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Abstract 

One of the significant concepts in the educational area is the concept of the “gifted” 

or “talented”. This concept has been the concern of the educational intellectuals and in the 

20th century has become a main stream in the psychology. Owing to developmental concerns, 

in some developing countries like Iran this concept has been noteworthy and many gifted 

policies have been planned and put into action. Using analytic approach, in this paper, we 

examine this concept from a philosophical-educational view and evaluate its practical 

challenges. Next we propose some turns in the gifted students policies (gifted casting and 

developing) by applying inferential approach and tacit deduction. There are four theoretical 

challenges like ambiguity of the concept of superiority, challenge in the concepts of value 

and usefulness, the concept of potentiality as an instrument of domination in the educational 

system and the potentiality as an stemming from the narcissism of the modern man. On the 

other hand, in the practical domain, some dichotomies like inherent/acquired, 

potential/actual, and instantaneous/gradual challenge educational judgments about students’ 

potentiality. Due to these theoretical and practical challenges, the utility and usefulness of 

the present policies have come under question. At the end we proposed five turns in 

potentiality policies. 
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  ی اب ی استعداد   ی ها است ی در س   ی در عمل؛ چرخش  ی »استعداد برتر« از مناقشه در نظر تا آشفتگ 

 یو استعدادبان
 

 2امیر بادپا، 1نرگس سادات سجادیه 

 1400/ 15/8تاریخ پذیرش:  12/12/99تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
  شمندان یاند  یهااز دغدغه  یکی  ربازیمفهوم از د  نیمفهوم »استعداد برتر« است. ا  ت،یمهم در حوزه ترب   میاز مفاه  یکی

ب   یتیترب قرن  در  و  روانشناس  یقو  یانیجر  ستم،یبوده  ا  یدر  در  است.  داده  اختصاص  خود  به   ی کشورها   یبرخ  ان،یم  نیرا 

 یابیاستعداد  یدر راستا  یمختلف  یهااستیبه آن داشته و س  ایژه یتوجه و  ،یاسعهتو   یها دغدغه  لیبه دل   رانیتوسعه مانند ادرحال 

با رو  یتیترب-یفلسف  ی پژوهش از منظر  نیاند. اکرده و به اجرا گذاشته  یطراح  ،یو استعدادبان  نی ا  یابیبه ارز  یلیتحل   یکردیو 

 ییو در گام نها  دهدی قرار م  یابیبر آن را مورد ارز  رناظ  یعمل   یهااقدام  یرو  شیپ  یهایو در گام بعد، دشوار  پردازدیمفهوم م

 یهاکرده است. چالش  شنهاد یپ  ی و استعدادبان ی ابیاستعداد  ی هااستیدر س  ییهاچرخش ،یو استنتاج ضمن   ی استنباط  کردیبا رو  زین

ب  «،ی و سودمند  ی »چالش در مفهوم ارزشمند  «، ی»ابهام در مفهوم برتر  یچهارگانه نظر ا  رتر»مفهوم استعداد   ی دئولوژ یدر مقام 

در عرصه    گرید  یسو . از  کنندیم  دیمفهوم را تهد  نیانسان مدرن«، ا  یفتگیاز خودش  یسلطه در آموزش« و »استعداد برتر، توهم ناش

دوگانه ذات  یی هاعمل،  دفع  ، یاکتساب/یچون  ابهام    ی تی ترب  ی هاقضاوت  ،یج یتدر/ یبالقوه/بالفعل،  دچار  را  برتر  استعداد  باب  در 

مواجه   ی با چالش جد  ی و استعدادبان  یابیاستعداد  ی هااستیس   تیمطلوب  ،یو عمل  ینظر  یهامنظومه چالش  نی. با نظر به اسازدیم

 شده است.  شنهادیپ هااستیس نیگانه در اپنج ییهاچرخش زین انیاست. در پا

 یاستعدادبان ،یابیاستعداد ،یآموزش استیس زهوش،یاستعداد برتر، ت : ید یکلی هاواژه 
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 مقدمه 

یکی از وظایف فیلسوف تعلیم و تربیت، تحلیل مفاهیم کلیدی در عرصه تعلیم و تربیت است. این  

دارد و زمینه را برای وفاق های نظری برکنار میبخشی، عرصه عمل را از سوءتفاهم تحلیل، با نوعی وضوح  

تجویزهای عملی هموار می نمونه، شفلردر جهت  برای  نشان   سازد.  استعدادهای آدمی  باب  در کتاب در 

مختلف از مفهوم استعداد به تجویزهای مختلفی در عمل تربیتی منجر خواهد    هاییدهد که چطور، تلقمی

تا زمانی » نویسد:  راتلج درباره مطالعات هوش می  المعارفدائره سیم، در  . همچنین  (Scheffler, 1998)  شد

  . (Sims, 2013, p. 42)در این حوزه با شکست مواجه خواهد شد«  که ماهیت هوش فهم نشود، عرصه عمل

می روینازا تحلیل ،  نمی توان گفت  فیلسوفان محصور  خانه  در  تنها  مفهومی،  اظهارنظرها، های  بلکه  شوند، 

 سازند.ها و راهبردهای دنیای عملی تربیت را نیز متأثر میطرح

  است. این   1های مطرح در تعلیم و تربیت بحث »پرورش استعدادهای برتر«در این میان، یکی از زمینه 

است    توسعه مدنظر قرارگرفتهیافته و درحالبحث، از دیرباز در نظام آموزشی بسیاری از کشورهای توسعه 

(Abolhasani, 2011; Karbasforoushan, 2013; Nazemi et al., 2011) .    در کشور ما نیز از زمان تأسیس

سال   در  درخشان«  استعدادهای  پرورش  ملی  بوده به استعداد    مسئله   1355»سازمان  موردنظر  رسمی  طور 

وپرورش درباره حذف آزمون  پیرو مصوبه شورای عالی آموزش  96در سال  . همچنین  (Ejeie, 1998)است

هاد »سازمان پرورش استعدادهای  اکنون دو نایم. همورودی این مدارس، شاهد اوج مناقشات در مورد آن بوده 

ای را در این زمینه بر عهده دارند.  شده پژوهان جوان« و »بنیاد ملی نخبگان« وظایف تعریفدرخشان و دانش 

-سال از آغاز پرداختن به این امر در عرصه عمل تربیتی کشور، تالش نظری   40، بعد از حدود  وجودین باا

، این مفهوم و راهبردهای  کهیدرحال  است.   د برتر« صورت نگرفته ای در مورد مفهوم »استعدافهومی ویژه م

 آموزشی بسیاری بوده است.-های اخیر، دستخوش مناقشات سیاسیکم در سالعملی منتج از آن، دست 

میپژوهش   ازجمله زمینه  این  در  گرفته  صورت  مباحث  های  به  دائره توان  در  المعارف کاالهان 

برخی موارد چون تعریف   مراجعه کرد. او  3ذیل عبارت »تعریف تیزهوشی«  2« یو سرآمد  یتخالق  یزهوشی،ت» 

به  خالقیت تیزهوشی  ذاتی   4عنوان  امری  دستاورد5و  یا  پتانسیل  مفهوم  شیوع 6،  میزان  عوامل    7،  تیزهوشی، 

 
1. Gifted and Talented Education 
2. Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent 

3. Giftedness, Definition 

4. Creativity as Giftedness 
5. Giftedness as Innate or Developed 

6. Potential or Achievement 

7. Prevalence 
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. ( Callahan, 2009)  با فرهنگ و جنسیت را موردبحث قرار داده است  یزهوشیآن و رابطه ت  1غیرشناختی

تنش ه نیز در مقال   دای با عنوان  تیزهوشیای  پیرامون مفهوم  اساسی  های مطرح در مورد  برخی مناقشه  2های 

با دستاورد . مناقشه (Dai, 2009)  دهداستعداد و استعداد برتر را مدنظر قرار می ، 3هایی چون تقابل استعداد 

. مِیِر نیز  6های کمیهای کیفی با تفاوت و تعارض تفاوت   5، تقابل برتری با برابری 4تقابل تخصص با خالقیت 

تیزهوشی چون برساخته بودن این مفهوم  های پیش روی مفهوم  ، برخی چالش7یزهوشی«ت  یمطالعه علم» در  

می بیان  را  پرستی  و جنسیت  پرستی  نخبه  پرستی،  نزاد  باورهایی چون  دامن  . در (Mayer, 2005)  کنددر 

توان یافت که به مسائل نظری مطرح درباره استعداد برتر توجه  های داخلی، نیز موارد اندکی را میپژوهش 

ها  قطعیت  ورد از عدم م  19های نظام نخبگانی« به  در گزارشی با عنوان »عدم قطعیت نشان داده باشند. منتظر

اشاره کرده است  نخبگانی  نظام  این عدم قطعیت (Montazer, 2011)  در  از  برخی  یا .  بودن  ها چون ذاتی 

بودن استعداد، تنوع استعداد یا استانداردسازی آن و نخبگی مبتنی بر استعداد یا مبتنی بر فعالیت،   یاکتساب

 هستند. دارای وجه نظری بیشتری 

مبهم  منطقی بحث و نیز  -های صورت گرفته و عبور سریع از ابعاد نظریو دقت تحلیل   یتکفاعدم 

تحلیلی مفهوم استعداد برتر، امری است که توجه فیلسوفان تربیت به این  -ماندن بسیاری از ابعاد نظریباقی  

این ضرورت در کنار یل قرار دهیم.  دارد تا این مفهوم را مورد تحلسازد و ما را بر آن میبحث را ضروری می

ها در شناسایی و  مندی خانواده مواردی مانند عطش جامعه رقابتی ایران در بحث شناسایی استعدادها، دغدغه

شغل به  دستیابی  برای  فرزندان  استعدادهای  ساختن  رونق  محقق  بهتر،  امکانات  و  آینده  در  پردرآمد  های 

سن استعدادسنجی  و  استعدادیابی  سازمانمؤسسات  بازتعریف  مدرن،  و  پرورش تی  سازمان  چون  هایی 

افزایند و جامعه  ها و ... بر ضرورت این تحلیل و ارزیابی میهای ورودی آن استعدادهای درخشان و آزمون 

بگشایند    پیش روی آن  های جدیدی رادارند تا با تحلیل ابعاد مختلف بحث استعداد، افق علمی را بر آن می

 هومی آن را سامان بخشند.های مفو دشواری 

برای مفهوم استعداد برتر ارائه   ی چارچوبی تحلیل با توجه به مباحث باال هدف این مقاله این است که 

های  شامل محورهای مورد مناقشه در این مفهوم باشد و از سوی دیگر مؤلفه   سویک؛ چارچوبی که از  کند

این چ ارائه  قرار دهد.  تأکید  را مورد  وفاق آن  فراهم ارچوب میمورد  بر  تحلیل تواند عالوه  امکان  سازی 

 
1. Noncognitive Factors 
2. Essential Tensions Surrounding the Concept of Giftedness 

3. Aptitude Versus Achievement 

4. Expertise Versus Creativity 
5. Excellence Versus Equity 

6. Qualitative Versus Quantitative Differences 

7. The Scientific Study of Giftedness 



 31 ...در عمل ی»استعداد برتر« از مناقشه در نظر تا آشفتگ                                            1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

هایی برای این عرصه  بخشیسازد و الهام   فراهمها و راهبردها، فضا را برای گفتگو میان نظرات مختلف  کنش

 : بدیم شرح است  این پژوهشهای اساسی با توجه به آنچه بیان شد، پرسش داشته باشد.

 ؟ها چیست های نظری ناظر بر آن استعداد« و مناقشه های مفهومی »برتری  مؤلفه  .1

 ها برای عرصه عمل چه خواهد بود؟ های برآمده از ارزیابی این مؤلفه بخشی الهام  .2

 

 روش پژوهش 

شده در پیشینه و  بازخوانی نظرات مطرح  از طریقدر پاسخ به پرسش نخست، تالش شده است تا  

قرار گیرند. درواقع    یابیو مورد نقد و ارز  شودها استنباط  های موجود در این تعریفها، مؤلفه تحلیل زبانی آن 

زبان اندیشمندان،    ،افتد. منظور از زبان فنی و رسمیرسمی اتفاق می -نوعی تحلیل زبان فنی  این مرحلهدر  

اند. در پردازی پرداخته وفانی است که پیرامون مفهوم استعداد برتر به نظرورزی و نظریه پردازان و فیلسنظریه

« ردیابی 2استقرایی  -1های نماینده مفهوم استعداد برتر با استفاده از روش »تحلیل مضمونیاین راستا، ابتدا واژه 

  اند ای توصیفی کدگذاری شده هسپس این واحدها با عبارت  ،شده شده، واحدهای معنادار ساختهو استخراج 

(Johnson & Christensen, 2012).   کد    یفی های توصبا استفاده از »تحلیل استعالیی«، از عبارت   یت هادرن

برتر استنباط   تا در تحلیل استعالیی تالش می  . اندشده شده، محورهای مناقشه در مفهوم استعدادهای  شود 

ممکن،  شرط امر  امکان یک  شوند    مدنظرهای ضروری  تصریح  و  گیرند   & Bagheri, Sajjadieh)قرار 

Tavassoli, 2011دهند که در تعاریف مختلف از »استعداد  ها به ما نشان می(. برای نمونه، هنگامی که بررسی

در تعریف »استعداد    بخشقوام   ایمؤلفه   عنوانبه توان این محور را  برتر«، مفهوم »برتری« محوریت دارد، می

 قرار داد و بررسی کرد.  مدنظربرتر« 

دوم، عمده همچنین   پرسش  اشتقاق ضمنی  در  استفاده روش  مورد  است    3رویکرد روشی  برودی 

(Broudy, 1973)  .ها یا پیامدهای یک مبنا در حوزه تجویز شود تا داللت در روش اشتقاق ضمنی، تالش می

ضمنی، از مبنای مذکور مشتق    صورتبه آید بلکه  نمی  به دستبیان شود؛ اما این بیان با قیاس عملی صریح  

ضمنی   صورتبه تواند  گوییم »استعداد، امری ذاتی است«، این بیان میکه مییهنگامشود. برای نمونه،  می

تجویزهایی در میدان به همراه داشته باشد. تجویزهایی چون »پولتان را در آموزش استعداد به هدر ندهید«؛ 

 
1. Thematic 

 Johnson andشده نیستند )شوند و از پیش تعیینپژوهشگر تولید میها توسط روش استقرایی یعنی کدها در حین بررسی داده  .2

Christensen, 2013). 
3. Implied Derivative Method 
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 اد به همه، بر شناسایی استعدادهای برتر تمرکز کنید«.»به جای آموزش استعد

های دیگری نیز در زبان فارسی قبل از ورود به بحث اصلی اشاره به این نکته ضروری است که واژه 

می کار  به  برتر«  »استعداد  واژه  به  نزدیک  معنایی  در  که  دارند  واژه وجود  »استعداد  روند.  »سرآمد«،  های 

 « و  »تیزهوش«  واژه درخشان«،  واژه نخبه«  به  نزدیک  هستند  هایی  واژه استعدادبرتر  البته  »باهوش .  «، 1های 

، به دلیل محوریت واژه »استعداد حالین « نیز با مفهوم واژه مورد نظر در ارتباط هستند. درع3« و »نابغه 2»خلّاق 

»ک  و  نخبگان«  امور  در  کشور  راهبردی  »سند  ازجمله  ایران  باالدستی  اسناد  در  تربیتبرتر«  نظام   لیات 

 Gifted and یعنی و معادل انگلیسی آن  وپرورش«، در این پژوهش بر این واژه آموزش در برتر استعدادهای

4Talented  .تمرکز شده است 

 

 های مطرح در مفهوم »برتری استعداد« مناقشه 

نگاه  اساس  بر  و  برتر  استعداد  مفهوم  انسان در  مختلف  استعداد،    -شناختیهای  مقوله  به  فرهنگی 

ها طرح شوند و مورد ارزیابی و  این مناقشه  برخی ازشود  . در ادامه تالش میداردمناقشات مختلفی وجود  

 بحث قرار گیرند. 

 ابهام در مفهوم برتری  -الف .1

 1869یکی از مفاهیم اساسی که در مفهوم برتری استعداد نهفته است، مفهوم برتری است. از سال  

ویژگی  5گالتون که   دنبال  ویژگیبه  در  برتری  بود،  برتر  استعداد  با  کودکان  خاصهای   رنگیپ  ،های 

را بر سرآمدان علوم    خودنقطه آغاز پروژه    های ناظر بر استعداد برتر بوده است. برای نمونه، گالتونپروژه 

. همچنین استرنبرگ در تعریف استعداد برتر، بر معیار برتری تأکید  (Bainbridge, 2018)قرار داد  مختلف  

 & ,Sternberg, Jarvin)  برتری است  ،ورزد و معتقد است یکی از معیارهای مهم در تعریف استعدادمی

Grigorenko, 2010) از جهت این معیار  نقد قرار گر.  توان گفت  فته است. ازجمله میهای مختلف مورد 

مفهوم برتری، نیازمند معیاری برای تحقق و کفایت است. ابهام در وجود معیاری دقیق برای سنجش برتری  

  کشد. های برتری استعداد به چالش میو تضمین ادامه آن در آینده، مفهوم برتری را در مقام یکی از مقوم 

 
1. Clever, Smart, Bright 

2. Creative 
3. Genius 

 Gifted and Talented“های نظیر گذاری این حوزه در زبان انگلیسی به شکل. این عبارت در ادبیات علمی و سیاست4

Children” ” وGifted and Talented Education” رود.به کار می 
5. Galton 
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 . شودمی سیبررمختلف  منظراین چالش از چند   در ادامه

های ناظر بر استعداد برتر همواره  مشخص ساختن ویژگی:  های معرف استعداد برترهام در ویژگیاب (1

برده است. برخی  رنج  نیز پایان ای بی، از مناقشه حالین و درع  است برخوردار بوده   ایاز اهمیت ویژه 

انتزاع یا استدالل را برای  برتری در ویژگی اند و  استعداد برتر کافی دانسته های ذهنی نظیر قدرت 

اند.  های افزوده های دیگری چون پشتکار یا روابط اجتماعی را بر این ویژگیبرخی دیگر، ویژگی

از مشخصه رنزولی یکی  نمونه  احساس وظیفه برای  را  برتر  استعداد  برای  الزامی  داند که  می  1های 

عمل   کوشی، خود را وقفِی، عزم، سختشود: ظرفیت فرد در مداومت، پایداروارد می مشامل این 

  های مهم، رها از احساس حقارت و حرکت به سمت موفقیت نفس باال در انجام کارکردن و اعتمادبه 

(Renzulli, 1990).    کهیبه مؤلفه خالقیت در تعریف استعداد برتر اصرار دارد درحال  اوهمچنین  

 . (Tannenbaum, 2003) آوردهای مقوم استعداد برتر به شمار نمیتاتنبام خالقیت را جزء ویژگی

های مقوم استعداد برتر مورد اذعان اندیشمندان زیادی قرار گرفته  تنوع دیدگاه در تعریف ویژگی

اع بسیار زیادی در شکل، قالب و اندازه  است. ازجمله پاسو معتقد است مفهوم استعداد برتر دارای انو

. ظهور این تنوع در ابعاد مختلفی چون موضوع، شکل  (Passow, 1981, cited in Dai, 2009)  است

های معدودی چون  افزاید. برای نمونه، برخی زمینههای مقوم این مفهوم میابهام ویژگیو اندازه، بر 

با طرح مفهوم »هوش کلی«،   2دانند و برخی دیگر چون اسپیرمنریاضی را محل بروز استعداد برتر می

 & ,Ziaie Moayyed, Asayesh, Lari, Minaie)  داننداستعداد برتر را محدود به زمینه خاصی نمی

Hemmatifar, 2011)  .شش موضوع توانایی فکری عمومی، استعداد تحصیلی   از سوی دیگر، مارلند

حرکتی -های روانیهای بصری و نمایشی، تواناییرویژه، تفکر خالقانه یا مولد، توانایی رهبری، هن

به  استعداد برتر مطرح میعنوان ویژگیرا  تاتنبام در  (Marland Jr, 1971)  کندهای معرف  . طرح 

مجری و  مولد  سرآمدان  نوع    (Tannenbaum, 2003)   تعریف  دو  میان  زابوس  که  تمایزی  نیز  و 

های دیگری از تنوع تعریف ، نشانه (Szabos, 1989)کند  آموز باهوش و تیزهوش ترسیم میدانش 

 رود.ها به شمار میاین ویژگی

دیگر،  سوی  در    از  اندیشمندان  وابستگی  هاسال برخی  از  اخیر  به    هایمؤلفه ی  هوش  مفهوم 

های فرهنگی معنادار  معتقد است که هوش، فراتر از زمینه   ازجمله استرنبرگ  اند.فرهنگ، سخن گفته 

ا  ههای فرهنگ مادر، برخی مؤلفه ی گذارارزش. به سخن دیگر، بر اساس    (Sternberg, 2004)نیست  

 
1. Task Commitment 

2. Spirman 
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روند و از همین رو، شاهد  گیرند و برخی دیگر به حاشیه میدر هوش، مورد توجه بیشتر قرار می

ارزش تفاوت  بود.  خواهیم  هوش  مفهوم  در  انعطاف  و  سیالیت  فرهنگنوعی  به  گذاری  نسبت  ها 

های دیگر به حاشیه  قرار گرفته و گونه   مدنظرهای خاصی از هوش  هوش، باعث خواهد شد گونه

و عینی، بلکه مفهومی  بنابراین هوش، نه مفهومی فارغ از زمینه؛ (PashaSharifi, 2004)شوند  رانده 

و   زمینه  به  دیدگاه   هایگذاری ارزشوابسته  به  بسته  که  بود  خواهد  تعاریف انسانی  مختلف،  های 

رو، »هوش« اسمی خواهد  های مختلفی را در بر خواهد گرفت. ازاینلفه مختلفی خواهد داشت و مؤ

ماسکی خواهد بود که در پس هویت به ظاهر واحد    مثابهبه بود که از هویت واقعی تهی خواهد شد و  

 کند.خویش، مفاهیم متعددی را پنهان می

های تاریخی مختلف،  اند که مفهوم »استعداد برتر« در دوره برخی دیگر از مطالعات، نشان داده 

ترین مؤلفه »استعداد  ی، محوریوسطقرونکه در  تحوالت مفهومی را از سر گذرانده است. درحالی 

ترین مؤلفه سازنده »استعداد  برتر«، توانایی فرد برای ساختن و آفرینش بود، در دوره رنسانس محوری

ازآن، در دوره مدرن با نگاه  پس یرا در این دوره، دستمزد اهمیت زیادی یافت.  ز  برتری شد.  برتر«،

فرایندی به شناخت، مفهوم استعداد برتر تا مدتی محو شد اما دوباره در قرن نوزدهم و با تمایزی که  

و   فلسفه  شد  سنجروان میان  فروکاسته  شناختی  توانایی  به  برتر«  »استعداد  شد،  ایجاد  ی 

(Bogoyavlenskaya, 2019) های تاریخی نیز از نسبیت در این مفهوم و  . مالحظه این فراز و نشیب

 مناقشات مفهومی موجود در آن حکایت دارد. 

های مقوم  های مختلفی که از ویژگیبر اساس تعریف  :موجود  هوش   یهاآزمون  تیکفا  در  ابهام (2

برای سنجش و نمایش میزان برتری  استعداد برتر صورت گرفته، روانشناسان در پی ارائه معیارهایی  

اند. کفایت  شده راستای این هدف تکوین یافته و مطرح  های مختلف هوش در. آزمون اندافراد بوده 

، مورد نقد بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته  IQها یعنی  آمده از آن دستبه   نتایجها و  این آزمودن 

های مختلف استانداردشده و نظریه  گیری شده در آزمون است. گولد از فاصله میان کیفیت اندازه 

که مفهوم هوش از منظر نظری، مفهومی ، درحالی او. از نگاه  (Gould, 1981)  نویسدناظر بر هوش می 

انتزاعی، دشوار و مبهم است، آنچه آزمون سنجند، امری نحیف، عینی و بسیط است.  ها میوسیع، 

شکل    گراییاثباتهای ناظر بر آن در فضای  و آزمون   همچنین فیلیپس و باربلز معتقدند مفهوم هوش

های مفهومی منتج  ها و چارچوبفرضگرایانه، پیش ظهور رویکردهای پسااثبات   بهگرفته و با توجه  

بازتعریف و  بازبینی  نیازمند  آن  این،    .(Phillips, Phillips, & Burbules, 2000)  انداز  بر  عالوه 
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آزمون  است  معتقد  نیز  توانمندی گاردنر  سنجش  به  معطوف  بیشتر  هوش  سنتی  کالمی،  های  های 

تفکر ریاضی و  مفاهیم کالمی  بین  مهارت -روابط  به  و  هستند  اطالعات  منطقی  تحلیل  هایی چون 

نمی انتقادی  تفکر  و  خالقیت  و  مسئله  حل  است  (Gardner, 2011)  پردازندجدید،  معتقد  دای   .

های هوش، بسیاری از افراد را بر آن داشته  های موجود بر سر اعتبار، کفایت و دقت آزمون چالش

معتقد است  یتیس  گال  ینهمچن  .(Dai, 2009)  مفهوم استعداد برتر را مورد بازاندیشی قرار دهند  که

مفهوم    ین درباره ا  یهوش، مانع از آن است تا اجماع  و آزمون   مفهوم   در مورد  مطرح شده   ی هاچالش

 . (Galitis, 2009) یردنظران شکل گ صاحب  یان آن در م  یهاو سنجه 

ی، اعتقاد دارد  بخشسههای  استرنبرگ با زیر سؤال بردن مفهوم سنتی هوش و طرح آزمون توانایی 

چندگزینه آزمون کاهای  هوش  میزان  سنجش  برای  آزمون ای  این  است  الزم  و  نیستند  با  فی  ها، 

شوند  پرسش ترکیب  بازپاسخ،  تفسیر  (Cianciolo & Sternberg, 2008)های  است  معتقد  او   .

آزمونگر در تحلیل پاسخ آزمودنی نقش ایفا خواهد کرد و ممکن است نمره هوش را از عینیت دور  

های سنجش استعداد برتر  کند. همه این موارد نشان از عدم عینیت نمرات آزمون هوش و نیز آزمون

نیز   مقوله برانگچالش و  بودن  آن یز  در  تأکید  مورد  چاانچلهای  معتقدند  هاست.  استرنبرگ  و  و 

های هوش ابتدا برای حذف تبعیض در تصمیمات آموزشی و شغلی مطرح شدند اما خود، با  آزمون

یت در سنجش  کفاعدم ها و تحلیل نتایج و های فرهنگی در طرح پرسشهایی چون سوگیریچالش

 ,Antonakis)یت نظری در تعریف هوش مواجه هستند  کفاعدم ماهیت هوش به دلیل اختالف و  

Cianciolo, & Sternberg, 2004 ). 

تنوع (3 به حوزه از  بر بخشی  برتری های  محو  تا  از دیدگاه :  تری  به حذف  یکی دیگر  منجر  هایی که 

بخشی به مفهوم هوش در نگاه  بسا منحل شدن آن شده، توسعهبرتری از مفهوم استعداد برتر و چه 

گاردنر است. گاردنر در دو مرحله، مفهوم هوش را مورد بازاندیشی قرار داد و انواع متعددی برای  

 یجا، این اندیشه را مطرح کرد که انسان به 1983یدگاه جدیدش در سال  . او با طرح دکردآن مطرح  

 به تعبیر دیگر  (Gardner, 2011)  استهای مجزا  ترکیبی از هوش  دارایبرخورداری از یک هوش،  

هوش مجزاست. بر این اساس، برتری استعداد نه مستلزم    ینگیری از چندپیشرفت هر فرد، مستلزم بهره 

چگونگی ترکیب چند هوش خواهد بود.  برتری در برخورداری از یک هوش خاص، بلکه مستلزم  

ترکیب هوش  نوعی کیفیت در  به  از تک هوش  برتری  مفهوم  این مرحله،  تغییر  در  های چندگانه 

پردازی یافت. بر همین اساس بود که به تدریج، مفهوم برتری مورد چالش قرار گرفت و در مفهوم 
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 .کرد مشاهده  برتری را توان ردپای پررنگی از جدید گاردنر، نمی 

در حوزه   حال، حتییندرعتوان در دو زمینه سنجش و آموزش بکار گرفت.  مفهوم هوش را می

نگاه کثرت نیز  های جدیدی چون هوش فرهنگی و  گرا به هوش و ظهور هر روزه هوشآموزش 

چنان متکثر  زیرا برتری آن ؛  شودهوش رسانه و ... منجر به فروریختن مفهومی چون استعداد برتر می 

های هوشی  ها و آزموند که فروتری معنا نخواهد داشت. نظیر این چالش در کثرت تعریفخواهد ش

 نیز وجود دارد.

 چالش در مفهوم ارزشمندی و سودمندی  -ب 

مفهوم »سودمندی«  مبنایی  دو  برتر،  استعداد  تعریف  »ارزشمندی«  1در  معتقد    2و  استرنبرگ  هستند. 

.  (Sternberg et al., 2010)  از مفهوم استعداد برتر هستند   متفاوت است، دو مفهوم ارزشمندی و سودمندی  

دار کرد. ازآنجاکه  توان مناقشه آمیز بودن معیارها را نشان داد و از آن طریق، مفهوم استعداد برتر را مسئله می

های افراد است، به منظرهای افراد وابستگی دارد با اهداف و آرمان   یده تنارزشمندی، امری هنجارین و درهم

ها و اهداف هر از عینیت یافتن آن است. ارزشمندی، امری نسبی و وابسته به آرمان   و همین وابستگی مانع

بنا به تفاوت دیدگاه هر جامعه در   به تعبیر دیگرتوان به صورت مطلق از آن سخن گفت.  جامعه است و نمی

با   مواردی چون سعادت و بهروزی، اهداف آن نیز متفاوت خواهد بود و ارزشمندی تعریف شده در نسبت 

تواند مفهومی فراگیر باشد بلکه در هر جامعه  رو استعداد برتر نمی. ازاین بودتفاوت خواهد  ماین اهداف نیز  

 . بودخواهد متفاوتی تعریف  دارای

ها را زیر  توان از رابطه میان ارزشمندی و سودمندی پرسید و تفکیک میان آن از سوی دیگر، می

های مختلفی وجود دارد. برای نمونه، در پراگماتیسم ارزشمندی و  ه سؤال برد. در پاسخ به این پرسش دیدگا

رسد، در نظر رو، به نظر می . ازاین (Fogarty, 2012)  شودشوند و ارزش در سود جسته میسودمندی یکی می 

دو معیار مجزا، چندان قابل دفاع نباشد. البته  گرفتن دو معیار ارزشمندی و سودمندی در کنار هم در مقام  

گیرند و امری  هایی هم اندیشید که ارزش را مساوی سود مادی یا اجتماعی در نظر نمیتوان به دیدگاه می

برتر چیزی از جنس  تواند ارزش مقوم مفهوم استعداد  میآیا  دانند. در این حالت، باید دید  فراتر از آن می

 تواند ارزیابی شود؟ آیا توافقی بر سر آن وجود دارد؟ سودی میسود باشد؟ آیا چنین 

گیری در مورد ارزشمندی یا سودمندی کیست؟ آیا  پرسش دیگر پیش رو آن است که مرجع تصمیم 

رسد ازآنجاکه  شود یا نیازمند مقبولیتی جمعی است؟ به نظر می این ارزش و سود، از منظری فردی نگریسته می 

 
1. Productivity 

2. Value 
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  . شود، الزم است، معیار ارزشمندی در آن به صورت جمعی احراز شود اجتماع مطرح می   استعداد برتر در سطح 

همین وفاق، ممکن است مورد مناقشه    ؛ بنابراین نوعی از وفاق جمعی درباره ارزشمندی مورد نیاز خواهد بود 

ها نشان از دشواری در یافتن مصداق استعداد برتر خواهد بود نه دشواری در آموزش  البته این مناقشه   قرار گیرد. 

ها  های نسبی از مفاهیم مذکور بنا شود و بر اساس آن تواند بر مبنای تعریف آموزش می   ازآنجاکه ،  درواقع آن.  

استعداد برتر بودن یکی و استعداد    پیش برود، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما هنگامی که سخن از ادعا بر سر 

 برتر نبودن دیگری است، نسبیت در معیارها، باعث عدم توافق بر سر مصادیق خواهد شد. 

 مفهوم استعداد برتر در مقام ایدئولوژی نظام سلطه در آموزش -ج

برتر،  . در این نگاه، استعداد  گیردصورت میمفهوم استعداد برتر از منظر نظریه انتقادی    نقد   ینسوم

کلیشه یا تحکیم طبقات چون جنسیت، رنگ پوست و نژاد، کلیشه   ییهادر ردیف سایر  بازتولید  برای  ای 

سازی سازوکارهای نظام سلطه است. از این منظر، استعداد برتر، شود که در حال پنهان اجتماعی شناخته می

های  عدالتیخواهد بود که در پی توجیه بی   (Bagheri, Sajadieh, & Tavassoli, 2011)نوعی ایدئولوژی  

های آن بر دیگران است. اندیشمندانی چون بورلند، با  سلطه یک گروه و ارزش  آموزشی و نهادینه ساختن

فوکو، معتقدند مفهوم استعداد برتر و ابزارهای پایش مربوط به آن، ابزاری برای   1ینی« سراسرب» مفهوم  بریه تک

معتقد    اوآموزان است.  بسط قدرت سراسربینی دولت مدرن و تالشی برای رام کردن و هنجارین ساختن دانش 

  شود تا یها، باعث مآموزان از پایش معلم و توضیح معیارهای استعداد برتر برای خانواده آگاهی دانش   است

آموزان تالشی آگاهانه را برای نزدیک شدن به این معیارها آغاز کنند و زندگی خود را بر والدین و دانش 

شکل   معیارها  و  هنجارها  این  دیگر.  بدهنداساس  تعبیر  که  به  است  آرمانی  برتر،  استعداد  مفهوم   ،

آموزان  به وجود دانش  یبخشمانگذاران با طرح معیارهای آن، نه در پی کشف آن، بلکه در پی سازسیاست

 . (Borland, 2003) و ساختن آن هستند 

 استعداد برتر: توهمی ناشی از خودشیفتگی انسان مدرن  -د

های آن  فرضسوی ناقدان دنیای مدرن و پیش   از یکی دیگر از نقدهای اساسی به مفهوم استعداد برتر  

م استعداد، معتقد است انسان مدرن با صورت گرفته است. آگامبن با تأکید بر مؤلفه منفی مندرج در مفهو

سازی توانمندی بالقوه مورد حدس خویش، به نوعی و با فربه   -نبود توانایی  -نادیده انگاشتن این مؤلفه منفی  

 ,Agamben & Heller-Roazen)   بیندتر از آنچه هست، می خودشیفتگی توهمی دچار شده و خود را بزرگ 

سازه   او .  ( 1999 استعداد،  مفهوم  است  است  معتقد  به ای  به    متعلق  بتواند  آن،  از  استفاده  با  تا  مدرن  انسان 

رو، از نگاه آگامبن، استعداد  . ازاین کند یش را به توانایی تعبیر  و های خ خودشیفتگی خویش ادامه دهد و ناتوانی 

 
1. Panoptichon 
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کند.  می   تر ضخیم را    او های توهم  زند و الیه شدن آدمی روی زمین دامن می   برتر در وجه فلسفی خویش بر خدا 

 های خویشیم.گرایی، ناگزیر از شکافتن این الیه توهمی و پذیرش ضعف ای واقع رو، بر ازاین 

 

 ای وابسته به استعداد مناقشه در مفاهیم حاشیه

به  . اندیبانگربه گیرند که قائلین به استعداد با آن دست هایی موردبحث قرار میدر این بخش، مناقشه 

های نسبت  ویژگیاز  برخی    به عین پذیرش مفهوم استعداد برتر،    ها، افراد در، در این دسته از مناقشه بیان دیگر

 کنند. چالش می به آن شده داده 

 ذاتی بودن یا اکتسابی بودن استعداد   -الف

اکتسابی است یا غیراکتسابی؟ هنگامی که استعداد، امری ذاتی در    ویژگیآیا مفهوم استعداد برتر  

 ،ای مستقل از محیط شود، تکوین و ظهور آن فارغ از زمینه و محیط خواهد بود و فرد به گونه نظر گرفته می

توانمندی  واجد  آموزش،  و  در  تربیت  است.  نظر  مد  وضعیتیهای  برتر   چنین  استعدادهای  است  نیاز  تنها 

از ذاتی   شناسایی و ناشی  استعداد،  ایجاد محیطی جهت حفظ  حفاظت شوند. درواقع، سیاست شناسایی و 

ها به اکتسابی بودن استعداد معتقدند. اکتسابی دانستن استعداد،  در مقابل، برخی دیدگاه   دانستن استعداد است.

محیط و تربیت    ،ناتامکا  او،های فرد، نتیجه تالش  است. در صورت نخست، موفقیت   یانببه دو صورت قابل

تبع  ، استعداد به معنای قابلیتی اولیه یا وضعیت فعلی در فرد منحل خواهد شد و به یجهآید و درنتبه شمار می

ای از شود. در صورت دوم، هسته های مبتنی بر آن با چالش جدی مواجه میآن، مفهوم استعداد و سیاست 

  وجه یچ هلیت، تنها شرطی الزم برای استعداد برتر شدن است و به شود؛ اما این قابقابلیت در فرد ذاتی دانسته می

تر قابل طرح باشد. برخی دیگر تواند در وضعیتی نحیفکافی نخواهد نبود. در این حالت، مفهوم استعداد می

 شود. از وجوه این مناقشه در بالقوگی یا فعلیت استعداد مطرح می

 بالقوه بودن یا بالفعل بودن استعداد  -ب 

اکتسابی  مس از  استعداد است. پرسش  نداشتن  یا  از فعلیت داشتن  ئله دیگر در عرصه عمل، پرسش 

شود. گاه منظور از اکتسابی بودن یا نبودن استعداد، به  بودن یا نبودن استعداد، به مفعول اکتساب متصل می

منظورمان این  گوییم »پیانیست شدن اکتسابی است«  دست آوردن خود ویژگی است. برای نمونه وقتی می 

اکتساب است. از    کالمیک است که نواختن پیانو و پیانیست شدن مستلزم یادگیری و ممارست و تالش و در  

ای است  های اولیه سوی دیگر گاه منظور از اکتسابی بودن یا نبودن استعداد، اکتسابی بودن یا نبودن قابلیت 

زمان به این دو  توانیم هم است. در این حالت میهای الزم برای پیانیست شدن مطرح  که در مقام توانمندی 

ها نبینیم. اینکه »پیانیست شدن اکتسابی است« و اینکه »پیانیست  جمله باور داشته باشیم و تعارضی هم بین آن 
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ای چون هوش موسیقیایی و توان تشخیص های اولیه شدن ذاتی است«. در این حالت ما به ذاتی بودن قابلیت 

دانیم ها را برای پیانیست شدن کافی نمی، آن حالین زم پیانیست شدن هستند معتقدیم و درعها که شروط النت 

 .دانیممیو پیانیست شدن را مستلزم تالش و اکتساب و یادگیری 

-های مختلفی مطرح شده است. برای نمونه، ذاتدر باب اکتسابی بودن یا نبودن استعداد، دیدگاه 

تر بودن( را مفهومی ذاتی، مادرزادی، وراثتی، غیراکتسابی، پایدار و دائمی ، تیزهوشی )استعداد بر1گرایان

شود و تا هنگام مرگ از همان  دانند؛ بدین معنی که فرد در بدو تولد با ضریب هوشی مشخصی متولد میمی

برخوردار   بود  ضریب هوشی  بیان دیگر آن(Gagné, 2004)خواهد  به  امری ذاتی   هستند   معتقد ها  .  هوش 

تالش    است ویژگیمیو  شناسایی  کنند  را  آن  رویکردکنندهای  مقابل،  در  دارد.   2گراییتوسعه  .   قرار 

در نگاهی   و پذیرندهوش را می هگرایان، برخی انتقادات وارد بر مفهوم ذات ییگراطرفداران رویکرد توسعه

،  انگرایتوسعه  های مثبت آن بهره ببرند. ده و از ویژگیکنند این مفهوم را بسط داکارکردگرایانه تالش می

ت  را به مفهوم استعداد برتر   بر  . درحالیکندمیتقسیم    4و سرآمد  3یزهوش دو مفهوم  ناظر  که مفهوم نخست 

استعداد در مرحله بالقوگی است، مفهوم سرآمدی معطوف به استعداد در موقف بروز یا فعلیت است. بر این  

شود، مفهوم سرآمدی، قابل اکتساب ه مفهوم تیزهوشی مادرزادی و غیراکتسابی انگاشته می ک اساس، درحالی

خواهد بود. »اکتسابی« در اینجا بدین معنا است که »سرآمدی« از بدو تولد در فرد وجود ندارد و به صورت 

ت که هر کسی ولی به معنای آن نیس خواهد بود شود بلکه کسب کردنی خود به خودی نیز در او ایجاد نمی 

 ,Gagné)  قابلیت کسب آن را دارد زیرا در این دیدگاه تنها افراد »تیزهوش« قابلیت سرآمد شدن را دارند

2005) . 

 اکتساب استعداد: دفعی یا تدریجی؟-ج

قابل   دانستن سرآمدی  اکتسابی  فرض  با  که  دیگری  است  پرسش  آن  است  اکتساب  که  طرح  آیا 

به  میسرآمدی،  صورت  دفعی  توسعهصورت  پاسخ  تدریجی؟  یا  و  اتفاق گیرد  این  که  است  این  گرایان 

اتفاق میبه  این تدریجی بودن، میصورت تدریجی  نیز مطرح سازد. افتد.  تواند ضرورت تمهید شرایط را 

برای تکوین و بروز استعداد است و نوعی از    ای سازی محیط تربیتی ویژه تمهید شرایط، خود به معنای آماده 

 های ویژه برای تحقق این امر را ایجاب خواهد کرد.سیاست

 
1. Essentialism 
2. Developmentalism 

3. Gifted 

4. Talented 
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 پرسش از عوامل تکوین استعداد در افراد  -د

عوامل    به بررسیسش  پراست. این  پرسش بعدی مترتب بر تدریجی بودن و اکتسابی بودن استعداد   

استعداد   توسعهپردازدمیتکوین  دیدگاه  در  ویژگی.  محیطی،  شرایط  ازجمله  مختلفی  عوامل  های  گرایی 

 ,Tannenbaum)  شودشخصیتی و همچنین اراده و تالش فرد از عوامل تکوین و رشد تیزهوشی دانسته می 

یا بخش که شرایط محیطی و نقش آن . درحالی (2003 استعداد  از وجود تمهید  ها در تکوین  از آن،  هایی 

های شخصیتی و اراده فرد، بر کنند، ویژگیایط تربیتی خاص برای تکوین و ظهور استعداد حمایت میشر

 مستقل بودن استعداد از شرایط محیطی اصرار دارند. 

 قابلیت اکتساب استعداد: قطعی یا احتمالی؟  -ه

ا قطعی؟  توان این پرسش را مطرح کرد که آیا قابلیت اکتساب مفهومی احتمالی است یهمچنین می

ای قابلیت اکتساب ویژگی استعداد برتر بودن را ندارند مراد آن است که استعداد  گوییم عده یعنی وقتی می

برتر شدن این افراد غیرممکن است یا منظور این است که احتمال استعداد برتر شدن این افراد در شرایط  

اد، معتقد است اگر شخص از استعدادی  از مفهوم استعد  خود  عادی بسیار پایین است. شفلر در تلقی دوم

 ,Scheffler)  فرد چنان خواهد شدآنگاه  ،  شود»اگر« شرایط خاصی محقق    :توان ادعا کردمی  باشدبرخوردار  

توان ادعا کرد که کودکی با میزان مشخصی از کوشش، تعلیم و تربیت، تشویق یا طور مثال می. به (1998

توان گفت در این تعریف، حمایت، احتماالً توانایی نوازندگی پیانو را کسب خواهد کرد. بر این اساس می

اگر   که  نگاه پیوستاری داللت دارد  یوع نانتساب استعداد مبتنی بر »احتمال« است. احتمال در این نوع نگاه، به 

ها در دسترس برخی از این آینده   ،تصور برای انسان بنگریم، برای یک فرد خاصهای ذهنی قابل به آینده 

ی هایآینده  چنین.  محتمل خواهند بود ناممکن و برخی نیز در میانۀ این پیوستار  دیگربرخی    و  گیرندقرار می

 شوند. میبر اساس وضعیت فعلی فرد، برآورد 

 

 های ناظر بر استعدادیابی و استعدادبانی چالش در سیاست

بیان چالش  از  نظرپس  عمل  یهای  استعداد   یو  بر  الیه محسوسبرترناظر  بر  تمرکز ،  از عمل  تری 

و سیاستمی استعدادکنیم  پرورش  و  استعدادیابی  بر  ناظر  دهیم. دو  قرار میرا مدنظر    - استعدادبانی  - های 

کند. نخستین چالش ناظر بر مطلوبیت  های استعدادیابی و استعدادبانی را تهدید می سیاست  ،چالش اساسی

 ها.ها در بستر کلی نظام آموزشی است و چالش دوم ناظر بر سازوکارهای رایج در آن گونه سیاست این

 پرسش از مطلوبیت استعدادیابی و استعدادبانی   -الف

سیاست نخستین چ سیاست الش  این  مطلوبیت  از  پرسش  استعدادبانی،  و  استعدادیابی  ست.  ا  هاهای 
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شمارند که بدین  برمی  ها مدافعان توجه به استعداد برتر، سه دلیل عمده را برای این سیاست  مدعی شد توان  می

ها  و آزار آن برای پیشگیری از اختالل در سیستم آموزشی مستعدان برتر    ی مناسبایجاد محیط  .1قرارند:  

تسریع   .3تحقق عدالت آموزشی و  .  2  ؛ شود(ماندگان ذهنی و نابینایان توجه ویژه میطور که به عقب )همان 

 پیشرفت کشور یا جامعه جهانی.

آموزان استعداد برتر نسبت به دیگر  ورزد که برتری فاحش دانشدلیل نخست بر این نکته تأکید می

شود و حتی در برخی موارد این افراد ممکن  وپرورش این افراد میموزشآموزان، باعث بروز خلل در آ دانش

افراد    یآموزش  هایاست موجب اخالل در کالس و فرآیند به بدیگر  آموزان از  طور مثال این دانششوند. 

کشند. مارلند  پرسند و حتی گاهی معلم را نیز به چالش میمباحثی که بسیار فراتر از حد کالس است سؤال می

میدر   خود  آسیب گزارش  از  و  هستند  محروم  حقیقت  در  برتر  استعداد  »کودکان  و  نویسد:  روانی  های 

برند. رنج این افراد برابر و حتی هایشان برای عملکرد صحیح رنج میاختالالت دائمی در استفاده از توانمندی

دلیل دیگر محرومیت به  است که  از رنج کسانی  اداره مرکزی آموزبیشتر  به عنوان  شها توسط  وپرورش 

 . (Marland Jr, 1971) شود«ها خدمات ارائه میبه آن  1نیازهای خاص 

برای   دوم  دلیل تالش  از  اختالالت    حاکی  برخی  رفع  صرف  و  است  آموزشی  عدالت  برقراری 

وپرورش رشد حداکثری  شود. در این نگاه، یکی از اهداف آموزشآموزشی و پرورشی کافی دانسته نمی

ای  ق عدالت آموزشی به این معناست که هر فرد به گونه افراد با توجه به ظرفیت هر فرد برای رشد است و تحق 

آموزان استعداد  دانش کهیی وپرورش قرار گیرد که به حداکثر رشد ممکن خود برسد. ازآنجاتحت آموزش 

-دانش وپرورش عادی که برای  آموزان است، در آموزشبرتر ظرفیت رشدشان بسیار باالتر از دیگر دانش 

باید تالش شود تا عدالت    بنابراین   ؛ی دست یابندحداکثر  توانند به رشدنمیت  طراحی شده اس  آموزان معمول

 دهد: »کودکانگونه توضیح میآموزشی از این لحاظ در حق این افراد رعایت شود. مارلند این هدف را این 

ت یا خدماتی های تربیتی متفاوشان ... به برنامه های برجسته استعداد برتر کسانی هستند که به موجب توانمندی 

فراتر از آن چیزی که برایشان در مدارس معمولی وجود دارد نیاز دارند تا بتوانند دینشان را به خود ... ادا  

 .(Marland Jr, 1971) کنند«

رود و عالوه بر رشد فرد، رشد کشور و حتی رشد جامعه جهانی  در نگاه سوم باز هم هدف فراتر می

  ظرفیت که این افراد از    کنندمی برتر نگاه    هایاز این منظر به استعدادمدافعان این نگاه  .  گیردمدنظر قرار می

قراوالن پیشرفت جامعه خود و جامعه جهانی، برخوردار  بیشتری نسبت به دیگران برای تبدیل شدن به پیش 

 
1. Special Needs 
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قراوالن پیشرفت  . بدین معنا که با احتمال بیشتری و با صرف هزینه کمتری، قادر خواهند بود به پیش هستند

ت و کیفیت پیشرفت کشور و جامعه  شود تا با توجه ویژه به این افراد سرعتبدیل شوند؛ بنابراین تالش می

تیزهوش کسانی هستند که   گونه آمده است: »کودکانجهانی را افزایش داد. این هدف در بیان مارلند، این 

های تربیتی متفاوت یا خدماتی فراتر از آن چیزی که برایشان  شان به برنامه های برجسته به موجب توانمندی

 .(Marland Jr, 1971)  ند تا بتوانند دینشان را به ... جامعه ادا کنند«در مدارس معمولی وجود دارد نیاز دار

 بالقوگی  چالش پیش روی استعدادیابی: تمرکز بر فعلیت یا -ب 

-این سیاست  های استعدادیابی قرار دارد، پرسش از نقطه تمرکزچالش دیگری که پیش روی سیاست

بالقوه دانستن استعداد، تمرکز بر حال یا آینده را    ها های  و سیاست   کنندتجویز میاست. بالفعل دانستن یا 

ر اینجا آن است که برای انتساب کنند. پرسش مهم دبندی میصورت   متفاوتیهای  استعدادیابی را به صورت 

بالقوه   های های فعلی او را در نظر گرفت یا ظرفیتمفهوم استعداد برتر به یک فرد باید دستاوردها و موفقیت 

بالقوه بدانیم یا زمینه   شودنمایان میچالش اساسی هنگامی    ؟را در نظر گرفت او   های  که استعداد را امری 

  هاها و مرئی ساختن آننیم. در این صورت، پرسش از امکان سنجش بالقوگیبالقوه مهمی را در آن دخیل بدا 

آموز را بسنجد، برای  . در این حالت، هر آزمونی که عملکرد فعلی دانششوددارای اهمیت دو چندان می

 خواهد بود.  روبروهایی با دشواری  اوبینی آینده پیش

طرح های استعدادیابی و استعدادبانی قابل های دیگری پیش روی سیاست چالش عالوه بر چالش باال 

. پرسش از میزان شیوع استعداد برتر در هر جامعه و تعداد  شودنمایان میهای فنی آزمون  است که در زمینه 

دن یا ست. همچنین مالک محور بوا  هاشوند، یکی از این چالش افرادی که به عنوان استعداد برتر شناخته می

های بکار گرفته در فرایندهای استعدادیابی، محل پرسش و چالش است. توضیح هنجار محور بودن آزمون 

 .که خارج از حوصله این مقاله است طلبدها، مجال دیگری را میاین چالش 

 

 های استعدادیابی و استعدادبانیهایی برای سیاست بخشیالهام

های ناظر بر آن را  گذاری تواند سیاستهوم استعداد برتر، می های موجود پیرامون مفتوجه به مناقشه 

الهام  و  سازد  بخش بخشیمتأثر  این  در  باشد.  داشته  همراه  به  عمل  عرصه  برای  را  بر   های  مبتنی  مقاله   از 

 شود. یی برای عرصه عمل تربیتی تجویز میهابخشی، الهام ی طرح شده در باالهامناقشه

 ه سطح غیرمتمرکز با تأکید بر ارزشیابی توصیفی چرخش از سطح متمرکز ب الف(

های  های مورد بحث دریافت، فاصله گرفتن از سیاست توان از مناقشه هایی که می بخشییکی از الهام 

های اساسی متمرکز و کالن است. ازآنجاکه تعریف استعداد برتر و بالفعل بودن یا بالقوه بودن آن با چالش 
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های  ی متنوع در سنین مختلف و در افراد مختلف، متفاوت خواهد بود، سیاستهامواجه است و ظهور ویژگی 

-های مناسبی برای پرداختن به استعدادهای تواند سیاست ها، نمی بوم و شرایط آن  ،کالن و غیرحساس به افراد

 ، تریقدق  یهایغیرمتمرکز، ضمن فراهم آوردن تحلیل   رویکردرسد توجه به  رو، به نظر میبرتر باشد. ازاین 

ها و عملکردها  سیاست   سوگیریو از    شناختهبه رسمیت    استعداد را ها  ها و سنجهتواند تنوع تعاریف، آزمونمی

 .کندجلوگیری 

طریق مشاهده معلم که از    هایتوصیفسازد تا  وجود نظام ارزشیابی توصیفی این امکان را فراهم می

به دانش کرد  عمل دانش   است  آمده دستآموزان  والدین،  آموزشبه  مدیران  مدیران  آموز،  نیز  و  وپرورش 

نیمه بخش آموزشی  منطقه  های  غیررسمی  و  طراحیرسمی  فراغت    در  کند.  دانشاوقات  کمک  آموزان 

توان به جای  های ورودی مدارس را تعدیل یا حذف کرد. همچنین می توان آزمونهمچنین بر این اساس می

ارس سازمان پرورش استعدادهای درخشان، این سازمان را مأمور به تهیه بسته  های متمرکز مانند مدسیاست

  یش پرسمی یا غیررسمی آموزش و پروش ساخت. امری که  های نیمه هایی در بخشو اجرای سیاست   سیاستی

و نوجوانان، تجربه موفقی را در عرصه کتاب و ادبیات پشت سر   کودکان  یفکراز این در کانون پرورش  

 است. گذاشته 

 گرا های تنوع به سوی انگاره یانه یگز تکهای محدود و چرخش از انگاره ب(

گراست. عدم  های تنوع ای به سوی انگاره های محدود و تک گزینه عبور از انگاره   دوم الهام بخشی  

بخشی های مقوم آن و نیز ظهور نظریات جدید که در پی تنوع توافق بر سر تعریف مفهوم استعداد و ویژگی

ای، عرصه را برای ظهور  دارد تا با عبور از انگاره تک گزینه های استعداد هستند، ما را بر آن میبه عرصه 

سازیم و احساس ارزشمندی و توانمندی را  ها و موضوعات مختلف فراهمانواع مختلفی از استعداد در زمینه 

ظرفیت  شناخت  این  و  توانمندی  حس  این  کنیم.  ایجاد  افراد  مختدر  زمینه های  ایجاد  ضمن  های  لف، 

های  توان در زمینه بر این اساس می  کند.های آتی، نوعی از امید اجتماعی را نیز در نسل آینده احیا میپیشرفت

به   اجتماعی  و  فلسفی  ریاضی،  علمی،  ادبی،  و  گشکل مختلف  عالیق  بسط  و  تقویت  برای  مراکزی  یری 

های نوجوان که وابسته به  تن از برخی کشورها، در باشگاه های کودکان اندیشید و یا با الگو گرفتوانمندی 

های مختلف کودکان و نوجوانان را پی های متنوع علمی دانشگاهی هستند، تقویت و رشد توانمندی گروه 

 گرفت.

 رسمی و غیررسمی های نیمه چرخش از تمرکز بر نظام رسمی به فعال کردن نظام  ج(

از چرخش نظام  در عرصه سیاست   یازهای موردنیکی دیگر  از  برتر، چرخش  استعدادهای  گذاری 

ساالری نظام رسمی و عدم انعطاف موجود در است. دیوان  یررسمیرسمی و غ های نیمه نظام   به سمترسمی 
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سیاست  کلیشه آن،  به  را  آن  مختلف  بیهای  و  سخت  مبدل  هایی  استروح  تک ساخته  سیاست  وجود   .

، و نیز نگرش ریاضی زده و علوم زده نسبت به استعداد  استعدادهای برترای و تک آزمونی در انتخاب گزینه

مطالب پیش   واریو حفظ طوط انگاری آموزش بازاری ،زدگیآموزان را به سمت آزمون ها و دانش خانواده 

. در مقابل، تمرکز بر دهندمیتست زنان ماهر تقلیل    ساختمستعدان را به فرایند    شناساییو فرایند    برندیم

د فضا را  نتوان ها، میرسمی و غیررسمی، با نگاهی محلی و با ایجاد تنوعی از فعالیت و دغدغه نهادهای نیمه 

ای به امری واقعی و انتخاب و پرورش استعدادها را از امری کلیشه   کنندبرای رشد استعدادهای مختلف فراهم  

فکری کودکان و نوجوانان است که در   رسمی، کانون پرورشهای نیمه د. نمونه موفق این نظام نتبدیل ساز

 . (Sharifi, 1999)ت  ای عملکرد قابل دفاعی داشته اسبخش ادبیات و هنرهای نمایشی، در دوره 

 های احتمالی و پویا های قطعی و ایستا به انتساب چرخش از انتساب  د(

ازجملهابهام  استعداد،  مفهوم  در  موجود  مؤلفه   های  سر  بر  عدم مناقشه  آن،  مقوم    یتکفاهای 

استعداد به افراد های قطعی  دارد تا در انتساب ، ما را بر آن میدستینهایی ازاهای موجود و مناقشه آزمون

انتساب   یدنظر کنیمتجد انتساباستعداد  های احتمالی  و به سمت  های احتمالی، نوعی از  حرکت کنیم. در 

کند،  کمک میفرد    ر آنکه به خودشناسیها عالوه بقرار گرفتن فرد در این دوره وجود دارد.  های تعلیق  دوره 

های  ، فرصت استعداد  بگشاید. همچنین این پویایی در انتساب او    به روی نیز  های دیگری را  تواند عرصه می

های  از امکان  د خوفعلی    های و عالقهپیشین  کند تا به تناسب عملکرد  متعددی را پیش روی فرد ایجاد می

 فراهم شده بهره برد.

 های چندمنظری روایتی به ارزشیابی های بیرونی و تک زشیابی چرخش از اره(

آموز در جریان شناسایی و پرورش استعدادها، ازجمله نقاط  نادیده انگاشتن عاملیت و خواست دانش 

آموز را عامل  اگر بخواهیم دانش است.    یبانگر به خطرخیز دیگری است که نظام آموزشی موجود با آن دست 

توانیم  کند، دیگر نمی یری استعدادها، خواست او نقشی مهم ایفا می گ جهت بدانیم و معتقد باشیم در تکوین و  

ها و اهداف  ها، عالقه های بیرونی و تک روایتی بسنده کنیم. زیرا این نوع ارزشیابی در استعدادیابی، به ارزشیابی 

های  کنند و امکانات و محدودیت ها را متناسب با محیط یادگیری مطرح نمی جند، پرسش سن آموزان را نمی دانش 

های بیرونی و مبتنی بر منظر واحد، همواره با معضل خطای  همچنین ارزشیابی گیرند.  آموزان را در نظر نمی دانش 

توانند نیمرخ  ند، نمی شو که معمواًل در زمان مشخص و محدودی هم برگزار می   ها آزمون این    اند. فاحش مواجه 

گرایانه  های کل ارزشیابی   ی سو د با چرخش به ن توان این دو چالش می   آموز ارائه دهند. واضحی از وضعیت دانش 

ارزیابی  دیگر  و  از خودارزیابی  ترکیبی  شو که  تعدیل  تا حدی  هستند  متنوع  و    د. ن های  ترکیب خودارزیابی 

 تر از فرد را ارائه کند.تواند تصویری دقیق آموز می ت دانش های متنوع در عین میدان دادن به عاملی ارزیابی 
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 نتیجه

عملی موجود در بحث تربیت    های های نظری ناظر به استعداد برتر به همراه اغتشاشوجود مناقشه 

زده است که نیازمند توجه  را برای این حیطه تربیتی رقم  نابسامانیاستعدادهای برتر در کشور ما، وضعیت  

شناسی و درمان فلسفی، دو اقدام نسبت به  رسد در این آسیب گذاران است. به نظر میو سیاست اندیشمندان  

برخوردارند بیشتری  اولویت  از  دیگر  اول؛ اقدامات  فلسفیارزیابی  .  فلسفی سپس    ،مفهومی-های  ارزیابی 

انگاره سیاست به    ه است مقاله کوشیداین  گذاری.  ها در سطح اجرا و سیاست ها و  اقدام نخست  تا ورودی 

ل طرح است. تمرکز ببندی کند که حول مفهوم استعداد برتر قاهایی را صورت داشته باشد و مجموعه مناقشه 

و راه را برای    کرده این مهم را روشن   مبهمتواند ابعاد  های آتی بر هر یک از محورهای مناقشه، میپژوهش 

فلسفه  یا  فلسفه  هموارتدوین  حوزه  این  در  دفاع  قابل  توجه    هایی  نیازمند  همچنان  نیز  دوم  اقدام  سازد. 

 یشمندان حوزه فلسفه تعلیم و تربیت است. اند
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