاورۀ 

تحصیلــی، از زبــان دانش آمــوزان و هم چنیــن والدیــن می شــنویم کــه در خانــه، حــرف مــا را گــوش نمی دهنــد. گــوش نــدادن بــه معنــی 
ــکات مهــم در ســخن آن هــا از جانــب طــرف  ــه ایــن معنــی اســت کــه پیــام و ن ایــن نیســت کــه حــرف آن هــا شــنیده نمی شــود، بلکــه ب
مقابــل دریافــت نمی شــود. در ایــن ویدئــو، جنــاب جــالل ســلیمی، مشــاور تحصیلــی و کارشــناس آمــوزش، در بخــش ابتدایــی راجــع بــه 
ارتبــاط موثــر بــا دیگــران صحبــت کــرده و در بخــش دوم دربــارۀ گــوش دادن موثــر نــکات مهمــی را بیــان می کنــد. گــوش دادن موثــر بــه 

چــه معنــی اســت؟ چــه مطالبــی را بایــد حیــن گــوش دادن بــه حرف هــای فرزندان تــان فرابگیریــد؟
چالش های برقراری ارتباط موثر بین والدین با فرزندان

اجــازه دهیــد کــه بــرای پی بــردن بــه لــزوم و ضروریــت برقــراری ارتبــاط موثــر مثالــی بــرای شــما بزنیــم. فــرض کنیــد فرزنــد شــما کــه 
دانش آمــوز اســت، ســاعت 8 شــب بــه ســراغ شــما آمــده و بــرای انجــام تکالیــف، از شــما درخواســت کمــک 

دارد. در ایــن موقعیــت شــما چــه اقدامــی را بایــد انجــام دهیــد؟ در ایــن ویدئــو ایــن مثــال بــه خوبی بررســی 
خواهد شد.

نویسنده: بهناز رهبر



برای دیدن ویدئو کیوآر را اسکن کنید

غرور دلیل اصلی شکست

غرور تا چه حد می تواند روی موفقیت دانش آموزان تاثیر بگذارد؟

چــرا دانــش آمــوزان بســیاری قــدم در راه ســخت و پــر پیــچ و خــم موفقیــت می گذارنــد، امــا تنهــا درصــدی از آنــان موفــق می شــوند و 
بقیــه هرگــز بــه کام دل نمی رســند؟ ایــن مقالــه پاســخی بــه ایــن پرســش اســت.

البته مسلما عوامل زیادی را می توان بر شمرد. ولیکن پرداختن به تک تک آن ها در این مقاله نمی گنجد.
در این فیلم از مرکز میم قصد داریم غرور را به عنوان یکی از دالیل اصلی شکست نام ببریم.

ــاس  ــت: »احس ــده اس ــته ش ــه نوش ــن کلم ــل ای ــه ذی ــد ک ــد دی ــد، خواهی ــرچ کنی ــی س ــه بین الملل ــرور را در لغت نام ــت غ ــی لغ ــر معن اگ
ــود.« ــی می ش ــی ناش ــا جمع ــخصی ی ــتاوردهای ش ــه از دس ــایندی ک خوش

ــل  ــی قاب ــرور خانوادگ ــی و غ ــرور مل ــل غ ــی مث ــی. عبارات ــر منف ــم در تعابی ــه کار رود و ه ــت ب ــی مثب ــم در معان ــد ه ــرور می توان ــه غ کلم
ســتایش اســت امــا در مقابــل غــرور کاذب رنــگ و بــوی تعصــب دارد و یکــی از عوامــل 

بــی بــرو برگــرد شکســت اســت.
غــرور در مفهــوم منفــی آن یعنــی فــرد هیــچ احتــرام و ارزشــی بــرای کاری کــه 
دیگــران انجــام می دهنــد یــا توصیــه می کننــد قائــل نباشــد و فقــط خــودش را 

ــد. ــته باش ــول داش قب
اغلب اطرافیان این آدم ها با چنین عباراتی آن ها را توصیف می کنند:

خودش را می گیرد

از باال به پایین نگاه می کند

از دماغ فیل افتاده

غرور بیش از حد چقدر می تواند به دانش آموز 
آسیب بزند؟

باالیــی  ســطح  از  کــه  اســت  دانش آموزانــی  راه  ســر  بــر  بزرگــی  آفــت  غــرور 
از  دســته  ایــن  کــه  خوبــی  نتایــج  برخوردارنــد.  تحصیلــی  توانمندی هــای  از 
ــیرینی در  ــه ش ــود تجرب ــث می ش ــد باع ــب می کنن ــدای راه کس ــوزان در ابت دانش آم

ــًا بی نقــص اســت و  ذهنشــان شــکل بگیــرد و کــم کــم به اشــتباه فکــر کننــد آنچــه می کننــد لزومــا درســت اســت، آنچــه می داننــد لزوم
تعــداد ســاعاتی کــه مطالعــه می کننــد حتمــًا کافــی اســت. حتــی ممکــن اســت کار بــه جایــی برســد کــه حتــی اگــر بگوینــد جلــوی پایــت 
چالــه اســت هــم گوشــش بدهــکار نیســت. احســاس حــق به جانــب بــودن باعــث می شــود بــرای کســب دانــش بیشــتر تــالش نکنیــم یــا 
بــه هــوش و توانایی هــای خــود مغــرور شــویم. هیچ کــس را در حــد و انــدازه ایــن بینیــم کــه از او کمــک بگیریــم. شــور و شــوق حرکــت رو 

ــم. ــره نبری ــان به ــج کار آن ــران و نتای ــکار دیگ ــا، اف ــود و از ایده ه ــگ ش ــا کمرن ــو در م ــه جل ب

نویسنده: مهری امامی



در آموزش تیزهوشان باید از چه روش های تدریسی بهره گرفت؟

ــۀ آن هــا، از روش هــای تدریــس مناســبی  ــه شــکل مطلــوب اجــرا شــوند کــه در هنــگام ارائ برنامه هــای آموزشــی تیزهوشــان زمانــی می تواننــد ب

اســتفاده شــود. برایــن اســاس بایــد در پــی ایــن باشــیم تــا بدانیــم کــدام روش هــای تدریــس در ایــن سیســتم کارآیــی بیشــتری دارنــد.

نمی تــوان  را  تیزهــوش  دانش آمــوزان  آموزشــی  نیازهــای 

ایــن  بــرآورده نمــود. معمــواًل  بــا برنامه هــای مــدارس عــادی 
ــژه ی  ــای وی ــاظ توانایی ه ــدون لح ــگان و ب ــطح هم ــا در س برنامه ه
گــروه تیزهــوش تنظیــم شــده و بــه اجــرا درمی آیــد. از ایــن رو 
ــورت  ــی ص ــای  آموزش ــی در نظام ه ــه دگرگونی های ــرورت دارد ک ض
ــر  ــان درنظ ــری تیزهوش ــرای یادگی ــازه ای ب ــای ت ــرد و برنامه ه گی
ــه ایــن مطلــب پرداختــه شــد  ــه ی پیشــین ب گرفتــه شــود. در مقال
ــان  ــا تیزهوش ــب ب ــم متناس ــوا و مفاهی ــوان محت ــه می ت ــه چگون ک
را طراحــی کــرد. در کنــار محتــوا، روش هــای قابــل اجــرا نیــز 
اهمیــت بســیاری دارنــد. زمانــی کــه معلــم از روش هــای تدریــس 
ــه خوبــی می توانــد حــق مطلــب را ادا کــرده  مناســب بهــره گیــرد ب
و بــه آمــوزش مطلــوب بپــردازد. در ادامــه بــه نحــوۀ تدریــس بــرای 

پرداختــه می شــود. تیزهــوش  گروه هــای 
تدریــس یکــی از فرآیندهــای بســیار مهــم نظــام آموزشــی اســت. 
معلــم توانــا پــس از اینکــه هــدف آموزشــی خــود را انتخــاب کــرد و 
محتــوا را بازبینــی نمــود الزم اســت کــه بــه انتخــاب روش تدریــس 
خــود بپــردازد. او زمانــی می توانــد روش تدریــس مناســبی را 
ــد.  ــناخته باش ــی ش ــه خوب ــود را ب ــاگردان خ ــه ش ــد ک ــاب کن انتخ
ــزان  ــد و می ــرده باش ــی ک ــا را ارزیاب ــای آن ه ــا و توانایی ه ویژگی ه
کــه  کنــد. در صورتــی  از مطلــب موردنظــر درک  را  آنهــا  فهــم 
دانش آمــوزان نخبــه هیــچ نــوع اطالعاتــی از مباحــث درســی 
نداشــته باشــند و دانــش اولیــه در ذهن شــان موجــود نباشــد. 
ــد  ــتفاده کن ــخنرانی اس ــدا از روش س ــم در ابت ــه معل ــت ک ــر اس بهت
امــا در ایــن روش متوقــف نباشــد و رفته رفتــه بــه ســمت روش هــای 

ــد. ــت کن ــدار حرک ــت م خالقی
 منظور از روش های تدریس خاقیت مدار چیست؟

روش هــای تدریســی خالقیت مــدار هســتند کــه بــه خوبــی بتواننــد 
ــت  ــکاوی او را در جه ــرده و کنج ــر ک ــود را درگی ــب خ ــن مخاط ذه
ــیار  ــای بس ــی از روش ه ــد. یک ــت کنن ــه و هدای ــوب برانگیخت مطل
مهــم خالقیت مــدار، روش اکــــــــتشافی اســت. در ایــن روش 
معلــم در پــی ایــن اســت کــه شــاگرد بــه صــورت خالقانــه به کشــف و 

ــا موقعیــت معمــا گونــه  ســاختن مســئله بپــردازد. از ایــن رو او را ب

روبــه رو می ســازد. زمانــی کــه او در چنیــن موقعیتــی قــرار گرفــت 
ــئله ای را  ــس، مس ــن ح ــا ای ــده و ب ــک ش ــش تحری ــس کنجکاوی ح
ــد و راه حل هــای مختلفــی  کــه در ایــن موقعیــت هســت درمــی یاب
ــه  ــح ب ــئله، صحی ــردن مس ــل ک ــرای حـــ ــد ب ــکر می کن ــه فـــــــ ک
نـــــظر می آیــد درنظــر می گیــرد و هریــک از آن هــا را مــورد بررســی 
قــرار می دهــد تــا بــه ایــن نتیجــه برســد کــه کــدام راه حــل صحیــح 
ــا  ــک راهنم ــد ی ــد مانن ــا می توان ــم توان ــن روش معل ــت. در ای اس
همــواره در کنــار دانش آمــوزان بــه ایفــای نقــش بپــردازد امــا ایــن 
ایفــای نقــش، بــه معنــای ســرنخ دادن بــه آنهــا بــرای یافتــن پاســخ 
نمــی باشــد بلکــه معلــم وظیفــه دارد کــه در مــورد روشــهای مطالعه 
ــه دانــش آمــوزان کمــک کنــد و همچنیــن  و گــردآوری اطالعــات ب
ــد.  ــه ده ــوزان ارائ ــه دانش آم ــخ ب ــف پاس ــرای کش ــول الزم را ب اص
تیزهوشــان  آمــوزش  در  مهمــی  بســیار  روش  اکتشــافی،  روش 
ــود و  ــان می ش ــق تیزهوش ــری عمی ــبب یادگی ــن روش س ــت. ای اس

ــه آشــنا می ســازد. ــوم پای ــا اصــول عل رفتــه رفتــه آنهــا را ب
ــدار  ــت م ــای خالقی ــر از روش ه ــی دیگ ــری، یک ــارش فک  روش ب
اســت. در ایــن روش معلــم بــا توجــه بــه دانســته هــای گذشــته ی 
ــه  ــد و هم ــی کن ــرح م ــده ط ــبتا پیچی ــوالی نس ــود، س ــاگردان خ ش
ی دانــش آمــوزان را تشــویق مــی کنــد کــه داوطلبانــه پاســخهایی 
کــه بــه ذهــن شــان مــی رســد را مطــرح کنــد. آن گاه معلــم تمامــی 
پاســخ هــا را نوشــته و از دانش آمــوزان دلیــل مــی خواهــد و پاســخ 
ــد و  ــی کن ــت م ــت را تقوی ــک اس ــی نزدی ــخ اصل ــه پاس ــه ب ــی ک های
ــر  ــد، نظ ــر کنن ــا فک ــخ ه ــن پاس ــورد ای ــه در م ــد ک ــا می خواه از آنه
بدهنــد و بــه همیــن ترتیــب ادامــه می دهــد تــا دانش آمـــــــوزان را 
بــه پاســخ اصلــی برســاند. در ایــن روش هــم او تنهــا بــه عنــوان یــک 

ــد. ــل می کن ــا عم راهنم
ــارش فکــری ســبب واکاوای و فعــال شــدن ذهــن می شــود  روش ب
و افزایــش اعــــتماد بــه نفــس و فــن بیــان را بــه دنبــال دارد.از ایــن 
رو روش مناســبی بــرای شــکوفایی اســتعدادهای دانش آمــوزان 

ــوش است. تیزهــ



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

نویسنده: اعظم پیکانی

را بــه پاســخ اصلــی برســاند. در ایــن روش هــم او تنهــا بــه عنــوان یــک راهنمــا عمــل می کنــد. روش بــارش فکــری ســبب واکاوای و فعــال 
شــدن ذهــن می شــود و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و فــن بیــان را بــه دنبــال دارد. از ایــن رو روش مناســبی بــرای شــکوفایی اســتعدادهای 
دانــش آمــوزان تیزهــوش اســت. روش بحــث گروهــی نیــز روش فعالــی اســت کــه عــالوه بــر ایجــاد و افزایــش خالقیــت، اعتمــاد بــه نفــس 
دانش آمــوزان را نیــز بــاال مــی بــرد. در ایــن روش معلــم گروه هــا را بــر حســب توانایــی افــراد تشــکیل می دهــد. بــه ایــن معنــا کــه بایــد 
در هــر گــروه فــردی بســیار باهــوش قــرار دهــد. پــس از ایــن کار، هــدف درس و موضــوع را انتخــاب کنــد و زمــان مناســبی متناســب بــا 
مبحــث در نظــر گیــرد و بــه دانش آمــوزان گوشــزد کنــد. دررابطــه بــا ایــن روش بهتــر اســت کــه معلــم گروههــا را کنتــرل کنــد و ســرگروه 
انتخــاب نکنــد تــا همــه اعتمــاد بــه نفس شــان حفــظ شــود. بــه جــای ایــن کار او می توانــد نقشــی بــه عنــوان مشــاور گــروه درنظــر بگیــرد 

و از او بخواهــد کــه نظــرات دیگــران را بــا پرســیدن دلیــل از آنهــا بنویســد. در ایــن روش معلــم بایــد تمامــی اعضــا را ترغیــب بــه ارائــه  ی 
نظــر و همــکاری کنــد. او می توانــد ایــن امــر مهــم را بــا ایجــاد رقابــت بیــن گروه هــا میســر ســازد. زمانــی کــه رقابــت شــدید شــود، افــراد 
ــه  ــت ک ــد و در اینجاس ــک کنن ــود نزدی ــطح خ ــه س ــروه را ب ــر گ ــای دیگ ــی، اعض ــط پایان ــه خ ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــند ت ــروه می کوش ــوی گ ق
یادگیــری در درون بحــث گروهــی شــکل می گیــرد. روش بحــث گروهــی عــالوه بــر ایجــاد یادگیــری، حــس همــکاری و همراهــی را بیــن 
ــه ویــژه  ــه دنبــال دارد، از ایــن رو در تمامــی آموزش هــا ب دانش آمــوزان ایجــاد مــی کنــد. وجــود ایــن حــس پیشــرفت همــه جانبــه را ب

آمــوزش تیزهوشــان مــورد تاکیــد اســت.
ــارکتی،  ــون، روش مش ــی همچ ــد. روش های ــرح می باش ــز مط ــری نی ــای دیگ ــوق، روش ه ــث ف ــرده در مباح ــای نامب ــار روش ه در کن
ــاب،  ــز از اطن ــل پرهی ــه دلی ــا ب ــن ج ــد. در ای ــوزان را برانگیزن ــت دانش آم ــد خالقی ــی توانن ــی م ــه خوب ــی و... ب ــردازی، آزمایش بدیعه پ

مهمتریــن روش هــای تدریــس خالقیــت مــدار مطــرح گردیــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه هــر روشــی کــه از روش هــای ســنتی و 
قدیمــی تدریــس، فاصلــه داشــته باشــد و در آن نقــش دانش آمــوزان پررنــگ تــر باشــد، روش تدریــس خالقیت مــدار اســت و متناســب 

ــد. ــوش می باش ــوزان تیزه ــوزش دانش آم ــا آم ب



چگونه می توان به شکل موثر به ارزشیابی تیزهوشان پرداخت؟

ارزشــیابی آموزشــی یکــی از مهمتریــن عناصــر نظام هــای آموزشــی اســت. ایــن عنصــردر صــورت اجــرای موثــر، می توانــد بــه رفــع نواقــص و یادگیــری 

بینجامــد. حــال بایــد دیــد کــه بــا بهــره گیــری از چــه ابزارهایــی می توانیــم بــه اجــرای موثــر آن دســت یابیــم.

ــای آموزشــی مطلــوب، بــه تمامــی مراحــل آموزشــی  در نظام ه
دانش آمــوزان توجــه مــی شــود. آخریــن مرحلــه آموزشــی در 
ایــن نظام هــا ، ارزشــیابی می باشــد. ارزشــیابی نتیجــه ی آمــوزش 
ــه  ــه ب ــادر اســت ک و تــالش دانش آمــوزان را گــزارش مــی دهــد و ق
اصــالح کاســتی های آموزشــی و یادگیــری بپــردازد. در کنــار ایــن 
امــر ارزشــیابی تعهــد مهم تــری را دربــردارد و آن شــکل گیــری 
ــیابی  ــه ارزش ــر چ ــت. ه ــیابی اس ــام ارزش ــی انج ــری در ط یادگی
بیشــتر بــه امــر یادگیــری بپــردازد، مفیدتــر می باشــد. در ادامــه بــه 
ــواع ارزشــیابی های آموزشــی و میــزان یادگیــری صــورت گرفتــه  ان

ــود. ــه می ش ــدام، پرداخت ــر ک دره
ســه  بــه  آموزشــی  نظام هــای  اغلــب  در  آموزشــی  ارزشــیابی 
ــی  ــیابی میان ــن، ارزش ــیابی آغازی ــود. ارزش ــیم می ش ــته تقس دس
)تکوینــی( و ارزشــیابی پایانــی. ارزشــیابی آغازیــن چنانچــه از نــام 
ــی  ــت آموزش ــروع فعالی ــل از ش ــاز و قب ــت. در آغ ــخص اس آن مش
صــورت می گیــرد. بــه ایــن شــکل کــه معلــم قبــل از تدریــس بــرای 
ــد و  ــالع کن ــب اط ــود کس ــوزان خ ــی دانش آم ــطح علم ــه از س اینک
ــا ایــن ســطح بــه آنهــا درس دهــد. ســواالتی را مطــرح  متناســب ب
ــد باشــد. ــا درس جدی ــد مرتبــط ب ــه ایــن ســواالت بای مــی کنــد ک

ــود،  ــوزان خ ــن دانش آم ــواالت در ذه ــن س ــیدن ای ــا پرس ــم ب معل

چالــش و کنجــکاوی ایجــاد می کنــد. ایــن چالــش و کنجــکاوی 
ســبب تمرکــز آنهــا بــر روی درس می شــود تــا بتواننــد بــرای 
ــه  ــس از اینک ــد. پ ــدا کنن ــح را پی ــخ صحی ــود پاس ــای خ چالش ه
معلــم ســواالت خــود را مطــرح کــرد و تدریــس نمــود، اینــک نوبــت 
ــیابی  ــوع ارزش ــن ن ــد. ای ــی می رس ــا تکوین ــی ی ــیابی میان ــه ارزش ب
ــورت  ــی ص ــرم تحصیل ــول ت ــت و در ط ــه ای اس ــورت مرحل ــه ص ب
می گیــرد. هــدف ایــن نــوع ارزشــیابی، کمــک بــه بهبــود یادگیــری 
و رفــع نواقــص آموزشــی اســت و زمانــی کــه معلــم ایــن نواقــص را 
ــردازد. ــدی می پ ــث بع ــس مباح ــه تدری ــود ب ــع نم ــایی و رف شناس

ــی  ــوز در ط ــه دانش آم ــی ک ــی دانش ــه بررس ــی ب ــیابی تکوین ارزش
کالس یادگرفتــه، مهارتــی کــه می توانــد بــه واســطه ی آن کارهــا را 

ــردازد. ــه دارد، می پ ــی ک ــد و نگرش ــام ده انج

از ایــن رو رشــد همــه جانبــه ی شــخصیت دانش آمــوز را بــه دنبــال 
دارد و بــه خوبــی می توانــد وضعیــت یادگیــری او را توصیــف کنــد. 
ــره  ــا نم ــه فعالیته ــتر ب ــیابی بیش ــوع ارزش ــن ن ــه ای ــی ک از آن جای
ــد،  ــری نمی کن ــظ و یادگی ــه حف ــزم ب ــوز را مل ــد و دانش آم می ده
بــا  کالس  در  دانش آمــوزان  تــا  می ســازد  فراهــم  را  زمینــه ای 
ــب  ــر مطال ــق ت ــکل عمی ــه ش ــتر، ب ــر و بیش ــاط بهت ــادابی و نش ش
ــن  ــه ای ــت ک ــوان گف ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــاد بگیرن ــی را ی درس
تیزهوشــان  مــدارس  و  بــا کالس هــا  ارزشــیابی متناســب  نــوع 
ــوع  ــن ن ــا ای ــه ب ــود در رابط ــای موج ــه ابزاره ــه ب ــد. در ادام می باش

ارزشــیابی پرداختــه می شــود.
تکالیــف کاســی: تحقیــق و پــروژه ای کــه در طــی آن معلم از دانش آموز 

می خواهــد کــه در مــورد یــک موضــوع درســی اطاعاتــی را بــه شــکل های 

گوناگــون ماننــد: مطالعــه، مصاحبــه، مشــاهده و... جمــع آوری کــرده و 

آن هــا را بــه نــگارش درآورد و نتیجه گیــری از کار خــودش داشــته باشــد. 

در رابطــه بــا تکالیــف کاســی، معلــم بایــد بــه دانش آمــوزان بازخــورد 

بدهــد. بازخــورد بــه معنــای واکنــش معلــم بــه کار دانش آمــوز اســت. او 

در ایــن واکنــش بــه دانش آمــوز خــود می گویــد کــه در چــه ســطحی قــرار 

ــه چــه میــزان مطالعــه  ــی را انجــام دهــد و ب ــد چــه فعالیتهای دارد و بای

کنــد تــا بــه ســطح کاس برســد. عــاوه بــر ایــن بــه دانش آمــوز می گویــد 

کــه چــه انتظاراتــی از او دارد و چگونــه می توانــد آن هــا را بــرآورده ســازد. 

بازخــورد مناســب معلــم ســبب مــی شــود کــه خطاهــا و اشــتباهات 

دانش آمــوز در جریــان یادگیــری کاهــش یابــد و وظایــف و تکالیفــش 

را بادقــت بیشــتری انجــام دهــد. معلــم می توانــد بازخــورد خــود را بــه 

صــورت کتبــی یــا شــفاهی ارائــه دهــد.

ابزارهــای  از  یکــی  آزمون هــا،  نــوع  ایــن  کاغــذی:  و  مــداد  آزمون هــای 

جمــع آوری اطاعــات بــرای ارزشــیابی از عملکــرد دانش آمــوزان اســت 

کــه در برخــی دروس ماننــد ریاضــی و فارســی، ضــرورت دارد کــه از ایــن 

ابــزار اســتفاده شــود امــا در دروس دیگــر ماننــد: قــرآن، علــوم، هنــر و.. 

ــه ی  ــت. نکت ــذی نیس ــداد و کاغ ــای م ــه آزمون ه ــی ب ــاز چندان نی

الزم بــه ذکــر در رابطــه بــا ایــن نــوع آزمون هــا ایــن اســت کــه آن هــا 
نبایــد بــه شــکلی اجــرا شــوند تــا وضعیــت اضطــراب آور امتحــان را 
تداعــی کننــد. ایــن نــوع آزمون هــا بســته بــه نظــر معلــم می توانــد 

متفــاوت باشــد.



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

نویسنده: اعظم پیکانی

آزمون هــای عملکــردی: آزمون هایــی هســتند کــه بــا مهارت هــا ســروکار دارنــد و معلــم در رابطــه بــا ایــن آزمون هــا، دانش آمــوزان را در موقعیتــی  

قــرار می دهــد تــا بتوانــد مهارت هــا و شایســتگی انجــام کار را در آنهــا بســنجد، مثــا از آنهــا می خواهــد کــه در آزمایشــگاه، یــک آزمایــش را انجــام 

دهنــد و گــزارش آن را بــه معلــم و ســایرین ارائــه نماینــد.

ــر از  ــی دیگ ــه یک ــوان ب ــا می ت ــن ابزاره ــار ای ــد. در کن ــه  ش ــی پرداخت ــیابی میان ــای ارزش ــی از ابزاره ــی برخ ــه بررس ــوق ب ــارات ف در عب
مهمتریــن ابزارهــای ایــن ارزشــیابی اشــاره کــرد کــه آن ابــزار، فعالیت هــای یادگیــری نــام دارد. در مقالــه ی پیشــین بــه بررســی مهمترین 
فعالیــت هــای یادگیــری پرداختــه شــد. ایــن فعالیت هــا اگــر بــه گونــه ای مطلــوب طراحــی و اجــرا شــوند، نقــش اساســی در یادگیــری 

دارنــد. زمانــی کــه کلیــه ی مباحــث آموزشــی بــه 
وســیله ی ارزشــیابی آغازیــن و ارزشــیابی میانــی 
تدریــس گردیــد، نوبــت بــه ارزشــیابی پایانــی 

مــی رســد.
ــرم  ــان ت ــات پای ــی همــان امتحان ارزشــیابی پایان

ویــا پایــان ســال تحصیلــی اســت. این ارزشــیابی  
بــه گونــه ای گزارشــی تکمیلــی، از آمــوزش معلــم 

ــا  ــب ب ــود، متناس ــه می ش ــرم گرفت ــان ت ــه در پای ــی ک ــه امتحانات ــرورت دارد ک ــن رو ض ــد و از ای ــه می ده ــوزان ارائ ــری دانش آم و یادگی
ــه ارزشــیابی  ــود و ب ــر ارزشــیابی پایانــی و امتحانــات پایــان تــرم ب ارزشــیابی های آغازیــن و میانــی باشــد. در گذشــته تمرکــز معلمــان ب
آغازیــن و میانــی توجــه چندانــی نمیشــد تــا جایــی کــه گاهــا ارزشــیابی میانــی مــورد غفلــت قــرار می گرفــت. ایــن امــر ســبب می شــد کــه 
دانش آمــوزان در طــول تــرم مطالــب را بــه شــکل ســطحی حفــظ کــرده و خــود را بــرای آزمــون پایــان تــرم آمــاده کننــد. طبیعتــا چنیــن 
ــر  ــر حاض ــت. در عص ــرا نمی گرف ــی را ف ــارت و دانش ــوز مه ــون، دانش آم ــس ازآزم ــت و پ ــز دربرنداش ــی نی ــری چندان ــه ای یادگی مطالع
نظام هــای آموزشــی بــه ارزشــیابی میانــی توجــه بیشــتری می کننــد. ایــن امــر ســبب ایجــاد یادگیــری عمیــق و پــرورش اســتعدادهای 
ــه ارزشــیابی  ــوان گفــت کــه در آمــوزش تیزهوشــان نیــز الزم اســت کــه در درجــه ی اول ب ــر ایــن اســاس می ت دانش آمــوزان می شــود. ب

میانــی و ســپس ارزشــیابی آغازیــن توجــه گــردد.



چه محیط هایی برای برای آموزش دانش آموزان تیزهوش مناسب است؟

محیــط آموزشــی تاثیــر بســیاری در ایجــاد انگیــزه و تــاش بــرای افــراد دارد. ایــن تاثیــر پذیــری در کــودکان و نوجوانــان بیشــتر اســت از ایــن رو 

ضــرورت دارد کــه در انتخــاب محیــط مناســب بــرای دانش آمــوزان تیزهــوش، دقــت بســیاری داشــته باشــیم.

در  و  هســتند  باالیــــــــــی  اســتعداد  دارای  تیزهـــــوش  افــراد 
ــی  ــد. در صورت ــت دارن ــوآوری و خالقی ــود ن ــکار خ ــا و اف فعالیت ه
کــه ایــن اســتعدادها بــه درســتی پــرورش نیابــد، آنهــا از پیشــرفت 
ــان  ــب را برایش ــرایط متناس ــد ش ــاس بای ــن اس ــر ای ــد. ب بازمی مانن

ایجــاد نمــود. یکــی از اصولــی کــه بــرای آمــوزش ایــن افــراد بایــد 
ــه  ــی ک ــت. محیط ــب اس ــی مناس ــط آموزش ــت، محی ــر گرف درنظ
ــن  ــه ای ــه ب ــد. درادام ــا باش ــای آن ه ــا ویژگی ه ــب ب ــد متناس بتوان

مبحــث پرداختــه می شــود.
ــی اســت کــه ضــرورت  ــن اصول محیــط آموزشــی، یکــی از مهمتری
دارد در آمــوزش تیزهوشــان بــه آن توجــه ویــژه شــود. در ایــن 
راســتا بایــد بــه تعدیــل محیــط آموزشــی پرداخــت. بــرای تعدیــل 
تــا  بــه گونــه ای مطلــوب تغییــر داد  الزم اســت کــه محیــط را 
دانش آمــوزان تیزهــوش بتواننــد توانایــی هــای خــود را بــه نمایــش 

ــد. ــرار گیرن ــد ق ــیر رش ــد و در مس بگذارن
 چگونه می توان به تغییر محیط آموزشی پرداخت؟

بــا بکارگیــری روش هایــی همچــون، ادغــام پایه هــا، جــا بــه جایــی 
و گروه بنــدی مــی تــوان بــه تغییــر مطلــوب محیــط آموزشــی 
ــن  ــه هــر کــدام از ای ــه تفصیــل ب تیزهوشــان پرداخــت. در ادامــه ب

روش هــا پرداختــه می شــود.
ادغام پایه ها: 

در ادغــام پایه هــا، مباحــث آموزشــی یــک پایــه در زمــان کمتــری آمــوزش 

داده می  شــود. در ایــن روش، محصــل تیزهــوش دو ســال از واحدهــای 

آموزشــی خــود را در طــول یــک ســال فــرا می گیــرد. در ایــن روش نبایــد 

از مقــدار مباحــث کاســته شــود، بایــد تمامــی آن هــا آمــوزش داده شــود 

امــا ایــن آمــوزش در زمــان کمتــری صــورت بگیــرد.

جابه جایی:

 در ایــن روش دانش آمــوز تیزهــوش در کنــار همســن و ســاالن خــود 

آمــوزش می بینــد امــا برخــی از مباحــث درســی را بــا دانــش آمــوزان 

پایــه ی باالتــر می گذارنــد و چنانچــه توانســت خــود را بــه ســطح آنهــا 

نزدیــک کنــد مــی توانــد بــا گــذر از آن پایــه به تحصیل خــود ادامه بدهد. 

در ایــن روش اگــر دانش آمــوز تیزهــوش نتوانســت بــه دانش آمــوزان 

پایــه ی باالتــر نزدیــک شــود، ناچــار بایــد در پایــه ی خــود باقــی بمانــد و 

بــا همســاالن خــود ادامــه دهــد.

گروه بندی:  

ایــن روش، بهتریــن روش در تغییــر محیــط آموزشــی تیزهوشــان 
اســت ودر صــورت امــکان و صالحدیــد بهتــر اســت کــه از ایــن روش 
اســتفاده شــود. در ایــن روش دانش آمــوزان تیزهوش از همســاالن 
ــن  ــد. ای ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــوند و در کن ــدا می ش ــود ج ــادی خ ع
افــراد می تواننــد بــر اســاس نمــرات یــا آزمون هــای طراحــی شــده 
ــد.  ــرار گیرن ــروه ق ــک گ ــت در ی ــورت موفقی ــده و در ص ــش ش گزین
زمانــی کــه ایــن امــر اتفــاق افتــاد، انگیــزه ی تــالش در بیــن 
ــای  ــه روش ه ــه ب ــی رود. در ادام ــر م ــوش باالت ــوزان تیزه دانش آم

گروه بنــدی تیزهوشــان اشــاره می شــود.

الــف( روش مــدارس خــاص: در ایــن روش مدرســه ای بــه تیزهوشــان 

و  الزم  تجهیــزات  و  امکانــات  از  بایــد  کــه  می شــود  داده  اختصــاص 

همچنیــن معلمــان مطلــوب برخــوردار باشــد. چنیــن مدرســه ای اگــر 

بتوانــد بــه خوبــی در مســیر توانایــی هــا و اســتعدادهای دانش آمــوزان 

ــد نقــش بســیار موثــری در رشــد و  ــرود، بــدون شــک می توان پیــش ب

پــرورش تیزهوشــان داشــته باشــد. ایــن روش مطلوب تریــن روش 

گروه بنــدی اســت، زیــرا افــراد تیزهــوش را درکنــار هــم قــرار داده و 

عــاوه بــر ایــن کــه بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا بــه پیشــرفت برســند، 

راه را بــرای همفکــری آن هــا و پــرورش ایده هــای شــان بــاز می کنــد.

2( روش کاس هــای ویــژه: ایــن روش زمانــی کاربــرد دارد کــه بــه هــر 

از  بــرای گــروه تیزهــوش درنظــر گرفــت  دلیــل نمی تــوان مدرســه ای 

ســویی نیــز بــرای جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن اســتعدادهای ایــن گــروه، 

در مــدارس عــادی، کاس هایــی برایشــان درنظــر گرفتــه مــی شــود. در 

ایــن کاســها ضــرورت دارد کــه از معلمــان کارآزمــوده و امکانات بیشــتر 

نســبت بــه کاس هــای عــادی مدرســه اســتفاده شــود. عــاوه بــر ایــن 

الزم اســت کــه در ایــن روش، معلــم راهنمــا و مشــاوری زبــده حضــور 

داشــته باشــد تــا بــه خوبــی بتواننــد دانش آمــوزان نخبــه را در مســیر 

دانش آمــوزان  روش  ایــن  در  کــه  جایــی  آن  از  دهنــد.  قــرار  صحیــح 

تیزهــوش بــه ناچــار در کنــار دانش آمــوزان عــادی و گاه ضعیــف در 

محیــط مدرســه قــرار می گیرنــد و امــکان تاثیرپذیــری در ســنین کــم 

بســیار زیــاد اســت، حضــور معلــم راهنمــا و مشــاور اهمیــت بیشــتری 

می یابــد.



نویسنده: اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

نویسنده: اعظم پیکانی



چگونه می توان به آموزش دانش آموزان تیزهوش پرداخت؟

دانش آمــوزان تیزهــوش، انگیــزه و اســتعدادهای بســیاری دارنــد. در صورتــی کــه تحــت آمــوزش مناســب قــرار بگیرنــد، می تواننــد بــا نیــروی 

انگیــزه اســتعدادهای خــود را شــکوفا ســازند. براین اســاس آشــنایی بــا نحــوۀ صحیــح آمــوزش آنهــا الزامــی اســت.

دانش آمــوزان تیزهــوش نیازهــا و اســتعدادهایی دارنــد کــه در 
قالــب برنامــه هــای عــادی مــدارس و مراکــز آموزشــی بــرآورده نمی 
شــود و بــه درســتی پــرورش نمــی یابــد. از ایــن رو بایــد تغییراتــی 
در ایــن نــوع برنامه هــا بــه وجــود آورد. در راســتای ایجــاد تغییــرات 
در ابتــدا بایــد دیــد کــه دانش آمــوزان تیزهــوش چــه ویژگی هایــی 
ــای  ــن ویژگی ه ــد ای ــرای رش ــتری ب ــوان بس ــه می ت ــد و چگون دارن
فراهــم کــرد. در ادامــه بــه تفضیــل بــه ایــن موضــوع پرداختــه مــی 

شــود.

مشــاوران تربیتــی و برنامه ریــزان آموزشــی تعریف هــای گوناگونــی 
از تیزهوشــی ارائــه داده انــد. گروهــی بــر ایــن باورنــد کــه اصطــالح 
ــیاری از  ــد در بس ــه بتوان ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه کس ــوش، ب تیزه
ــاده ای از  ــوق الع ــی ف ــاری، توانای ــی و رفت ــی، روان ــای ذهن جنبه ه
خــود نشــان دهــد. در کنــار ایــن گــروه، گــروه دیگــری معتقدنــد کــه 
ــا  ــته های ب ــی از رش ــه در یک ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کس ــوش ب تیزه
ارزش، از خــود توانایــی و برجســتگی قابــل توجهــی نشــان دهــد.

9691اعــالم  ســال  در  آمریــکا  پــرورش  و  آمــوزش  کمیســیون 
ــی،  ــوش عموم ــتعداد ه ــه اس ــت ک ــردی اس ــه ف ــرد نخب ــه ف ــرد ک ک
ــری، ذوق و  ــی رهب ــالق، توانای ــر خ ــژه، تفک ــی وی ــتعداد درس اس

اســتعداد هنــری و توانایــی روانــی- حرکتــی داشــته باشــد.
افراد تیزهوش چه ویژگی هایی دارند؟ 

برنامه ریــزان  و  روان شناســان  نظریــات  و  تعاریــف  براســاس 
ــا  ــه ی ــه هم ــت ک ــردی اس ــه ف ــا نخب ــوش ی ــرد تیزه ــی، ف آموزش

باشــد: دارا  را  زیــر  ویژگی هــای  از  زیــادی  تعــداد 
قــوی،  حافظــه ی  درســی،  مفاهیــم  بیــن  روابــط  ســریع  فهــم  و  درک 

از متوســط، توانایــی خــاص در  باالتــر  بهــره ی هوشــی  از  برخــورداری 

یادگیــری مطالــب، توانایــی تعمیــم و ربــط دادن، تنــوع گنجینــۀ لغــات، 

انــرژی زیــاد، کنجــکاوی، قــدرت خیال پــردازی، عاقــه و انگیــزۀ قــوی، 

روان ســخن گفتــن، عاقه منــدی بــه مســائل بــزرگ، خــوش خلقــی و 

قــدرت رهبــری 

 چگونه می توان به آموزش ویژه ی تیزهوشان پرداخت؟

انســان ها در جنبه هــای مختلــف زندگــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. 
برخــی در کارهــای هنــری اســتعداد باالیــی دارنــد.

 

ــق  ــی موف ــی در درس ریاض ــی، برخ ــای ورزش ــی در فعالیت ه برخ
هســتند. برخــی در دروس دیگــر موفــق تــر عمــل مــی کننــد. 
ــا  ــط ی ــوش متوس ــطح ه ــی س ــد. برخ ــی دارن ــوش باالی ــی ه برخ
ــی از  ــی تنوع ــای درس ــد و در کالس ه ــط دارن ــر از متوس ــن ت پایی

ــود دارد. ــا وج ــن ویژگی ه ــا ای ــراد ب اف
ــدم  ــات و ع ــود امکان ــل کمب ــه دلی ــا ب ــور م ــی کش ــام آموزش در نظ
رســیدگی مطلــوب، گاهــا دیــده می شــود کــه در یــک کالس درس، 
یــک یــا چنــد دانش آمــوز دیرآمــوز وجــود دارد و ســایرین هــم 
ــد  ــم نمی توان ــا معل ــن کالس ه ــتند. در ای ــط هس ــطح متوس در س
مباحــث اکتشــافی و خالقانــه را آمــوزش دهــد، زیــرا ناچــار اســت 
کــه کالس را متناســب بــا ســطح اکثریــت کالس اداره کنــد و زمــان 
باقی مانــده را در صــورت برخــورداری از وجــدان کاری بــاال، بــه 
دانــش آمــوز دیرآمــوز اختصــاص دهــد تــا بــه ســطح کالس برســند. 
ــی  ــالت ذهن ــار کس ــوش دچ ــوز تیزه ــرایطی دانش آم ــن ش در چنی
ــری او  ــطح یادگی ــر از س ــن ت ــه پایی ــی ک ــث آموزش ــده و از مباح ش
ــش  ــر دان ــه اگ ــان داده ک ــه نش ــود. تجرب ــی ش ــزده م ــتند، دل هس
آمــوز تیزهــوش آمــوزش متناســب دریافــت نکنــد. بــه مــرور 
دلزدگــی او بــه شکســت تحصیلــی می انجامــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه نخبــگان و تیزهوشــان ســه تــا پنــج درصــد افــراد جامعــه 
ــوری  ــر کش ــرمایه ی ه ــن س ــزء مهمتری ــد و ج ــکیل می دهن را تش
بــه شــمار می آینــد. بــر ایــن اســاس ضــرورت دارد کــه ایــن افــراد، 

ــد. ــرار گیرن ــژه ق ــوزش وی ــت آم تح
یکــی از مســائلی کــه از دیربــاز در نظــام آموزشــی کشــورهای موفــق 
مــورد توجــه بــوده، عدالــت آموزشــی و تســاوی فرصت هــای برابــر 

ــرای دانش آمــوزان اســت. ب
ــتعدادهای  ــا و اس ــا توانایی ه ــد ت ــاء می کن ــم اقتض ــل مه ــن اص  ای
ــهم  ــه س ــس ب ــر ک ــا ه ــود ت ــایی ش ــتگی شناس ــه شایس ــران ب فراگی

ــردد.  ــد گ ــرورش بهره من ــوزش و پ ــود، از آم خ
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ایــن حــق در صورتــی بــه درســتی ادا می شــود کــه برنامه ریزی هــا و طراحی هــا، مطابــق تــوان و ظرفیت هــای متفــاوت انســان ها 
ــد. ــه ی اجــرا درآی ــه مرحل تدویــن شــود و ب

بــر اســاس دالیــل فــوق بــدون تردیــد نظــام آمــوزش و پــرورش وظیفــه دارد کــه تمهیداتــی را بــرای آمــوزش تیزهوشــان درنظــر بگیــرد. از 
ایــن رو ایــن نظــام پــس از شناســایی تفاوتهــای فــردی و کشــف تیزهوشــان، بایــد برنامــه ای تنظیــم کنــد کــه بــر پایــه ی نیازهــا و توانایــی 
هــای متفــاوت دانش آمــوزان تیزهــوش باشــد. عــالوه بــر ایــن برنامــه نبایــد چنــدان بــا ســطح شــناختی آنهــا متفــاوت باشــد زیــرا ایــن 
امــر ســبب کاهــش کارآیــی دانش آمــوزان تیزهــوش و در نتیجــه افــت تحصیلــی آنهــا می شــود. گاه در بــاور عمــوم ایــن تفکــر وجــود دارد 

کــه فــرد تیزهــوش را بایــد بــه حــال خــود رهــا ســاخت، زیــرا خــود توانایــی یادگیــری و انجــام فعالیت هــای مربــوط بــه مدرســه را دارد.
وجــود ایــن بــاور غلــط در بیــن خانــواده و معلمــان پیامدهــای جبــران ناپذیــری را بــرای دانش آمــوزان تیزهــوش دارد. بــر ایــن اســاس 

وجــود یــک برنامــه منطقــی و متناســب بــرای دانش آمــوزان تیزهــوش ضــرورت دارد. 
چنیــن برنامــه ای بایــد از محتــوای و مفاهیــم آموزشــی مناســب و کاربــردی برخــوردار باشــد. فعالیت هایــی را دربرداشــته باشــد تــا افــراد 

انجــام  طــی  آموخته هــای در  آنهــا، 
مــورد  را  ــرار خــود  ــا ق ــون و خط آزم
یادگیــری  و  اصــالح داده  را  خــود 
مجــری ایــن برنامــه کننــد. عــالوه بــر آن 
ــان و کادر  ــه معلم مدرســه ک آموزشــی 
از  بایــد  تدریــس هســتند،  روش هــای 
و ارزشــیابی فرآینــد دانــش آمــوز محــور 
ــد  ــره بگیرن ــدار به تمامــی م بتواننــد  تــا 
از  را  قــوه بــه فعــل آورنــد. اســتعدادها 
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مهمتریــن اصــل در برنامــۀ آموزشــی دانش آمــوزان تیزهــوش، محتــوای آموزشــی اســت. محتــوا نقشــی ســازنده در آمــوزش و پــرورش تیزهوشــان 

دارد. حــال ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه ایــن عنصــر بــا اهمیــت بایــد چــه ویژگی هایــی داشــته باشــد؟

انگیــزه و تــوان ذهنــی تیزهوشــان باالتــر از دیگــران اســت. آن هــا 
ــن  ــد. ای ــت یابن ــی دس ــای آموزش ــه هدف ه ــد ب ــریع تر می توانن س
برتــری بــرای آنــان و جامعــه موفقیــت و پیشــرفت چشــمگیری بــه 
ــیر  ــراد در مس ــن اف ــتعدادهای ای ــه اس ــی ک ــال دارد. در صورت دنب
مناســب خــود هدایــت شــود ایــن امــر محقــق مــی شــود، امــا اگــر 
ایــن افــراد در مســیر تربیــت عــادی و همگانی قــرار بگیرنــد مباحث 
ــی  ــاد داده م ــراد ی ــه اف ــه ب ــی ک ــی )آن چیزهای ــوای آموزش و محت
ــی  ــه تمایل ــود و در نتیج ــاده می ش ــا افت ــش پ ــا پی ــرای آنه ــود( ب ش
ــرورت دارد  ــاس ض ــن اس ــر ای ــد. ب ــوا ندارن ــن محت ــری ای ــه یادگی ب
ــا نیازهــای آنهــا ســازمان داد.  کــه محتــوا و مفاهیــم را متناســب ب
ــوای  ــوان محت ــه می ت ــه چگون ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ح
ــث  ــن مبح ــه ای ــه ب ــود. در ادام ــم نم آموزشــی تیزهوشــان را تنظی

پرداختــه می شــود.
ــیاری  ــتعداهای بس ــوش اس ــه و تیزه ــای نخب ــد گروه ه ــدون تردی ب
ــه ای  ــه گون ــی را ب ــم درس ــوا و مفاهی ــد محت ــن رو بای ــد. از ای دارن
ــا نیازهــای ایــن گــروه برطــرف شــود. یکــی از  ســازماندهی کــرد ت
اصولــی کــه در تهیــه ی محتــوای آموزشــی بایــد درنظــر گرفــت ایــن 
اســت کــه محتــوا بایــد متناســب بــا درک و فهــم گــروه تیزهوشــان 
باشــد. در صورتــی کــه مباحــث پاییــن تــر یــا باالتــر از ســطح 
ــوزان  ــد.  دانش آم ــار می آی ــه ب ــکالتی ب ــد مش ــا باش ــری آن ه یادگی
تیزهــوش بــه واســطه ی برخــورداری از هــوش بــاال، مفاهیمــی 
ــده  ــان پیچی ــاالن ش ــن و س ــرای همس ــه ب ــوند ک ــه می ش را متوج
اســت. از ســوی دیگــر، محتــوای آموزشــی مــدارس معمولــی 
بــرای ایــن گــروه، ســاده بــه نظــر می رســد. گاهــی نیــز در مطالــب، 
ــا را  ــی آنه ــر دلزدگ ــن ام ــه ای ــود ک ــده می ش ــراری دی ــم تک مفاهی
بیشــتر می  کنــد. پــس تغییــر دادن محتــوا بــرای ایــن گروه هــا 

ــت. ــی اس الزام
دانش آمــوزان  بــرای  را  آموزشــی  مفاهیــم  و  محتــوا  می تــوان  چگونــه 

داد؟ تغییــر  تیزهــوش 

ــه صــورت ســطحی و از پیــش آمــاده شــده  ــوا ب ــن روش محت در ای
ــدا ــی ابت ــای آموزش ــه در کتاب ه ــود. بلک ــب داده نمی ش ــه مخاط ب

چالــش هایــی آورده شــده یــا معلــم ایــن چالــش هــا را مطــرح مــی 
کنــد. زمانــی کــه چالش هــا مطــرح شــد، ذهــن دانش آمــوزان 
تیزهــوش بــه فعالیــت واداشــته می شــود. آن هــا بــرای پاســخگویی 
ــی  ــود م ــن خ ــه واکاوی ذه ــده، ب ــرح ش ــای مط ــن چالش ه ــه ای ب
ــد  ــی کنن ــعی م ــد. س ــی کنن ــه م ــر توج ــط بهت ــه محی ــد. ب پردازن
آموختــه هــای قبلــی ذهــن خــود را مــرور کننــد تــا بتواننــد چالــش 
ــه  ــدند، ب ــق ش ــن کار موف ــا در ای ــه آن ه ــی ک ــد. زمان ــل نماین را ح
خوبــی می تواننــد بــه ایده هــای خــالق دســت یابنــد. در ایــن 
ــرا  ــی را ف ــی علم ــول کل ــن و اص ــریع تر، قوانی ــه س ــت ک ــت اس حال
ــود  ــرای خ ــق را ب ــده ی موف ــالش، آین ــا ت ــد ب ــد و می توانن می گیرن
ــرای  ــت اج ــان، قابلی ــدارس تیزهوش ــن روش در م ــد. ای ــم بزنن رق

ــادی دارد. ــدارس ع ــه م ــبت ب ــری نس بهت

پربار کردن محتوا:

 یکــی دیگــر از روش هــای تغییــر محتــوا در رابطــه بــا دانش آمــوزان 
ــادی  ــای ع ــای کالس ه ــت برنامه ه ــردن و تقوی ــوش، پربارک تیزه
ــه  ــت ک ــی اس ــه زمان ــوط ب ــر مرب ــن ام ــت. ای ــراد اس ــن اف ــرای ای ب
کــه دانش آمــوز  ایــن تشــخیص رســیدند  بــه  والدیــن و معلــم 
تیزهــوش اســت امــا بســته بــه شــرایطی در مــدارس عــادی درس 
می خوانــد. در ایــن روش والدیــن و معلــم بایــد پیوســته بــا هــم در 
ارتبــاط باشــند. بهتــر اســت معلــم تکالیــف و فعالیت هــای اضافــه 
بــر کارهــای کالســی را بــه افــراد تیزهــوش کالس بدهــد و آنهــا بــه 
انجــام دادن تکالیــف تشــویق کنــد. عــالوه بــر ایــن بــه والدیــن نیــز 
گوشــزد کنــد کــه کتابهــای خالقانــه ی متناســب بــا مفاهیــم درســی 
ــوق  ــای ف ــه کالس ه ــود را ب ــد خ ــار آن فرزن ــد و در کن ــه کنن را تهی
برنامــه بفرســتند. افــزون بــر ایــن مــوارد، معلــم می توانــد از طریــق 
ــوزش  ــن  آم ــه کارگرفت ــی، ب ــفرهای علم ــون؛ س ــی همچ برنامه های
رســانه ای، بازدیــد از مراکــز علمــی، برگــزاری گردهمایی هــای 
علمــی آمــوزش رســانه ای، بازدیــد از مراکــز علمــی، برگــزاری 
دانش آمــوزان  و...  علمــی  مســابقات  علمــی،  گردهمایی هــای 
عــادی را ارتقــا داده و در کنــار آن بــه نیازهای آموزشــی تیزهوشــان



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

نویسنده: اعظم پیکانی

کالس نیز توجه کند.
3-توسعه و گسترش محتوا:

 مباحثــی کــه در کالس هــای عــادی تدریــس مــی شــود، بــرای فــرد تیزهــوش محــدود بــه نظــر می رســد. بــر ایــن اســاس الزم اســت کــه 
ایــن مفاهیــم از قلمــروی خــود فراتــر برونــد. زمانــی کــه مفاهیــم را گســترش دهیــم، دانش آمــوز نخبــه بــا رغبــت بــه پیــش مــی رود و از 
ســوی دیگــر می توانــد ســریع تــر از ســایرین، حداقل هــای آموزشــی هــر پایــه را فــرا بگیــرد و بــه پایه هــای باالتــر رفتــه و از زمانــش بــه 
نحــو مناســب اســتفاده کنــد. خوشــبختانه در مــدارس تیزهوشــان، بــه چنیــن امــری پرداختــه می شــود و دانش آمــوزان بــر حســب نیــاز 
خــود بــه پیــش می رونــد. بــه عنــوان مثــال اگــر در ســال ســوم ابتدایــی دانش آمــوزی کــه در ســطح عــادی قــرار دارد، مباحــث محیــط 
ــاحت،  ــط و مس ــول محی ــری فرم ــر یادگی ــالوه ب ــان ع ــوش در کالس تیزهوش ــوز تیزه ــرد. دانش آم ــاد بگی ــی ی ــور کل ــه ط ــاحت را ب و مس
مســئله های پیچیــده ای را در رابطــه بــا محیــط و مســاحت مــی آمــوزد و بــا اســتدالل ذهنــی آن هــا را حــل مــی کنــد. در اینجاســت کــه 
او دیگــر بــر مبحــث مربــوط بــه محیــط و مســاحت پایــه ی چهــارم نیــز مســلط شــده و در صــورت گذرانــدن ســیر مباحــث بدیــن شــکل، 

می توانــد بــه پایــه ی پنجــم بــرود.




