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Abstract 
The aim of this study was to identify the scientific and philosophical foundations of 
teaching gifted students in Finland and Iran and to provide a model for Iran. The 
present study was fundamental in terms of purpose and mixed in terms of 
implementation (qualitative and quantitative). The research population was in the 
qualitative section of documents and academic experts, 10 of whom were selected 
according to the principle of theoretical saturation by purposive sampling. The study 
population was a small number of gifted male students in District 5 of Tehran in 2009-
2010, 160 of whom were selected according to Krejcie and Morgan table by purposive 
sampling method. Semi-structured interview and researcher-made questionnaire (57 
items) were used to collect data. The data were analyzed in the qualitative part by 
comparative analysis based on comparing the scientific and philosophical foundations 
of gifted students in Finland and Iran and open, axial and selective coding methods 
and in the quantitative part by exploratory factor analysis and structural equation 
modeling. The results showed that the philosophical foundations of teaching gifted 
students in Finland is a humanistic approach based on the constructivist approach. The 
findings of the quantitative section showed that gifted students in Finland have 16 
indicators, 4 categories of teachers, the need for positive and constructive interactions, 
the importance of autonomy and play and complete trust, and 2 themes of non-
segregation and screening of students and trust and philosophical foundations. It had 
16 indicators, 5 categories of sports and art, emphasis on creativity, interest in 
learning, lack of attention to imagination and dreaming and the originality of existence 
/ humanism, and 2 themes of attention to all capabilities and lack of segregation. 
According to the model of scientific and philosophical foundations of gifted 
student’s education in Iran, planning to use it to improve the educational 
conditions of gifted students is necessary. 
Keywords: foundation, scientific foundations, philosophical foundations, 
education, students, gifted 
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 در وشتیزه آموزاندانش آموزش فلسفی و علمی مبانی شناسایی
 ایران برای الگویی ارائه و ایران و فنالند

     نظری مرتضی
 آزاد دانشگاه ،تحقیقات و علوم واحد ،آموزش فلسفهدکتری  دانشجوی

 ایران تهران، ،اسالمی
  

 شامیر سعادتی ابوطالب
 ،تحقیقات و علوم واحد شخصیت، و تربیتی روانشناسی گروه استادیار،

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه
  

 ایران تهران، ، تهران دانشگاه ، تربیت و تعلیم فلسفه گروه استاد،  پرستنوع باقری خسرو
  

 یرانا تهران، امین، انتظامی علوم دانشگاه درسی ریزی برنامه گروه استادیار، رضایی  صادق

 چکیده 
 ارائه و ايران و فنالند در تیزهوش آموزاندانش آموزش فلسفی و علمی مبانی شناسايی هدف با پژوهش اين

( کمی و کیفی) آمیخته اجرا شیوه نظر از و بنیادی هدف نظر از حاضر مطالعه. شد انجام ايران برای الگويی
 طبق آنها از نفر 10 تعداد که بودند دانشگاهی خبرگان و مدارک و اسناد کیفی بخش در پژوهش جامعه. بود

 زانآمودانش کمی بخش در پژوهش جامعه.  شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش با نظری اشباع اصل
 و کرجسی جدول طبق آنها نفر 160 تعداد که بودند 1398-99 سال در تهران شهر 5 منطقه تیزهوش پسر

 و هساختاريافتنیمه مصاحبه از هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش با مورگان
 بر تنیمب تطبیقی تحلیل روش با کیفی بخش در هاداده. شد استفاده( ایگويه 57) ساختهمحقق پرسشنامه

 محوری ،باز کدگذاری  روش و ايران و فنالند در تیزهوش آموزاندانش آموزش فلسفی و علمی مبانی مقايسه
 نتايج. شدند تحلیل ساختاری معادالت يابیمدل و اکتشافی عاملی تحلیل روش با کمی بخش در و انتخابی و

 مبانی نظر زا و است انسانگرايی رويکرد فنالند در تیزهوش آموزان دانش آموزش فلسفی مبانی که داد نشان
 مبتنی راناي در و است شده هدايت اکتشافی رويکرد مانند فعال آموزش وريکردهای بر مبتنی آموزش علمی

 که  داد نشان کمی بخش ی ها يافته. است رفتارگرايی آموزشی رويکرد و گرايی اثبات فلسفی مبانی بر
 سازنده، و مثبت هایتعامل به نیاز ثابت، معلمان مقوله 4 شاخص، 16 دارای فنالند در تیزهوش آموزاندانش

 و اعتماد و آموزاندانش غربالگری و جداسازی عدم مضمون 2 و کامل اعتماد و بازی و خودمختاری اهمیت
 عدم يادگیری، به عالقمندی خالقیت، بر تاکید هنر، و ورزش مقوله 5 شاخص، 16 دارای آن فلسفی مبانی
 عدم و هاقابلیت همه به توجه مضمون 2 و گرايیانسان/ وجود اصالت و روياپردازی و تخیل به توجه

 ايران، ایبر تیزهوش آموزاندانش آموزش فلسفی و علمی مبانی الگوی به توجه با. بود گذاریتفکیک
 .است ضروری تیزهوش آموزاندانش آموزشی شرايط بهبود برای آن از استفاده جهت ريزیبرنامه

   مبنا فلسفی، مبانی علمی، مبانی ،آموزاندانش ،تیزهوش ،آموزش ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
ترين متغیرهای حوزه آموزش و تربیت است که مطالعات مفهوم هوش و تیزهوشی از مهم

ری و زمینه فکبسیاری را به خود اختصاص داده، اما پیش از نگاه به اين مفاهیم آموزشی، 
مبانی فلسفی را بايد مورد مطالعه قرار داد که جهت گیری های اساسی نظام های يادگیری و 

 آموزشی را در تبیین اين مفاهیم تعیین می کند.

نظام های آموزشی، متأثر از رويکردهای روان شناسی و نظريات يادگیری هستند و نظريات 
در سنت های فلسفی و مبانی معرفت شناسانه و و رويکردهای يادگیری و روان شناسی ريشه 

داده ها و مشاهدات توسط نظريه ها و نظريه ها توسط پارادايم »الگوواره فکری دارد. به عبارتی؛ 
مونه، گیرند. برای نها هدايت می شوند و پارادايم ها نیز به لحاظ تاريخی و فرهنگی شکل می

ايی، رشد شناختی پیاژه و نظريه گشتالت در نظريه های روانشناسی معاصر از جمله رفتارگر
منظور از پارادايم »  1کوهن( و به نظر 1387خسرو،  و )باقری« انقیاد زمینه های فرهنگی هستند.

الگوهای کالن فکری حاکم بر يک جامعه علمی است. به زعم کوهن، پارادايم مجموعه ای 
ی ی، شناخت شناسی و روش شناسهای بنیادين است که در هستی شناسفرضاز باورها و پیش

( 1392)کاظمی، « شود و راهنمای کنشی افراد در زندگی شخصی و علمی است.متجلی می
پارادايم های رايج و شناخته شده در علوم انسانی ذيل سه عنوان پوزيتیويستی يا اثباتی، 

 با ها پارادايم ( هر کدام از1391هرمنوتیک يا تفسیری و انتقادی قابل تقسیم است. )گائینی، 
. نندک می تفسیر را انسان و جهان خود، خاص های روش با و شان شناسی هستی نوع به توجه

 و هوش همقول هزمین در فنالند و ايران آموزشی نظام دو که بوديم اين دنبال به تحقیق، اين در
دام از نظام انیا هر کث و دارد قرار فلسفی مبانی و پارادايم چه تأثیر تحت يک هر اوالَ تیزهوشی

 های آموزشی ايران و فنالند در زمینه هوش چگونه می نگرند. 
های شناختی موثر در حل مسائل تحصیلی و ها و قابلیتای از توانايیهوش مجموعه

های (. درباره هوش نظريهKilic & Sert, 2015باشد )روزمره میغیرتحصیلی در زندگی 
های هوشی افزايشی معتقدند که هوش، شخصیت و مختلفی وجود دارد و با اينکه نظريه

معتقدند  های هوشی ديگریتوانند پرروش يابند، نظريههايی پويا هستند و میتوانايی ويژگی
(. باور درباره ثابت يا پويا Gunderson et al., 2018که هوش يک ويژگی ثابت است )

آموزان و نحوه مواجهه آنها با بودن هوش نقش مهمی در موفقیت و يادگیری دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kuhn 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85
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آموزان (. باورهای هوشی ثابت دانشWaller & Papi, 2017های تحصیلی دارد )چالش
گیری ادهای يکند و منجر به اجتناب از فرصتپذير میرا نسبت به بازخورد منفی آسیب

کند تا مشکالت آموزان کمک میشود، باورهای هوشی پويا به دانشانگیز میچالش
هايی جهت يادگیری مجدد در نظر ها و فرصتعنوان چالشتحصیلی و بازخورد منفی را به

 ,Lee & Choiبگیرند و برای دستیابی به موفقیت از خود تالش و پشتکار نشان دهند )

 (.1398بهراد، ؛ 2018

ور کلی سه رويکرد درباره هوش و تیزهوشی شامل رويکردهای عاملی، ترکیبی و به ط
تعاملی وجود دارد. در رويکرد عاملی تاکید بر وجود عامل عمومی است و بر اساس آن هر 

ی و های کالمکنش هوشمندانه مبتنی بر وجود عاملی به نام هوش عمومی است که توانايی
ها و ولفهای مرکب از مرويکرد ترکیبی تیزهوشی پديدهشود. در تجسم فضايی را شامل می

گیرند. در رويکرد تعاملی تیزهوشی ها شکل میعناصری است که در اثر تجمیع اين سازه
های های شناختی عمومی برجسته با زمینهای متعامل است که در اثر تعامل میان ظرفیتپديده

های جديد آموزش (. مدلShearer & Karanian, 2017آيد )محتوايی پديد می
تیزهوشان با زيربنای نظری قوی نه تنها بر اهمیت هوش و شناخت در رشد استعداد، بلکه به 
نقش عاطفه و انگیزش و نقش محیط و تعامل درون آن تاکید کردند. همه آنها بر اهمیت 

سب اهای منآموزش و پرورش توافق نظر دارند و ايجاد محیطی را که افراد تیزهوش فرصت
(. 1398، همکاراندهند )منانی و های خود دارند را پیشنهاد میبرای گسترش توانايی

جتماعی های غیرشناختی و اکنندهای از تعديلتیزهوشی در واقع توانايی چندبعدی با شبکه
د توجه ای موربعالوه متغیرهای مرتبط با عمکلرد است که برای اهداف تشخیصی و مداخله

 (.Heller, 2013) قرار گرفته است
به اختصار، رفتارگرايی به عنوان رويکردی روان شناسانه که ريشه در پارادايم اثبات 
گرايی دارد به عنوان مبنای فلسفی و نظری که بر الگوی آموزش و يادگیری ايران سیطره 
دارد مورد شناسايی و واکاوی قرار گرفته است. و نیز مبنای معرفت شناختی انسان گرايی به 

و فلسفی آموزش و پرورش فنالند که انسان را هم موجودی عقالنی و هم  عنوان مبنای علمی
غیر عقالنی و هم احساسی و عاطفی می داند که مسئول دانش و معرفت خويش بوده و معتقد 

گیرد، فرد مسئول معرفت و دانش خويش است و دانش است معرفت از آگاهی سرچشمه می
تا خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم را کند را آن چیزی می داند که به ما کمک می
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بشناسیم و به طور فعاالنه درک و احساس خود را به جهانی که در آن زيست می کنیم، انتقال 
دهیم. بنابراين در روان شناسی انسان گرايانه کسی مانند سارتر معتقد است که انسان تابع جبر 

مختص هر فرد است. بر پايه رويکرد  نیست و اراده از موقعیت هايی سرچشمه می گیرد که
انسان گرايی تالش می شود در آموزش يادگیری يا همان خودآزمايی و تشخیص فردی در 
مفهوم وسیع کلمه ترغیب و تسهیل گردد. بنابراين از نظر معرفت شناسی انسان گرايان، معلم 

علم و هم جايگاه کنند؛ هم جايگاه مو دانش آموز به عنوان افراد، هويت خويش را حفظ می
 (.1394شاگرد )فیاض، 

ديدگاه انسان گرايی است برروی تجربیات زمان حال و ارزش وجودی کل انسان، خالق 
بودن،آزاد بودن و همچنین توانا بودن انسان برای حل مشکل خود تاکید می کند. ديدگاه 

کردی که رويانسان گرايی از دو ديدگاه فلسفی ريشه می گیرد: اول روان شناسی وجودی، 
است برای درک تجـربه های جديدتر مشخص، وضعیت های وجودی او و نیاز به تمرين 
آزادی در يک جهان پر هرج ومرج دوم رويکرد پديدار شناختی است که بر تجربه های 
خصوصی افراد تاکید می کند. به عبارت ديگر هرفردی دارای دنیای مخصوص خود است 

  (.Jussim, 2018زء همین ديدگاه مخصوص او نیست)و واقعیت برای هرفرد چیزی ج

وتربیت به وجود آمدند که يکی از آنها دار در حوزه تعلیمهای نظامدر طول زمان، فلسفه
و نقش  آموزان تا سر حد شیرويکرد اگزيستانسیالیسم است. اين رويکرد نگران شأن دانش

بر  اين رويکرد مبنی بر مقدم بودن وجودباشد. اصل بنیادين زدايی میپايین آنها و انسانیت
(. باورهای هوشی ثابت Vos et al., 2015دهنده اولويت ذهنیت انسان است )ماهیت نشان

 گردد که معتقدند همه جهان در حال تغییر است و هیچ چیز ثابتبه رويکرد پراگماتیسم برمی
یده درباره جهان در و واقعیت پايداری وجود ندارد. از نظر اين رويکرد يک رأی و عق

صورتی معتبر و صحیح است که جهان را در ارتباط با انسان و وظیفه انسان در قبال آن در 
گردد (. باورهای هوشی پويا به رويکرد اگزيستانسیالیسم برمیJussim, 2018نظر گیرد )

تا به  دکه در کشور فنالند خیلی اهمیت دارد و اين رويکرد بیشتر به آزادی انسان تاکید دار
گرايی و گرايی، جمععقل و خودآگاهی وی. اين رويکرد واکنشی در مقابل وحدت

وتربیت اگزيستانسیالیستی از مقطع راهنمايی (. اوج تعلیمLoesche, 2019جبرگرايی است )
يابد و هدف آن بیدار کردن های دبیرستان و دوره چهار ساله دانشگاه ادامه میآغاز و تا سال

ن به خودآگاهی فرد است. اين شیوه عناصری از تجربه را مورد توجه قرار و شدت بخشید
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هايی ترغیب دهد که ذهنی، شخصی و عاطفی است و رويارويی انسان را با موقعیتمی
های انسان مستلزم پرسش سازد که انتخابکند که او را بسوی اين شناخت رهنمون میمی

 (.Lubinski, 2019است )شخصی در مورد خیر و شر و درست و نادرست 

 Europeanدر کشورهای اروپايی به نقل از آژانس اروپايی نیازهای ويژه و آموزش 
( دانش آموزان با استعداد در کالس های عادی تحصیل می کنند که امکان فردی 2019)

های سازی روش تدريس و يادگیری آنها وجود دارد در اين کالس شرايط استفاده از برنامه
ه متناسب نیاز خاص اين افراد فراهم شده است در حالی که وقتی دانش آموزان به فنی شد

طور کامل و تمام وقت از گروه همساالن خود جدا شده و در مدارس استعدادهای درخشان 
مهم ترين دوره اجتماعی شدن و درک واقعی از نوجوانی و پذيرش تفاوت ها را بايد تجربه 

دا می شوند. پیامدهای منفی را ناگزير با خود دارد از جمله کنند از گروه همساالن خود ج
پیامدهای روانی مورد اشاره اين است که در مدارس استعداد درخشان همه دانش آموزان 
تیزهوش بوده و در نتیجه آستانه موفقیت باالتر از حد عادی است و دانش آموزان می توانند 

 Buss)ابد يترتیب خودباوری آنها کاهش می موفقیت خود را به درستی درک نمايند و بدين

& Hippel, 2018). 
هدف عمده سیستم آموزشی فنالند ايجاد دسترسی برابر همه شهروندان به آموزش است. 
حق آموزش ابتدايی و پیش دبستانی رايگان برای همه مقیمان فنالند تضمین می شود و اين 

اشد. سیستم آموزشی فنالند در کل شامل شامل همه مواد درسی و غذای روزانه رايگان می ب
سال آموزش ابتدايی )مدرسه فراگیر(، تحصیل پس فراگیر در آموزش  9سه سطح است: 

حرفه ای يا آموزش متوسطه باالتر و آموزش دانشگاهی در پلی تکنیکها و دانشگاهها. 
سال  زکودکان قبل از شروع آموزش ابتدايی معموال در پیش دبستان شرکت می کنند که ا

 (. 2018،رنزولی اجباری شد ) 2015
ه آموزان ضعیف از لحاظ درسی نتیجبنا به نظر معلمان فنالندی، توجه بیشتر به دانش

خواهند آموزان بااستعداد بپردازند که میبهتری در جامعه دارد، تا اينکه به تشويق دانش
افتاده بتر به دوستان عقها معتقدند کودکان باهوشعملکرد سطح باالتری داشته باشند. آن

بايد تأکید ويژه می کنند، بدون اينکه خودشان از پیشرفت باز بمانند. بهاز درس کمک می
مؤسسه  گونهتر است. همچنین هیچتر از لحاظ اندازه موفقکرد که در فنالند کالس کوچک
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دارد د نالمللی وجوهای )رسمی( بینجز مدرسهخصوصی يا کالس خصوصی در فنالند، به
 (.Ceci & Williams, 2020های دولتی هستند )های آموزشی مدرسهدرصد مؤسسه 90و 

ها در کشور فنالند عدالت و برابری است؛ به طوری که زنان و مردان با ترين ارزشمهم
خواهند هم برابر هستند و حقوق يکسانی دارند و همانند مردان آزاد هستند با هر فردی که می

د و برای تحصیل نیاز به اجازه همسر يا والدين ندارند. پس از عمده ترجیحات ازدواج کنن
ربیت، توجه وتتوان به فراهم کردن فرصت برابر برای تعلیمارزشی نظام آموزشی فنالند می

آموزان بر اساس بهره هوشی اشاره کرد. در به استعدادهای همه افراد و عدم جداسازی دانش
د پروری وجومانند تیزهوشان، نمونه و غیره و تالش برای نخبه ایاين کشور هیچ مدرسه

عنوان يکی از کشورهای موفق مانند (. نظام آموزشی کشور فنالند به1399ندارد )رضوی، 
ديگر کشورهای اروپايی متأثر از انقالب معرفتی در مفهوم فرد قرار دارد که در آن آموزش 

يابد. نظام آموزشی آن از نظر مبانی علمی مفهوم میو حق برخورداری برابر از تحصیل معنا و 
کرد گرا است. رويو فلسفی متأثر از رويکرد اگزيستانسیالیسم و روانشناسی انسان

از  ای است که بر مفاهیمی از قبیل خودآگاهی و يافتن معنای زندگیاگزيستانسیالیسم فلسفه
ربیات گرا بر روی تجسی انسانکند و روانشناطريق آزادی، انتخاب و مسئولیت تاکید می

زمان حال و ارزش وجودی کل انسان، خالق و آزاد بودن و توانمندی در حل مشکالت 
 (. 1394کند )غفاری و رجائی، تاکید می

در فنالند هیچ معلم خصوصی يا آموزشگاه آزاد و هیچ کتاب کمک آموزشی وجود 
ها با نظر مدرسه و و اين کتاب های درسی متفاوت وجود داردندارد. در اين کشور کتاب

شوند و معلمان در کالس درس در انتخاب محتوی، مواد درسی و اهداف معلم انتخاب می
آموزان در مدارس خصوصی مشغول درصد دانش 3کنند. در فنالند آموزشی مستقل عمل می

وزشی مکند و در کل نظام آبه تحصیل هستند و هزينه تحصیل آنها را نیز دولت پرداخت می
شود. در آموزش غیررسمی، معلمان از اين کشور بر آموزش غیررسمی تاکید می

زشی برند و اين نظام آموشده حداکثر بهره را میهای موجود با طراحی از پیش تعیینموقعیت
های فردی در به دنبال کم کردن شکاف بین آموزش رسمی و غیررسمی است. تفاوت

ار زيادی برخوردار است و جنبه منحصر به فرد بودن استعدادها رويکرد آموزشی فنالند از اعتب
نی شود)ايراآفرينی به رسمیت شناخته میهای درسی و آموزشی از طريق تنوعدر برنامه

درسی  آموزان ضعیف به لحاظ(. معلمان فنالندی معتقدند که توجه بیشتر به دانش1385طلب،
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خواهند آموزان تیزهوش بپردازيم که میويق دانشنتیجه بهتری در جامعه دارد تا اينکه به تش
بندی عملکرد سطح باالتری داشته باشند. مدارس فنالند محیطی دوست داشتنی دارند و رتبه

آموزان و مدارس در اين کشور خیلی مذموم است. آنان به شدت مخالفند که بگويیم دانش
تعداد درخشان و نمونه هم اين شاگرد اول و آن شاگرد دوم است و حتی آنها مدارس اس

 ای تربیت کرده که به او استقاللندارند. نظام آموزشی کشور فنالند آنقدر معلم را حرفه
 ,.Yada et alدهد تا محتوی را به روز کند حتی با کسی که ناتوانی يادگیری دارد )می

ام زرگی به ن(. اما، نظام آموزشی ايران چه قبل و چه بعد از انقالب با معضل تلخ و ب2018
سخ های داده شده پاآموزان نتوانند نسبت به آموزشافت تحصیلی مواجه بوده و اگر دانش

ر رفته و توانند به پله باالتشده پاسخ مناسبی ارائه نمايند، نمیمطلوب دهند و در زمان تعیین
 (.1397شوند )يوسفی، عمال از سیستم آموزشی حذف می

يژه استعدادهای درخشان مشکالت اجرايی مانند گیری مدارس خاص و وپیرو شکل
کمبود معلمان دارای مهارت برای آموزش تیزهوشان منابع ناکافی و نداشتن برنامه نگهداشت 

آموختگی حاکی از آثار و استعدادهای درخشان و نیز عدم توجه به وضعیت بعد از دانش
(. نظام آموزشی ما 1397 ،همکارانکاظمیان و آموزان است )حاجتبعات جداسازی دانش

آموزان تیزهوش، جلو بردن آنها، وارد شبیه نظام آموزشی آمريکا است و بر جدا کردن دانش
کردن آنها به دانشگاه و جذب آنها به آمريکا که اکنون در جامعه ما شايع است، تاکید 

د را رقیب وشود. شايد تاکنون اين چنین استعمار را تجربه نکرده باشیم که کنار دستی خمی
ايد آموزان تیزهوش تفکیک بخود بدانیم و سعی کنیم از همه جلوتر باشیم. در بحث دانش

اير ای دارند بايد از سحداقل باشد و آنهايی که واقعا تیزهوش هستند و نیاز به خدمات ويژه
ه رآموزان جدا شوند، اما تحقق آن نیازمند معلمانی است که بتوانند کالس درسی را ادادانش

  (.Sharifi & Palmeira, 2017آموزانی خاص دارد )کند که دانش

نظام آموزشی ايران از معدودترين نظام های آموزشی در دنیاست که مبانی علمی و 
فلسفی آموزش و پرورش ان نظام رفتارگرايی است که از اصول آن حمايت می نمايد. کتاب 

ی دانش آموزان، بی توجهی به تفاوت درسی واحد، نظام رقابتی شاگرد اولی، حذف تدريج
های فردی و نیازهای دانش آموزان، از پیش تعیین کردن محتوا و فرآيند آموزش از 

( البته با 1397های بارزی هستند که می توان برای نظام آموزشی ايران نام برد.)يوسفی، نمونه
وارد  ا و انگلستاناين آگاهی که هیچ وقت امکانات و تجهیزات مدارس رفتارگرا در آمريک
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نظام آموزشی ايران نشد بلکه فقط ساختار کلی آن در مدارس ايران حاکم شد و پیش رفت. 
 2و ماده گرايی 1اين رويکرد ريشه درچند سنت فلسفی دارد که آشکارترين آنها، واقع گرايی

ًا تهستند که هر دو را می توان محیط گرايی نامید. رفتارگرايی، همه رفتار آدمی را عمد
معلول شرايط محیطی می داند و ماده گرايی بر اين باور است که واقعیت را می توان با قوانین 
ماده و حرکت، توجیه وتبیین کرد. ريشه های رفتارگرايی به ديدگاه فلسفی افرادی مانند 
الک برمی گردد که ذهن را لوح سفیدی می دانست که می توان آن را به دوشکل درآورد 

 (.1383د،)شعاری نژا

پايه ت محسوساات و طبیعی معتقدند که مشاهدن يااقع گر، وامعرفت شناسیاز نظر 
ن را از  جهاان می تو، مختلفت تجربه جزئیاه و طريق مشاهدو از ند ار دارعلم قرو معرفت 
ه پديدر موو اشیا د اينکه  خون اطبیعی با بیان يااقع گرواکثر د. امختلف مطالعه نموی جنبه ها

ما ، نیستآن هن ما خالق يا مفسر و ذست اهنی حقیقی ون ذبرد جوو ومی کنیم درک  راها 
ندگی در آن زجهانی که از شناخت ما و ند که معرفت زسان ند تا خاطرنشادارمستقیماً سعی 

ست. همانگونه که اس احول قیقا تمامی محصودصرفاً و ست آن انیز مطابق ، می کنیم
معرفت مبتنی د و حسی ناشی می شواز ادراک، مصالح معرفت اد و معتقدند مون يااگررفتار

(. بر اين اساس، نظام آموزشی ايران در حوزه 1384)فرمهینی فراهانی، ست احسی ادراک بر 
سنجش هوش و استعداد، تحت تأثیر رويکرد رفتارگرايی است و رفتارگرايی از حیث ريشه 

ه از ز منظر اثبات گرايی تنها به آن دستو زمینه های فلسفی برآمده از اثبات گرايی است. ا
توان علم اطالق کرد که عاری از هرگونه مفروضات پیش داوری ها و گزاره ها را می

سوگیری های ارزشی و فرهنگی باشد اما گسترش مرزهای معرفتی معرفت شناسی نشان داد 
 گزير هر تالشکه اين گونه روش علمی و اين تعريف از علم عمالً امکان ناپذير است و نا

علمی بر اثر مفروضات فلسفی و فرهنگی خاص خويش از زاويه معینی به واقعیت ها و 
 .(1393به نقل از اسکندری،  1387شناخت آنها روی می آورد )باقری، خسرو، 

هدف و شايد از عمده ترجیحات ارزشی نظام آموزشی فنالند، فراهم کردن فرصت برابر 
ندان، توجه به همه استعدادها و پرهیز از هرگونه غربال برای آموزش وپرورش همه شهرو

گری و جداسازی دانش آموزان بر اساس بهزه هوشی آن هاست. يکی از اصول قانون اساسی 
فنالند اين است که همه مردم دسترسی برابر به آموزش وپرورش با کیفیت باال صرف نظر از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. realism 

2. materialism 
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د. در آموزش وپرورش فنالند به مسائل قومی، سن، ثروت و يا محل زندگی داشته باشن
حداکثر رساندن پتانسیل هر شخصی با توجه به تفاوت های فردی )نه فقط توجه به افراد 
نخبه( يک اصل اساسی است. پشتیبانی و حمايت کامل آموزشی حق هر دانش آموز و 

 (. در فنالند هیچ گونه مدرسه ای مانندScharfen et al., 2018) دانشجوی فنالندی است
مدارس تیزهوشان، نمونه و ... که بر اساس امتیازات خاص يا با استفاده از آزمون دانش آموز 
انتخاب نمايند، وجود ندارد. همچنین در نظام آموزشی فنالند هیچ گونه رقابت و رتبه بندی 
وجود ندارد و اصل بر همکاری و عدالت آموزشی است. در مدارس شکاف آموزشی بین 

توانايی های مختلف وجود ندارد و نخبه پروری در آن جايی ندارد. جالب دانش آموزان با 
اين که با وجودی که نظام آموزشی فنالند موفق ترين نظام آموزشی دنیا است در المپیاد 

مدال طال و ايران که از سال  1تا کنون در آن شرکت داشته است تنها  1965رياضی دنیا که 
درصد اين مدال آوران  77ه است و جالب تر اين که طال کسب کرد 45حضور دارد  1985

ايرانی ايران را ترک کرده اند و اين خود گواهی بر اين واقعیت است که کسب مدال در 
المپیاد های جهانی نمی تواند دلیلی بر موفقیت يک نظام آموزشی باشد و فنالندی به دنبال 

شی يا آموزش دکوری و تظاهری بزک کردن و آذين بندی نظام آموزشی با فرمالیسم آموز
 .(1399)رضوی،  با کارهايی مانند کسب المپیاد نیستند

از نظر فلسفی، فنالند به طور مستقل دارای نظام فلسفی شناخته شده ای نیست و لذا بايد 
مبانی فلسفی نظام آموزشی، فرهنگی جامعه فنالندی را از حیث تاثیرپذيری که از فلسفه قاره 

گلوساکسون و آمريکای شمالی گرفته، مورد بررسی قرار داد. اما آنچه بیشتر ای يا فلسفه ان
حايز اهمیت است، تکوين مفهوم فرد در سیر تاريخی و معنايی آن در اروپا و بالتبع در فنالند 
است و اينکه فرد به عنوان مخاطب کلیدی دريافت کننده آموزش چه تفاوتی از جايگاه فرد 

رتی وقتی ما قصد مطالعه و مقايسه چگونگی ارايه آموزش و شناسايی در ايران دارد؟ به عبا
و انتخاب شاگردان و يادگیرندگان با درجه ها و ضرايب  متنوعی از هوش و استعداد هستیم، 
دقیقاً تحت چه نظام معنايی، انسان دانش آموز را مورد بررسی قرار می دهیم؟ و همچنین 

عه فنالند در آموزش و پرهیز از هرگونه غربال کردن وقتی از رويکرد برابری خواهانه جام
ضعیف و قوی در مدرسه سخن می گويیم، دقیقًا تحت چه زمینه فکری و فلسفی به تحلیل 

  (.Sisk et al., 2018می پردازيم؟ بر اين مبنا، وضعیت فردانیت فرد، موضوعیت می يابد. )
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د که معرفتی در مفهوم فرد قرار دار فنالند مانند ديگر کشورهای اروپايی متاثر از انقالب
در تاريخ اروپا از قرن دوازدهم میالدی به بعد و به ويژه در دوران جديد همزمان با فلسفه 
سیاسی هابز شروع شد. انقالب معرفتی در رويکرد به فرد در غرب شکل گرفت که در نتیجه 

سیاسی  شروعیت نظام هایآن؛ حقوق فرد از قانون طبیعی به حقوق طبیعی متمايل شد، منبع م
دستخوش تغییر شد، الگوی روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بین مردم و 
حکومت تغییر کرد و هويت شهروندی برای افراد شکل گرفت و حقوق طبیعی فرد تعريف 
و رسمیت يافت. در اين فرايند تحولی است که آموزش و حق برخورداری برابر از تحصیل 

مفهوم می يابد. اين سیر، يک تجربه طی شدنی بوده که انسان فنالندی مانند ديگر معنا و 
جوامع همسايه اش با اندکی تقدم و تأخر به خور ديده و در اين زمینه فکری و فلسفی ساخته 

 شده است.

هر  ناپذيرآموزان در سنین حساس رشد وظیفه اجتنابشناسايی و تقويت هوش دانش
های بومی اقدام به شناسايی و ها برای يافتن مدلرت دارد تا دولتای است و ضروجامعه

(. درباره Arm, 2019عنوان تاثیرگذارترين افراد جامعه کند )آموزش افراد تیزهوش به
های متفاوتی در کشورهای دنیا آموزان تیزهوش برداشتهوش، تیزهوشی و آموزش دانش

آموزان تیزهوش به ی برای آموزش دانشوجود دارد. اهمیت تدوين برنامه درسی اختصاص
گذاران آموزشی تا حدودی دلیل کاربردهای آن برای ذينفعان مشخص است و سیاست

اين  آموزانمتوجه شدند که چرا بايد از تأسیس اين مدارس حمايت کنند و يا اينکه دانش
های هشها يا پژومدارس را بايد چگونه و با چه مقاصدی تربیت کنند، اما در اين زمینه برنامه

 های آموزشیها و برنامهآموخته سرآمد با روشجامعی انجام نشده است. تربیت يک دانش
رسی های آموزشی و دو پرورشی معمول میسر نیست و نیازمند بازنگری و بازسازی در برنامه

ظری نآموزان تیزهوش است. مقايسه مبانی نظری و فلسفی)ريشه ها و مبانی ويژه برای دانشبه
تواند به که در ابتدای اين مقاله اشاره شد( آموزش تیزهوشان کشورهای مختلف می

هايی برای تسريع تحصیلی )کمک به ظهور ريزان جهت طراحی برنامهمتخصصان و برنامه
فلسفی  هایسازی تحصیلی فراهم سازد. بررسی زمینههای تحصیلی( و غنیسريع توانايی

تری را فراهم و از آنجايی که نظام زشی امکان مقايسه دقیقاثرگذار در رويکردهای آمو
وتربیت ايران تحت تاثیر رويکردهای علمی و فلسفی متغیری است، ارائه الگويی مناسب تعلیم

باشد. در نتیجه، اين پژوهش با هدف آموزان تیزهوش ايران ضروری میبرای آموزش دانش
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وزان تیزهوش در فنالند و ايران و ارائه آمشناسايی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش
 الگويی برای ايران انجام شد.

 روش

مطالعه حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه اجرا آمیخته )کیفی و کمی( بود. جامعه 
نفر از آنها  10پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان دانشگاهی بودند که تعداد 

زه هوش يا سنجش هوش طبق اصل اشباع نظری با روش در صورت سابقه پژوهش در حو
 آموزان پسر تیزهوشگیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانشنمونه

نفر آنها طبق جدول کرجسی و  160بودند که تعداد  1398-99شهر تهران در سال  5منطقه 
ان گیری هدفمند، پژوهشگرهگیری هدفمند انتخاب شدند. در روش نمونمورگان با روش نمونه

آموزان پسر تیزهوش داشتند تعدادی را با توجه به بر اساس شناختی که از خبرگان يا دانش
 عنوان نمونه انتخاب کردند.اصل اشباع نظری يا بر اساس جدول کرجسی و مورگان به

 وروند اجرای پژوهش به اين صورت بود که ابتدا اسناد و مدارک درباره مبانی علمی 
آموزان تیزهوش در فنالند و ايران بررسی و تعدادی سوال جهت مصاحبه فلسفی آموزش دانش

طراحی شد. پس از آن خبرگان جهت مصاحبه انتخاب و با آنها به صورت حضوری يا تلفنی 
شده با خبرگان مصاحبه به درباره زمان و مکان مصاحبه هماهنگ شد. در زمان و مکان تعیین

ز انجام مصاحبه برای آنان اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعايت عمل آمد و قبل ا
ها به صورت خاطر داده شد. الزم به ذکر است که مصاحبهنکات اخالقی به آنان اطمینان

دقیقه بود. در مرحله  40الی  30انفرادی انجام و میانگین مدت زمان مصاحبه با هر فرد حدود 
ای های طراحی شد و از نمونهها، پرسشنامهمدارک و مصاحبهبعد، بر اساس بررسی اسناد و 

آموزان پسر تیزهوش پس از بیان اهمیت و ضرورت پژوهش و رعايت بخش کمی يعنی دانش
 نکات اخالقی خواسته شد تا  به طور دقیق و صادقانه به پرسشنامه پاسخ دهند.

اسناد و مدارک و مصاحبه برداری از ها در بخش کیفی از يادداشتآوری دادهبرای جمع
ناد و ساخته استفاده شد. بعد از مرور اسساختاريافته و در بخش کمی از پرسشنامه محققنیمه

مدارک برای انجام مصاحبه با کمک اساتید راهنما و مشاور تعداد پنج سوال طراحی شد و 
 57ارای ساخته دها صورت پذيرفت. پرسشنامه محققساختاريافته مصاحبهبه صورت نیمه

ی ای لیکرت شامل خیلی ضرورها با استفاده از يک مقیاس پنج درجهگويه بود که گويه
( و غیرضروری و 2(، غیرضروری )نمره 3(، کمتر ضروری )نمره 4(، ضروری )نمره 5)نمره 
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کنندگان به سه درصد شرکت 70گذاری شد و در صورتی که ( نمره1غیراجرايی )نمره 
یرضروری و غیرضروری و غیراجرايی پاسخ دهند، آن گزينه از گزينه کمتر ضروری، غ

پرسشنامه حذف خواهد شد. اعتبار مصاحبه از طريق ضريب توافق کدگذاری بین دو 
و روايی پرسشنامه از طريق تحلیل عاملی تايید و پايايی کل آن با روش آلفای  78/0کدگذار 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی های بخش کیفی با روش بدست آمد. داده 93/0کرونباخ 

افزار يابی معادالت ساختاری در نرمهای بخش کمی با روش تحلیل عاملی و مدلو داده
Amos .تحلیل شدند 

 هایافته

ها و مضامین مبانی علمی و فلسفی آموزش ها، مقولهنتايج کدگذاری جهت شناسايی شاخص
 زارش شده است.گ 1آموزان تیزهوش در کشور فنالند در جدول دانش

 آموزان تیزهوش ها و مضامین مبانی علمی و فلسفی آموزش دانشها، مقولهشاخص. 1جدول 

 در کشور فنالند

 هاشاخص هامقوله مضامین مفاهیم

مبانی 
 علمی

عدم جداسازی 
و غربالگری 

 آموزاندانش

 معلمان ثابت

ترين . کوتاه2ترين ساعت آموزش در مدرسه . کوتاه1
. دنبال آزمون 3مدرسه در همه کشورهای جهان، روزهای 

. آزادی کافی در 4دبستانی و دبستان، نبودن برای پیش
های . تأخیر در آموزش5آموزان و تحت استرس نبودن، دانش

آموزان از سال اول تا ششم با يك معلم و . دانش6رسمی و 
 ماننديك کالس می

های نیاز به تعامل
 مثبت و سازنده

. ارتباط مثبت و انسانی 2مدرسه از ادامه خانه را دارد و . 1
 توسط معلم

اهمیت خودمختاری 
 و بازی

. عدم وجود 2های تدريس، . خودمختاری معلمان در روش1
 آموز. استقالل دانش3خدمه در مدرسه و 

 اعتماد کامل اعتماد

آموزان، دانش. اطمینان از شادابی 2آموزان، . اعتماد به دانش1
. تاکید بر 4عنوان بخش مهمی از فرايند يادگیری، . بازی به3

. استفاده 5های خالق و بدنی در فضای باز و راحت و بازی
 از تکنولوژی به روز

مبانی 
 فلسفی

توجه به همه 
 هاقابلیت

 ورزش و هنر
. توجه به بازی، 2. تاکید زياد بر موسیقی، ورزش و هنر و 1

 بدنی در مهد و مدرسهشادی و تحرک 
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 هاشاخص هامقوله مضامین مفاهیم

 تاکید بر خالقیت

. 3. تشويق خالقیت و نوآوری، 2. ساعت تفريح طوالنی، 1
. تربیت 4ها برای معلمی و ها و بهترينترينانتخاب باهوش

 رپذيهای سالم، خالق، کارآفرين، اجتماعی و مسئولیتانسان

عالقمندی به 
 يادگیری

 روحیه همکاری. ايجاد بستر برای کار گروهی و 1

عدم 
 گذاریتفکیك

عدم توجه به تخیل 
 و روياپردازی

. نداشتن 2. رفتارهای پرخاشگرانه معمول و متداول است و 1
 انآموزپردازی توسط دانشفرصتی برای روياپردازی و خیال

اصالت وجود/ 
 گرايیانسان

مدار مبتنی . محتوی2مدار مبتنی بر رويکرد اکتشافی، . مساله1
 . يادگیری مشارکتی4. استعدادگرا و 3رويکرد اکتشافی،  بر

آموزان تیزهوش شود مبانی علمی آموزش دانشمشاهده می 1طور که در جدول همان
های مثبت و سازنده، اهمیت مقوله معلمان ثابت، نیاز به تعامل 4شاخص،  16در فنالند دارای 

آموزان جداسازی و غربالگری دانشمضمون عدم  2خودمختاری و بازی و اعتماد کامل و 
مقوله ورزش و هنر، تاکید بر خالقیت،  5شاخص،  16و اعتماد و مبانی فلسفی آن دارای 

 2ی و گرايعالقمندی به يادگیری، عدم توجه به تخیل و روياپردازی و اصالت وجود/ انسان
هت شناسايی نتايج کدگذاری ج گذاری بود.ها و عدم تفکیکمضمون توجه به همه قابلیت

آموزان تیزهوش در کشور ها و مضامین مبانی علمی و فلسفی آموزش دانشها، مقولهشاخص
 گزارش شده است. 2ايران در جدول 

 آموزان تیزهوش ها و مضامین مبانی علمی و فلسفی آموزش دانشها، مقولهشاخص .2جدول 

 در کشور ايران

 هاشاخص هامقوله مضامین مفاهیم

مبانی 
 علمی

گسستگی 
میان 
ها و فعالیت
های برنامه

مدرسه با 
 زندگی واقعی

 معلمان متغیر

. روزهای طوالنی 2. ساعات طوالنی آموزش در مدرسه 1
. 3حضور در مدرسه با کمترين امکانات جانبی و تفريحی، 

. عدم 4های رسمی، پیروی نظام آموزشی از آزمون و آموزش
. 5ل استرس فراوان، آموزان و تحمآزادی کافی در دانش

های رسمی از همان آغاز تحصیالت رسمی و آغازشدن آموزش
آموزان معموال از سال اول تا ششم معلمان متفاوتی . دانش6

 دارند

های نیاز به تعامل
 مثبت و سازنده

. مدرسه مکانی رسمی و منفك از جريان واقعی زندگی است 1
 . عدم توجه به کیفیت تدريس ملعمان2و 
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 هاشاخص هامقوله مضامین مفاهیم

اهمیت بازی و 
 خودمختاری

. عدم 2شده، های تدريس از پیش تعیین. استفاده از روش1
. تابعیت 3آموزان در نظافت در مدرسه و مشارکت دانش

 شدههای از پیش تعیینآموزان از برنامهدانش

 اعتماد کامل

. عدم 2آموزان توسط پرسنل مدرسه، شدن دائم دانش. کنترل1
. عدم نقش مهم برای بازی در 3آموزان، شاولويت شادابی دان
 های خالق و بدنی. عدم تاکید بر بازی4فرايند يادگیری و 

مبانی 
 فلسفی

 گرايیرقابت

 تکنولوژی قديمی
. عدم 2. استفاده از تکنولوژی، ابزار و مواد آموزشی قديمی و 1

 های مدارسوجود استانداردهای کافی برای ساختمان

 محتواهایتاکید بر 
 متمرکز

. عدم توجه به بازی، شادی و تحرک بدنی در مهد و مدرسه، 1
. در حاشیه قرارداشتن 3. ساعت تفريح محدود و کوتاه، 2

. عدم توجه مناسب به کیفیت تدريس و 4خالقیت و نوآوری، 
های . عدم اولويت تمرين مهارت5عالقه و انگیزه معلم، 
عدم توجه به همدلی و . 6پذيری، اجتماعی مانند مسئولیت

. وجود فضای رقابتی 7آموزان و همکاران، صمیمیت در دانش
 . محدوديت در محیط آزاد و مشارکت8و 

 گرايینتیجه

زياد بودن 
 محتواهای يادگیری

 های متنوع برای يادگیری و کار گروهی. ضعف در خلق محیط1

عدم توجه به تخیل 
 و روياپردازی

. نداشتن 2پرخاشگرانه معمول و متداول است و . رفتارهای 1
 انآموزپردازی توسط دانشفرصتی برای روياپردازی و خیال

 محورینتیجه

. نگاه يکسان و 2های فردی در حاشیه، . قرارداشتن تفاوت1
 های ازگرايی و تکیه بر سازگاری با گزاره. محیط3متمرکز و 
 شدهپیش تعیین

آموزان تیزهوش در شود مبانی علمی آموزش دانشمشاهده می 2طور که در جدول همان
های مثبت و سازنده، اهمیت بازی مقوله معلمان متغیر، نیاز به تعامل 4شاخص،  15ايران دارای 

های مدرسه با ها و برنامهمضمون گسستگی میان فعالیت 1و خودمختاری و اعتماد کامل و 
مقوله تکنولوژی قديمی، تاکید بر  5شاخص،  16مبانی فلسفی آن دارای زندگی واقعی و 

محتواهای متمرکز، زياد بودن محتواهای يادگیری، عدم توجه به تخیل و روياپردازی و 
گرايی بود. پیش از انجام تحلیل عاملی شاخص گرايی و نتیجهمضمون رقابت 2محوری و نتیجه

KMO  001/0در سطح  91/7619کرويت بارتلت با مقدار و آماره آزمون  858/0با مقدار 
باشند. نمودار اسکری جهت شناسايی تعداد عوامل دهنده کفايت نمونه میمعنادار بود که نشان

 ارائه شد. 1آموزان تیزهوش در شکل موثر در مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش
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علمی و فلسفی آموزش  نمودار اسکری جهت شناسايی تعداد عوامل موثر در مبانی .1شکل 

 آموزان تیزهوشدانش

 

آموزان شود مبانی علمی و فلسفی آموزش دانشمشاهده می 1طور که در شکل همان
عامل است. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسايی عوامل موثر در  10تیزهوش دارای 

 است.گزارش شده  3آموزان تیزهوش در جدول مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش

 آموزان تیزهوشعوامل موثر در مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش .3جدول 

 هاعامل
تعداد 
 گويه

 پايايی
بار 
 عاملی

ارزش 
 ويژه

واريانس 
 دهشتبیین

واريانس 
کل 
 هشدتبیین

  های رسمی تیزهوشینبودن آزمون و آموزش

 استقالل و ثبات معلم

 ارتباط انسانی و مثبت

 اختیارات باالی معلم و مدرسه در انتخاب محتوی

 آموزانشادابی و اعتماد دانش

 تکنولوژی آموزشی به روز

 ورزش و هنر

 کار گروهی و صمیمانه

 بینآموزان مهربان و خوشداشتن معلمان و دانش

 پردازی بدون رفتارهای پرخاشگرانهخیال

آموزان شود مبانی علمی و فلسفی آموزش دانشمشاهده می 3طور که در جدول همان
های رسمی تیزهوشی، استقالل و ثبات عامل نبودن آزمون و آموزش 10تیزهوش دارای 
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معلم، ارتباط انسانی و مثبت، اختیارات باالی معلم و مدرسه در انتخاب محتوی، شادابی و 
ی آموزشی به روز، ورزش و هنر، کار گروهی و صمیمانه، آموزان، تکنولوژاعتماد دانش

پردازی بدون رفتارهای پرخاشگرانه بین و خیالآموزان مهربان و خوشداشتن معلمان و دانش
درصد از واريانس کل مبانی علمی و فلسفی آموزش  90/83بود که با هم توانستند 

نی ازندگی مدل عوامل موثر در مباهای برآموزان تیزهوش را تبیین کنند. نتايج شاخصدانش
 گزارش شده است. 4آموزان تیزهوش در جدول علمی و فلسفی آموزش دانش

آموزان های برازندگی مدل عوامل موثر در مبانی علمی و فلسفی آموزش دانششاخص .4جدول 

 تیزهوش

 df2χ RMSEA CFI GFI AGFI/ هاشاخص

 شدهمقدار محاسبه

 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  08/0کمتر از  3کمتر از  حد پذيرش

شود مدل عوامل موثر در مبانی علمی و فلسفی مشاهده می 4طور که در جدول همان
وی های فوق الگآموزان تیزهوش دارای برازش مناسبی بود. با توجه به يافتهآموزش دانش

 گزارش  2آموزان تیزهوش در شکل عوامل موثر در مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش
 شده است
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 آموزان تیزهوشموثر در مبانی علمی و فلسفی آموزش دانشالگوی عوامل . 2شکل 

 

عامل بر مبانی علمی و فلسفی آموزش  10شود هر مشاهده می 2طور که در شکل همان
 (.P <05/0آموزان تیزهوش اثر معنادار داشتند )دانش
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 بحث

ی در شوتربیت کشور فنالند از نظر شاخص های کیفیت آموزبا توجه به اينکه نظام تعلیم
زمره ده کشور اول است، اين پژوهش با هدف شناسايی مبانی علمی و فلسفی آموزش 

ان داد نتايج نش آموزان تیزهوش در فنالند و ايران و ارائه الگويی برای ايران انجام شد.دانش
آموزان تیزهوش در فنالند چهار مقوله معلمان ثابت، نیاز به که مبانی علمی آموزش دانش

مثبت و سازنده، اهمیت خودمختاری و بازی و اعتماد کامل و دو مضمون عدم  هایتعامل
آموزان و اعتماد و مبانی فلسفی آن پنج مقوله ورزش و هنر، جداسازی و غربالگری دانش

تاکید بر خالقیت، عالقمندی به يادگیری، عدم توجه به تخیل و روياپردازی و اصالت وجود/ 
ج با گذاری داشت. اين نتايها و عدم تفکیکبه همه قابلیت گرايی و دو مضمون توجهانسان

( و 1394(، غفاری و رجائی )1396(، مفیدی )2018و همکاران ) Yadaهای نتايج پژوهش
 ( همسو بود.1385بريگز ترجمه ايرانی طلب )

اگرچه اين قرابت فکری بین وضع موجود و مطلوب ايران و فنالند در بعد آموزش نبايد 
ما را از داشته های خود و برخی تفاوت های زمینه ای، جمعیتی، اقلیمی، فرهنگی و حتی 
پارادايمیک میان ايران و فنالند غافل کند اما پیگیری رويکردها، رويدادها و فرايندهای 

د برای بسیاری از تحولگرايان و نوجويان و محققان علوم تربیتی آموزشی مدارس فنالن
کشورمان به ويژه در دهه ی اخیر شايان توجه است. بنابراين توجه به نظام آموزشی که در 
ابعاد مختلف از جمله نوع رويکرد و روش مواجهه برای تربیت دانش آموزان سرآمد عملکرد 

يک سنجه برای مطالعه و نقادی و ارزيابی میان دو  مطلوب داشته، می تواند حداقل به منزله
نظام ةموزشی باشد به خصوص که جامعه فعاالن آموزش و پرورش ايران طی سال های 
گذشته آشنايی دست کم رسانه ای قابل توجهی با آموزش و پرورش فنالند پیدا کرده اند و 

س اين کشور تا برگزاری اين توجه را به شیو های مختلف از سفر بازديد میدانی از مدار
نشست ها و کنفرانس های تخصصی و میزگردهای آموزشی در مدارس و دانشکده های 

 علوم تربیتی و انتشار و ترجمه مقاالت و بازخوانی تجربیات نشان داده اند. 

تحقیقات و بررسی های صورت گرفته بر روی دانش آموزان در حال ورود به مدارس 
يا در حال تحصیل در مدارس سمپاد و يا دانش آموزان فارغ  سمپاد و يا دانش آموزان

التحصیل از دوره استعدادهای درخشان، مانند تحقیق عابدی پیامدهای ناگواری را مانند 
دلزدگی از آموزش، لذت نبردن از دوران کودکی، خستگی مفرط و اضطراب ناشی از عدم 
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( که همچنین ذکر شده است 1394کنیم.)مینايی، قبولی در آزمون ورودی مشاهده می
همچنین در تحقیق محسن حاج کاظمیان در زمینه بررسی تحلیلی گروه بندی تمام وقت 
دانش آموزان استعداد درخشان آنچه که ذکر شده عدم استفاده روش های چندگانه شناسايی 

ن تعدم تدوين استانداردهای شناسايی مقطعی بودن و عدم استمرار و شناسايی و ناديده گرف
تفاوت های فردی در شناسايی دانش آموزان تیزهوش به ترتیب بیشترين فراوانی را در گزاره 

مفاهیم  غیرعلمی و نادرست با (.  مواجهه سلیقه ای،1390های استخراج شده دارد. )عابدی، 
پیچیده و دقیق آموزشی، تربیتی و روانشناختی مانند نخبگی، نبوغ، هوش و  و تعاريف

ران عالوه بر بروز مسمومیت های آموزشی، باعث بروز و پیدايش نتايج و تیزهوشی در اي
نسانی های ابسترهای فساد انگیز و ناصحیح در مسیر رشد و پرورش استعدادها و ظرفیت

کودکان و نوجوانان شده است. از ديگر سو، آشفتگی مفهومی و برخورد غیر علمی با مفاهیم 
ا و حوزه عمومی را نیز دچار اغتشاش و انحراف در پیچیده تربیتی و آموزشی، خانواده ه

همچنین، مبانی  تصمیم گیری و سردرگمی در شیوه حمايت از فرزندان خود کرده است.
 هایآموزان تیزهوش در ايران چهار مقوله معلمان متغیر، نیاز به تعاملعلمی آموزش دانش

يک مضمون گسستگی میان مثبت و سازنده، اهمیت بازی و خودمختاری و اعتماد کامل و 
های مدرسه با زندگی واقعی و مبانی فلسفی آن دارای پنج مقوله تکنولوژی ها و برنامهفعالیت

قديمی، تاکید بر محتواهای متمرکز، زياد بودن محتواهای يادگیری، عدم توجه به تخیل و 
ايج با ين نتگرايی داشت. اگرايی و نتیجهمحوری و دو مضمون رقابتروياپردازی و نتیجه

کاظمیان ( و حاج1397(، يوسفی )2018) Sharifi and Palmeiraهای نتايج پژوهش
وش آموزان تیزه( همسو بود. عالوه بر آن، الگوی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش1397)

های رسمی تیزهوشی، برای ايران برازش مناسبی داشت و ده عامل نبودن آزمون و آموزش
معلم، ارتباط انسانی و مثبت، اختیارات باالی معلم و مدرسه در انتخاب استقالل و ثبات 

آموزان، تکنولوژی آموزشی به روز، ورزش و هنر، کار محتوی، شادابی و اعتماد دانش
پردازی بدون بین و خیالآموزان مهربان و خوشگروهی و صمیمانه، داشتن معلمان و دانش

 دار داشتند.رفتارهای پرخاشگرانه بر آن اثر معنا

انسانی مانند  هایتوان گفت که در ايران ذخیره قابلیتدر تفسیر و تشريح اين نتايج می
شود. الگوی آموزان در مدارس منجر به اتالف و هدر رفتن آن میهوش و استعداد دانش

هايی شده است که از آموزش ما برخالف کشور فنالند در اين زمینه دچار موانع و کلیشه
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توان به تحت تاثیر بودن رويکرد رفتارگرايی اشاره کرد که مدارش ترين آنها میمجمله مه
ا از ها رهای آموزشی خودساخته و کیفیت و رضايتمندی خانوادهکشور را جوالنگاه روش

ترين آموزان شده است. از جمله مهمنظام آموزشی کاهش داده و باعث افت انگیزه دانش
گرايی، توان به رقابتوزشی ما در مقايسه با کشور فنالند میهای نظام آمموانع و کلیشه

گرايی، هماهنگی و سازگاری با محیط و نگاه نادرست نهاد سیاست اشاره گرايی، نخبهکمی
تا به  آموزان بايد رقابت کنندگرا است و دانشوتربیت ما به شدت رقابتکرد. نظام تعلیم

در حالی که منتقدان رويکرد رفتارگرايی از  پاداش يا همان نتايج مطلوب دست يابند.
ويند. گپذيری در قبال ديگران به جای رقابت میمشارکت و همکاری، همدلی و مسئولیت

آموزان خط زده است. در های تحصیل دانشگرايی تا حد زيادی زندگی را از سالرقابت
هستند که نتیجه درس  مندنظام آموزشی ما نمره و عدد خیلی غلظت دارد. والدين هم عالقه

و مدرسه فرزندان خود را در قالب يک عدد ببینند. حال آنکه منتقدان اين نگرش، نمره و 
نتیجه  دانند و معتقدندنگاه کمی برای توصیف وضعیت يادگیری شاگردان را کافی نمی

ل يآموز را بايد در تالش چند ماهه و فرايند يادگیری آنها ديد و اساسا تبديادگیری دانش
ا به های رسمی ردانند. کشورهای بسیاری آزموننتیجه آموزش به نمره را خیلی معتبر نمی

اند حداقل رساندند و مجال بیشتری برای تمرين ضروريات زندگی در مدارس را فراهم آورده
 .(1395)نظری، 

ی شتوان گفت که از آغاز نفوذ و سیطره رفتارگرايی در نظام آموزگرايی میدرباره نخبه
ه شد. آموزان به طرق مختلف گذاشتگری دانشبندی و تفکیک و غربالما، سنگ بنای دسته

پايه و های نادرست مانند تیزهوش و عادی و نیز تنوع بیزدنهای غلط و برچسببندیدسته
بندی شاگردان ضعیف و قوی بر اساس نمره دروس تر طبقهاساس مدارس و از همه مهلک

آموزان بر اساس نگاه تک بعدی به يک نوع هوش و ارزشگذاری دانشخاصی مانند رياضی 
ها در جامعه ايران دامن زده چنان در کشور ما رايج است به انواع نابرابریو استعداد که هم

یشترين گرا بهای معتبر و شواهد فراوان در نظام آموزشی نخبهغافل از اينکه بنا به پژوهش
آموزانی است که از  اغاز نوجوانی به دلیل برچسب نخبه، آسیب و ضرر متوجه همان دانش

نابغه و تیزهوش با انتظارات بیش از حد و سايه سنگین نگاه اطرافیان مواجه بودند و باز هم 
آنچه از آنان سلب شده جريان واقعی زندگی است. در خصوص هماهنگی و سازگاری با 

و تمايل شديدی دارد تا همه  محیط بايد توضیح داد که نظام آموزشی ايران عالقه
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آموزان را يکسان، يک شکل، منظم و هماهنگ بار آورد. معنی و مفهوم نظم و انضباط دانش
در مدارس ما يعنی يکسان شدن با بقیه و تراز انتظارات مدرسه را برآوردن و در چنین نظامی 

گذاری تکه سیاس شوند. البته در تمام کشورهايیهای فردی بسیار به ندرت ديده میتفاوت
ريزی آموزشی خود را به دست رفتارگرايان سپردند وضعیت بهتر از اين نبوده و فرد و برنامه

يادگیرنده در اين نظام آموزشی مجال ابراز وجود ندارد. چون هدف رسیدن به نتايج مطلوب 
یست. ان نهای شاگردشده است و مجالی برای پیدا کردن خود و کشف توانايیاز پیش تعیین

شود، مسیر و میدان بازی مشخص و بسیاری از استعدادها اگر مسابقات مختلفی هم برگزار می
تر و آموزان هماهنگآموزان برتر همان دانشمانند. در چنین نظامی، دانشبیرون می

های آموزشی موفق اين روند تا حدی زيادی معکوس سازگارتر هستند، حال آنکه در نظام
ينکه دوند، نه اآموزان میين مدارس هستند که دنبال شکوفايی ذوق دانششده است. يعنی ا

آموزان را به دنبال خود بکشند. اگر چه خود معلمان و مديران مدارس هم اختیار دانش
های ابالغی عمل نمايند چندانی در اين فرايند آموزشی ندارند و همه بايد بر اساس چارچوب

 شود. درباره نگاه نادرستهای ثابت و متمرکز پذيرفته نمیو عملکردی متفاوت از اين رويه
ی از وتربیت در تمام کشورها با شدت و ضعف تابعتوان گفت که نظام تعلیمنهاد سیاست می

متغیرهای سیاسی است و اين ادعا که آموزش نبايد از نهاد سیاست هیچ تاثیری بپذيرد تقريبا 
جامعه و هم نهاد دولت دست کم به شهروندانی هم ناممکن و هم ناشدنی است. چون که هم 

نیاز دارند که آداب زندگی و تعامل در کشور خود را بیاموزند، اما آنچه به اين رابطه صدمه 
ها و انتظارهای نامعقول و نادرستی است که سیاستمداران و نهادهای ها، تلقیزند انواع نگاهمی

های پس از انقالب، نظام انه در تمام سالدولتی از نهاد آموزش و مدرسه دارند و متاسف
ها دچار خسارت شده از جمله نگاه انتخاباتی و تبديل مدارس و شبکه آموزشی از اين رويه

یت و وتربمعلمان به سازمان رأی و پیاده نظام جريانات جناحی و يا تصورات جاری از تعلیم
های عجیب نکور و نیز توقعخاصیت تست و کيا تبديل مدارس به بازار فروش محصوالت بی

های سعادتمندی دنیوی و اخروی در کتاب ای نهاد سیاست برای جا دادن همه راهو سلیقه
های درسی آن هم به شکل مستقیم و با يک تفسیر و برداشت خاص. به طوری که در سال

های فاحش در کتب درسی و تغییرات ها و تعارضاخیر معلمان شاهد انواع کش و قوس
اند و همین رويه نامتوازن درباره های درسی بودهحی و غیرکارشناسی در کتابجنا
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های آوری از آنها از جمله اين نگاهآموزان تیزهوش اتفاق افتاده که انتظار مدالدانش
 .(1386سويه و نادرست است )نظری، يک

ن، گسترش اين فرايند در نظام های آموزشی و من جمله نظام آمورش و پرورش ايرا
منجر به آمادگی هر ساله دانش آموزان در جهت آزمون های المپیاد، تیمز و استعداد درخشان 
در سراسر جهان  و اعزام دانش آموزان جهت شرکت در آزمون های جهانی و کسب مدال 

( و نظام 1393حقیقی، وهای مختلف جهانی برای نظام آموزش و پرورش ايران شد ) کاظمی 
ساخت اجتماعی، بخش عمده ای از  اهداف، ساز و کارها و فعالیت  نخبگی به عنوان يک 

های آموزشی را در سیستم های آموزشی عمومی شکل داد. زيرا برای تعیین و تشخیص 
نخبگان و برگزيدن آنها الزم است در نظام های عمومی تربیتی تدابیری اتخاذ شود تا دانش 

د. به طوری که می توان گفت دانش آموز آموزان نخبه از ساير دانش آموزان متمايز شون
نخبه يا سرآمد و به عبارتی دقیق تر دانش آموزی که محقق کننده اهداف اصلی نظام 
آموزشی است با قید مالک ها و شرايطی همچون هوش و معدل نمرات و از طريق دانش 

حاضر  های رايج پژوهشاز محدوديت .(1391)منتظر،  تربیتی وارد نظام آموزشی شده است
آموزان توان به عدم وجود مدلی روشن و مشخص درباره شناسايی و آموزش دانشمی

تیزهوش، فقدان مطالعات مبنايی علمی و فلسفی و کمبود متخصص در اين زمینه، محدوديت 
و عدم امکان  19-های کیفی و کمی به دلیل شیوع کوويدهای بخشدر دسترسی به نمونه

ها به دلیل بیماری مذکور اشاره مکان و زمان يکسان برای نمونهها در يک اجرای پرسشنامه
گانه پژوهش حاضر در پژوهشی جدا مورد شود که هر يک از عوامل دهکرد. پیشنهاد می

دل ساير ای متر مورد بررسی واقع شوند. مطالعه مقايسهمطالعه قرار گیرند و به صورت جزئی
ايی و تواند در شناسه صورت مورد پژوهی میکشورهای پیشرفته از بعد علمی و فلسفی ب

های رايج آموزان تیزهوش موثر باشد. پیشنهاد ديگر بررسی، تحلیل و نقد مدلآموزش دانش
آموزان تیزهوش و ارائه الگويی نهايی برای آن با استفاده از تکنیک درباره آموزش دانش

هوش برای آموزان تیزش دانشفراتحلیل است. با توجه به الگوی مبانی علمی و فلسفی آموز
 آموزان تیزهوشريزی جهت استفاده از آن برای بهبود شرايط آموزشی دانشايران، برنامه

گانه توانند از عوامل دهريزان میضروری است. برای اين منظور متخصصان و برنامه
 ،های رسمی تیزهوشی، استقالل و ثبات معلمشده شامل نبودن آزمون و آموزششناسايی

ارتباط انسانی و مثبت، اختیارات باالی معلم و مدرسه در انتخاب محتوی، شادابی و اعتماد 



 1400پاییز  | 61شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |100

 

آموزان، تکنولوژی آموزشی به روز، ورزش و هنر، کار گروهی و صمیمانه، داشتن دانش
پردازی بدون رفتارهای پرخاشگرانه بین و خیالآموزان مهربان و خوشمعلمان و دانش

 استفاده کنند.

 ع مناب

های علمی (. پارادايم1393علیرضا. ) ،زاده قمصری ،صادق و هاشم ،فردانش ،حسین ،اسکندری
 .32-1(، 11)20، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی های يادگیری.معاصر و نظريه

 نظريه های روان شناسی معاصر به سوی سازنده گرايی(. 1387) .خسروی، زهره و باقری، خسرو
 تهران: نشر علم. واقع گرايانه

مجله  .بررسی مفروضات فلسفی روانشناسی شناختی بر اساس فلسفه (.1378) .باقری، خسرو
 .291-269(، 3)2، روان شناسی

، گزارش رصد تحوالت در نظام شناسايی دانش آموزان سرآمد و مستعد. (1398)بهراد، بهنام.
 .پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بررسی تحلیلی  (.1397) .، هويدا، رضا، عابدی، احمد و رجايی پور، سعیدحاج کاظمیان، محسن
 های پژوهش مجله .روش گروه بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

 .122-93(، 1)9 ،روانشناختی کاربردی

مدرسه خوب هر روز بايد از نو ساخته شود ايده هايی  (.1399) .رضوی خوسفی، سید حسین
 انتشارات تیك :يزد .از آموزش و پرورش فنالند

آموزش مهارت های پرورش تفکر و  .(1397) .موسی زاده، زهرهو  ابوطالب شامیر، سعادتی
 .ايرانیه انتشارات قوه قضاي :تهران تصمیم گیری در کودکان پیش از دبستان)ويژه مربیان(.

 .تهران: انتشارات امیرکبیر .اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (.1385) .شريعتمداری، علی

. مطالعه مقدماتی نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوع (1384) شريفی، حسن پاشا.
 .35-11، (11)4، نوآوريهای آموزشیهای درسی و سازگاری دانش آموزان. فصل نامة 

طراحی  (.1393) .غالمرضا، اصالنی و محمد حسین، ارمحمدياني، احمد علی، فروغی ابری
محیط يادگیری الکترونیکی مبتنی بر سه نظريه يادگیری رفتارگرايی، شناخت گرايی و 

 .435-425، (28)7 ،آموزش راهبردهای .ساختن گرايی

نسان ا مبانی فلسفی برنامه درسی مبتنی بر رويکرد (.1394) .محمدی، يحیی و فیاض، ايراندخت
، دانشگاه آموزش ابتدايی، مجموعه مقاالت همايش ملی گرايانه در آموزش و پرورش

 .بیرجند و انجمن مطالعات برنامه درسی ايران
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بررسی مبانی فلسفی و روان شناختی برنامه های  .(1394) .رجايی، ملیحه و غفاری ابوالفضل
اه علوم تربیتی از ديدگصلنامه ف .درسی انسان گرا و جايگاه اين برنامه در نظام اسالمی

 .135-111، (4)3 ،اسالم

گزارش اجمالی مبانی نظری نخبگی، پژوهشگاه مطالعات  .(1388) .کاظمی حقیقی، ناصرالدين
 .، به سفارش شورای عالی آموزش و پرورشآموزش و پرورش

(. پارادايم 1392) .چمن آباد، علی و غنايی، به پژوه، احمد ،امین خندقی، مقصود ،کاظمی، صديقه
، یتمبانی تعلیم و تربهای حاکم برتربیت ويژه از منظر جامعه شناسی علم. پژوهش نامه 

3(1 ،)136-111. 

پارادايم های سه گانه اثباتگرايی، تفسیری و  .(1391) .حسین زاده، امیرو گائینی، ابوالفضل 
 .138-103(، 19)5، راهبرد فرهنگ .هرمنوتیك در مطالعات مديريت و سازمان

بررسی تطبیقی نحوه تدريس معلمان (. 1396) .سعادتی شامیر، ابوطالب و مفیدی، نرگس
کشورهای منتخب و کشور ايران در مقطع ابتدايی  به منظور ارائه الگوی مناسب برای 

پايان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه  ،کشور جمهوری اسالمی ايران
 .آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 استعداد شناسايی الگوی. (1398) .نورعلی فرخی، و فريبرز درتاج، ،احمد عابدی، ،رومینا منانی،
 .استعداد با و تیزهوش آموزاندانش در چندگانه هایمالک رويکرد اساس بر رياضی
 .67-45(، 1)10 ،استثنايی کودکان سازی توانمند

پیامدهای بازانديشی در مفهوم  .(1391) .نسب ،محسن موسویو امیر ، ناظمی ،غالمعلیر، منتظ
 .33-17(، 2)5، سیاست علم و فناوریمجله  .نخبگی

ويژگیهای روان سنجی اعتبار و روايی آزمونهای ورودی دوره راهنمايی  .(1394) .مینايی، اصغر
مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رويکرد اندازه گیری راش: با 

 .210-189(، 20)5 ،فصلنامه اندازه گیری تربیتی. تأکید بر آزمونهای هوش و خالقیت

 .نشر قطران :تهران .وسعهنگاه تربیتی به ت .(1395) .نظری، مرتضی
نشر  :تهران .آموزش و پرورش و توسعه انسانی .(1386) .وکیلی زاده، مريم و نظری، مرتضی
 .سپیده

  .انتشارات موسسه پژوهشی کودکان تهران: .رويکردهای آموزشی .(1397) .يوسفی، ناصر

References 
Arm J. (2019). We brought Charles Murray to campus. Guess what happened. New 

York: The New York Times Opinion Section. 
Brigs I. (2016). Culture history of thoughts. Translate by Mahid Irani Talab. TehranL 

Bita Publications. [Persian] 



 1400پاییز  | 61شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |102

 
Ghaffari A, Rajayi M. (2015). Reviewing the Philosophical and Psychological Bases 

of Humanistic Education Programs and Their Status in Islamic System. 
Biannual Journal of Islamic Perspective on Educational Science. 3(4): 111-
135. [Persian] 

Greenstein SM, Zhu F. (2018). Do experts or crowd-based models produce more bias? 
Evidence from encyclopedia Britannica and Wikipedia. MIS Quarterly. 42(3): 
945-958. 

Gunderson EA, Donnellan MB, Robins RW, Trzesniewski KH. (2018). The 
specificity of parenting effects: Differential relations of parent praise and 
criticism to children’s theories of intelligence and learning goals. Journal of 
Experimental Child Psychology. 173: 116-135. 

Hajkazemian M, Hoveida R, Abedi A, Rajaipour S. (2018). Analytical review of full-
time grouping student of Estedadhaye Derakhshan schools. Journal of Applied 
Psychological Research. 9(1): 93-122. [Persian] 

Heller KA. (2013). Findings from the Munich longitudinal study of giftedness and 
their impact on identification, gifted education and counseling. Talent 
Development & Excellence and Counseling. 5(1): 51-64. 

Jussim L. (2018). The reality of the rise of an intolerant and radical left on campus. 
Areo. Retrieved from https://areomagazine.com/2018/03/17/the-reality-ofthe-
rise-of-an-intolerant-and-radical-left-on-campus. 

Lee J, Choi Y. (2018). Expanding affective intelligence theory through social 
viewing: Focusing on the South Korea's 2017 presidential election. Computers 
in Human Behavior. 83: 119-128. 

Loesche PM (2019). Estimating the true extent of gender differences in scholastic 
achievement: A neural network approach. Intelligence.  77(1): 56-65. 

Kilic MS, Sert H. (2015). Primary school 5th grade science and technology lesson 
book's investigation of multiple intelligence theory. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences. 174: 2577-2581. 

Lubinski D. (2016). From terman to today: A century of findings on intellectual 
precocity. Review of Educational Research. 86(4): 900-944. 

Manani R, Abedi A, Dortaj F, Farrokhi NA. (2019). Mathematical talent identification 
model based on multiple criteria approach in gifted and talented students. 
Empowering Exceptional Children. 10(1): 45-67. [Persian] 

Mofidi N. (2017). A comparative study of teachers in selected countries and Iran in 
primary school in order to provide a suitable model for the Islamic Republic 
of Iran. MA Dissertation, Tehran: Islamic Azad University of Sciences and 
Researches Branch. [Persian] 

Safi A. (2017). A study of Iranian education issues. Tehran: SAMT Publications. 
[Persian] 

Sharifi SS, Palmeira M. (2017). Customers' reactions to technological products: The 
impact of implicit theories of intelligence. Computers in Human Behavior. 77: 
309-316. 

Shearer CB, Karanian JM. (2017). The neuroscience of intelligence: Empirical 
support for the theory of multiple intelligences? Trends in Neuroscience and 
Education. 6: 211-223. 

Vos J, Craig M, Cooper M. (2015). Existential therapies: a meta-analysis of their 
effects on psychological outcomes. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology. 83(1): 115-128. 

Waller L, Papi M. (2017). Motivation and feedback: How implicit theories of 
intelligence predict L2 writers’ motivation and feedback orientation. Journal 
of Second Language Writing. 35: 54-65. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01602896/78/supp/C


 103 | نظری و همکاران | ... تیزهوش آموزاندانش آموزش فلسفی و علمی مبانی شناسایی

Yada A, Tolvanen A, Savolainen H. (2018). Teachers' attitudes and self-efficacy on 
implementing inclusive education in Japan and Finland: A comparative study 
using multi-group structural equation modeling. Teaching and Teacher 
Education. 75: 343-355. 

Yousefi N. (2018). Educational approaches. Tehran: World Children Research 
Institute Publications. [Persian] 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 :(. 1400صادق. ) ،رضايی و خسرو ،باقری نوعپرست ،ابوطالب ،سعادتی شامیر ،مرتضی ،نظریاستناد به این مقاله

فصلنامه روان .آموزان تیزهوش در فنالند و ايران و ارائه الگويی برای ايرانشناسايی مبانی علمی و فلسفی آموزش دانش
 doi: 10.22054/jep.2021.62013.3400. 103-77 ،(61)17 ،شناسی تربیتی

 Educational Psychology is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


