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 مقدمه

آموزان باهوش و سرآمد جهش تحصیلی نوعی رویکرد آموزشی یا مداخله آموزشی است که بر اساس آن دانش

رعتی بیشتر از معمول و در سنین های درسی و آموزشی را در مدت زمان کوتاهتر و با سها و برنامهتوانند دورهمی

 طبق آمار اعالم شده از سوی سازمان آموزش و (. 1223، 2هوش، استعداد و خالقیت تر طی کنند )دانشنامهپایین

 آموزان مقطع دبستان متقاضی جهش تحصیلی هستند.از دانش %1( ساالنه بیش از 2331پرورش استثنایی کشور )

آموزان رو به افزایش است و هر ساله دهد که تعداد این دانشان جهشی نشان میآموزدانش نگاهی اجمالی به آمار

شور جا که در کل کتا آنشود. شان هستند، افزوده میبر تعداد والدینی که متقاضی جهش تحصیلی برای فرزندان

در سال جاری  و بیش از ده هزار نفر 32نفر در سال  7337به  83در سال تحصیلی  2327رقم متقاضیان جهش از 

  .رسیده است

پایه  که در ایران به جهش تک پایه و جهش  چند –ی تسریع تحصیلی های انجام یافته در حوزهاغلب پژوهش

 هوش،ی چون آموزان جهشی با همتایان غیرجهشی آنها از نظر عوامل مؤثرمبتنی بر مقایسه دانش -منحصر است

حال آنکه سیستم آموزشی کشور،  عاطفی است، -های اجتماعیتمحیط یادگیری خانه، عملکرد تحصیلی و مهار

ماید نرسد و الزم میگذاری برای جهش تحصیلی، تابع دستورالعملی است که جامع به نظر نمیخصوص سیاستدر

بی یای بروز این پدیده را بشناسند و سپس در صدد دستگذاران در درجه اول، دالیل عمدهکه مربیان و سیاست

کاری مناسب برای چگونگی آن باشند. تصمیم سازی در این خصوص نیازمند مبنا و اساسی محکم است و به راه

الزم است که از طریق آزمونهای استاندارد  هوش و استعداد تحصیلی و ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی 

وز متقاضی جهش حاصل آمعاطفی، نیمرخی کامل از وضعیت دانش –محیط یادگیری خانه و وضعیت اجتماعی

های پیش روی او در ای که چالشی باالتر، فراهم شود، به گونهشود و شرایط مساعدی برای صعود وی به پایه

ی مؤثر بر روند جهش تحصیلی، کوششی جامع و آینده، تا حد ممکن کاهش یابد. به عبارتی عوامل چندگانه

ریشه در خانواده و  طور عمدههای مؤثر در این روند، بهلفهمند را در تصمیم سازی طالب است. بعضی از مؤنظام

آموزش است که در حد وسیع، تحت کنترل  یشرایط اجتماعی درون مدرسه دارد و برخی دیگر حاصل شیوه

رین تقرار گیرد. این پدیده از آن رو که از نظر اقتصادی کم هزینهتوجه گذاران آموزشی است و باید مورد تسیاس

(؛ مورد اقبال 1223، ترون، 1221، 1آموزان سرآمد است )فلوگرای برطرف کردن نیازهای آموزشی دانشروند بر

 التعلیم زیادیآموزان جهشی از همان منابعی که افراد واجبگذاران نیز واقع شده است؛ چرا که دانشبرخی سیاست
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زی این افراد و ایجاد تشکیالت صرف جداسا تواندای که میکنند و هزینهدهد، استفاده میرا تحت پوشش قرار می

 .صرف بهبود کیفیت خدمات آموزشی خواهد شدشود،  هزینهپر

 

 بیان مسئله  

ها پیش به عنوان یک مسیر میانبر در فرایند نسبتاً طوالنی مدتِ تحصیالت عمومی در جهش تحصیلی از سال

های پشت وزان جهشی، با مقاصد مختلف دشواریآمنظام آموزش و پرورش ایران شناخته شده است و همواره دانش

ی یک پایه تحصیلی را در مدتی کوتاه به بهای یک سال زودتر فارغ شدن از تحصیل، بر خود سر گذراندن فشرده

اند، به عنوان افرادی سرآمد آموزانی را که موفق به جهش از یک پایه شدهاند. باور عمومی جامعه، دانشهموار کرده

های ریسته و بر این اساس از آنها انتظار پیشرفت تحصیلی در مقاطع باالتر و نیز موفقیت شغلی در سالو توانا نگ

این انتظارات را  الزاماًشود، آموزانی که برچسب جهشی به آنها زده میدورتر را داشته است. با این حال، همه دانش

اند. ای نیز بازماندههای حرفهع دانشگاهی و یا موفقیتکنند و در مواردی حتی از ادامه تحصیل در مقاطبرآورده نمی

کند. به عبارت دیگر، ی علل این امر مواجه میهایی جدّی در زمینهنظران را با پرسشاین وضعیت، جامعه و صاحب

های عقلی باشد، با پذیرفتن این فرض که ای، میزان تواناییچنانچه یکی از علل عدم پیشرفت تحصیلی و حرفه

ها برای پشت سر گذراندن محتوای یک پایه تحصیلی شوند، از حداقل تواناییآموزانی که موفق به جهش مینشدا

های های بعد به عدم تواناییتوان عدم توفیق بعضی از این افراد را در سالاند، نمیدر مدتی کوتاه برخوردار بوده

شود. افزون بر این، در فقدان پیشرفت تحصیلی باز میهوشی نسبت داد و لذا جا برای ورود سایر عوامل دخیل در 

ها و مشاهدات کنند، تجربههای بعد طی میآموزان جهشی در سالی مسیری که دانشیک پژوهش مستند درباره

ی تحصیلی و های چشمگیری در زمینهی بسیاری حاکی از آن است که برخی از این افراد به موفقیتگزارش شده

ها یا ناکامیها مانند روابط اجتماعی و عاطفی با برخی محدودیتبند، در حالی که در سایر زمینهیاعلمی دست می

شوند. بدین ترتیب نیمرخ ناهمگونی از وضعیت چنین افرادی قابل تصور است که در آن بین خطوط رو میها روبه

که یکی از ضوابط سالمت ت؛ حال آنای قابل مشاهده اسطرازی قابل مالحظهاصلی عملکرد و کارآمدی فرد، ناهم

یافتگی، همسو بودن و تحول یافتگی همه جانبه در خطوط اصلی رشد است. با توجه به این امر، به روانی و سازش

توان از سالمت و آورند، نمیهای تحصیلی و شغلی به دست میرغم جایگاه قابل توجهی که این افراد در زمینه

 خن گفت.موفقیت در معنای جامع آن س

نظران و گیری مجادالت بسیاری بین والدین، مسئولین آموزشی، صاحبی این موارد، منجر به شکلمجموعه

کس به فراخور دیدگاه آن شده است و هر ینحوهگذاران در مورد ایجاد امکان جهش تحصیلی، لزوم و یا سیاست

رغم  کند. بهسب بودن این پدیده اظهار نظر مینظری و یا بر پایه تجربه شخصی خود درباره سودمندی و یا نامنا
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های اخیر، حاکی از اقبال عمومی این مجادالت و اغتشاشات موجود، افزایش آمار افراد متقاضی جهش در سال

ی مناطق کشور، هر سال بر تعداد جامعه نسبت به پدیده جهش است و دست کم در سه سال اخیر، تقریباً در همه

کنند، افزوده شده است. در آموزانی که مجوز جهش تحصیلی را دریافت میبعِ آن دانشمتقاضیان جهش و به ت

ان متقاضی آموزسه سال گذشته شیوه پذیرش متقاضیان جهش تغییر کرده است. بدین ترتیب که در گذشته دانش

در صورت قبولی، ای که قصد جهش از آن را داشتند، شرکت کرده و های پایهجهش، تابستان همان سال در امتحان

، صدور مجوز جهش منوط به قبولی در آزمون هوش 83کردند، اما از سال ی ورود به پایه باالتر را کسب میاجازه

شود. با توجه به این سیاست است که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار می  3عملی، معروف به لیتر

های ذهنی خوبی برخوردارند، اما محدود بودن شیوه از توانایی آموزانی که قادر به جهش هستند،جدید، دانش

 -های اجتماعیهای آن و نیز عدم بررسی سایر جنبهارزیابی به یک شاخص از هوش و نادیده گرفتن سایر جنبه

خصوص است. این شیوه گرچه نسبت به شیوه مرسوم در گذشته  اینگیری تک بعدی در عاطفی، حاکی از تصمیم

های موجود آموزانی که توانایی شناختی مناسبی دارند، برتری دارد؛ اما همچنان نگرانیغربال کردن دانشاز لحاظ 

تواند شاخص خوبی از در مورد پیامدهای جهش در سالهای بعد و در این خصوص که آیا قبولی در این آزمون می

ه حمایت می کنند که باید به جهش فراتر آمادگی برای جهش باشد یا نه، پابرجاست. مطالعات موجود، از این اید

داشته  های اجتماعیتواند اثراتی بر سایر زمینهای اجتماعی نگریست که میاز یک اقدام تحصیلی و به عنوان پدیده

آموزان جهشی ممکن است به رغم توانایی هوشی برخالف باشد. در مجموع با در نظر گرفتن این واقعیت که دانش

عاطفی به پیشرفت و پختگی همه جانبه  -های اجتماعیرود در زمینه تحصیلی و یا در زمینهها میانتظاری که از آن

آموزان پس از جهش و نیز سالهای پس از آن ضرورت دست نیابند، تالش برای بررسی وضعیت این دسته از دانش

نون هیچ اقدام پژوهشی شود تا کهاست در کشور احساس مییابد. با وجود ضرورتی که در این خصوص سالمی

به طور مستقل به این موضوع نپرداخته است. از این رو این پژوهش به دنبال آن است که برای روشن شدن 

کنند، دنبال کند و پیامدهای جهش، دست کم تا  چهار سال بعد کودکانی را که در یک پایه تحصیلی جهش می

تماعی و شخصیتی ایشان را مورد بررسی و پایش قرار های اصلی اجوضعیت پیشرفت تحصیلی و برخی از مؤلفه

 دهد.

های مربوط به جهش تحصیلی، ضروری عاطفی، عامل دیگری است که واکاوی آن در بررسی -های اجتماعیمهارت 

آموزان عاطفی دانش –نگرانی معلمان و والدین را در مورد مهارتهای اجتماعی یمطالعات بسیار رسد.به نظر می

(. اغلب آنها اعتقاد دارند 2383، سوترن، جونز، فیسوس، 1221، 4اند )هوگوین، ون هل، ورهوند کردهجهشی تأیی

                                                           
3 leiter 
4 Hoogeveen, van Hell, &Verhoeven; Southern, Jones, &Fiscus 
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ان. شآموزان جهشی، بیشتر تحت تأثیر سن تقویمی آنهاست تا سن ذهنیعاطفی دانش –های اجتماعیکه مهارت

طفی در مدرسه مواجه خواهند شد عا -آموزان جهشی در آینده با مشکالت اجتماعیدارند که دانشلذا، اظهار می

های اجتماعی عاطفی، جسمانی و مهارت –آموزان جهشی بلوغ اجتماعی( و بر آنند که دانش1224، 1)رابینسون

(. از طرفی همکالس 2373الزم برای مواجهه با فشارهای روانی ناشی از جهش تحصیلی را ندارند )آهنکوب نژاد، 

این عاطفی  -اجتماعی مهارتهایس به دلیل تفاوت در سطوح آموزان غیرهمسن در یک کالشدن دانش

اندرکاران تعلیم و تربیت، مربیان و والدین شده است و عمده این نگرانیها در آموزان، موجب نگرانی دستدانش

، ریرو 2377، 1آموزان است )هنبوکلعاطفی و سالمت رفتاری این دانش -حوزه رشد شناختی، سازگاری اجتماعی

 (. 2332، ساترن و جونز، 1223، و ترون

آموزان جهشی با دو گروه دیگر از همتایان )همتایان همسال غیر هم پایه دانشعاطفی،  –اجتماعی در حوزه رشد

و همتایان غیر همسال هم پایه( با مؤلفه های مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، نقاط قوت و ضعف و نارضایتی 

گرفتن دیدگاه چند بعدی نسبت به جهش تحصیلی در  نادیده قرار گرفت. اجتماعی، مورد بررسی و مقایسه  

 ،، سوترن، جونز و فیسوس1221، 7)هوگوین، ون هل و ورهونمطالعات مرتبط با حوزه جهش، کامالً آشکار است 

هوشی  هایکشور ما نیز به دلیل همین تک بعدی نگریستن است که جهش تحصیلی صرفاً با ارزیابی(. در 2383

شود. ازسوی دیگر عاطفی نادیده گرفته می -های اجتماعیهای دیگر رشد، به ویژه مهارتپذیرد و حوزهجام میان

کند؛ از این رو شایستگی در خواندن، درک مطلب خواندن نیز نقش مهمی را در تحول حوزه تحصیل بازی می

(. خواندن در 1221؛ 1221، 8ندرهای انسانی است )برای مثال، الکساکلیدی برای شایستگی در دیگر کوشش

تواند ای برخوردار است. به طوری که در کودکان جهشی آنچه در اکثر مواقع میآموزان جهشی از اهمیت ویژهدانش

که  اندهای بسیاری گزارش کردهنمایانگر سرآمد بودن آنها باشد، توانایی زودهنگام آنان در خواندن است. پژوهش

(.گراس 1222، 22؛ هریسون1223، 22؛ جکسون1228، 3اند بخوانند )کالرکیین توانستهکودکان جهشی از سنین پا

سالگی و تقریبا همه آنان تا قبل  4نفر از کودکان جهشی نمونه مطالعه او، قبل از  42کند بیشتر از نیز اشاره می

تواند طلیعه تجلی دیگر یرسد خواندن، م(. لذا به نظر می1221توانستند بخوانند )گراس، از ورود به مدرسه می

 های این کودکان باشد. توانمندی

                                                           
5 Robinson 
6 Heinbokel; Reyero & Tourón ; Southern & Jones 
7 Hoogeveen, van Hell, &Verhoeven; Southern, Jones, &Fiscus 
8 Alexander 
9 Clark  
10 Jackson 
11 Harrison  
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طور به نظر های درسی مدارس بوده و اینعالوه بر خواندن، از دیرباز ریاضیات نیز بخشی جدا نشدنی از برنامه

زیستی با ریاضی نیست. چندان که برخی آن را از هم گریزیرسد که برای زیست بهتر در دنیای امروزی، می

(. 1222 امریکا، 21اند )شورای ملی تحقیقاتآموزان دانستهای دانشی موفقیت و شکست و رمز موفقیت حرفههدرواز

دهد، فرایند استدالل ریاضی است های مختلف توسعه میاما آنچه که در ریاضیات درک و بینش افراد را در پدیده

کند ای پیدا میای ابزاری و رویهی تنها جنبه( و بدون آن، فهم ریاض1222امریکا،  23)شورای ملی معلمان ریاضی

ترین هدف تدریس آن را، آموزش (. از همین رو، اساس ریاضیات را استدالل دانسته و مهم1223، 24)بال و باس

رسد عملکرد (. لذا به نظر می2381، به نقل از زمانی ابیانه، 21اند )راسآموزان برشمردهاستدالل منطقی به دانش

شتر ای بیو مداقه اندیشیای است که ژرفآموزان ایرانی بخصوص در محور استدالل ریاضی، مقولهتحصیلی دانش

را طالب است. لذا آنچه در این پژوهش، مد نظر محققین بوده است، نگرشی دوباره به این مقوله، از چشم انداز 

 عملکرد در درس ریاضی است. 

تسلط بر روش علمی و درک درست از ماهیت علمی در  همیتبراهمچنین، استانداردهای آموزشی بین المللی 

؛ بایبی، 2333، 21کنند )انجمن آمریکایی برای پیشرفت علممدرسه نیز از دوران ابتدایی تا دبیرستان تأکید می

(. روش علمی یا همان استدالل علمی شامل جستجوی دانش و توانایی تولید، 2331؛ شورای تحقیقات ملی، 2337

، 27ها و ایجاد هماهنگی میان تئوری و شواهد است )کوهن وفرانکلینها و تئوریجدید نظر در فرضیهآزمایش و ت

ای، نیاز (. استدالل علمی به عنوان یک فرایند تجمعی و دوره1227؛ زیمرمن، 1221؛ ویلکینگ و سودین، 1221

های گیری طیف وسیعی ازمهارت( و مستلزم به کار1221به ایجاد هماهنگی میان تئوری و شواهد دارد )کوهن، 

شود و به دانشمندان محدود نمی (. لذا تفکر و استدالل علمی1227شناختی و فراشناختی است )زیمرمن، 

هاست، سازی از داده فرضیه ها و تالش برایدرکودکان نیز تفکر علمی که به معنای تجزیه و تحلیل انتقادی از ایده

(. روانشناسان، رشد تفکر و استدالل در 1223، 28دهد )فریمننشان می چگونگی ساخت دانش و شناخت جهان را

 یابدهای استدالل علمی در دوران بلوغ ظهور میاند و معتقدند مهارتکودکان را از دوران ابتدایی در نظر گرفته

ی یادگیری آموزان جهشی از سطح تفکر و توانایی باالیی برااند که دانش(. مطالعات نشان داده2318)پیاژه، 

                                                           
12 National Researches Council (NRC) 

13 National council of teachers of mathematics (NCTM) 

14 Ball & Boss  

15 Ross  

16 National Research Council 

17Kuhn & Franklin; Wilkening & Sodian,; Zimmerman 

18 Freeman 



12 
 

(. بر این اساس به 1223 برند )فریمن،برخوردارند و لذا بیش از همساالن خود از تفکر و استدالل علمی بهره می

 شانآموزان جهشی از همتایان غیرجهشیرسد نحوه تفکر و استدالل، عاملی است که سبب تمایز دانشنظر می

 شود.می

محیط یادگیری خانه و  آموزان جهشی از حیثی وضعیت دانشهمطالعبنابراین در مجموع، این پژوهش در صدد 

های درک روابط علّی بین پدیده و دانش کلی ریاضی ،درک مطلب خواندن عاطفی، -های اجتماعی، مهارتمحلّه

 ی ابتدایی به طور جهشی)سوم( خود را در دوره تحصیلیی آموزانی است که یک پایهدر دانش طبیعی )درس علوم(

 اند.هطی کرد

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

از آنجایی که شواهد تجربی و مبانی نظری متقنی در خصوص آثار این سیاست آموزشی)جهش تحصیلی( در  

ها گذاران آموزشی برای ادامه، توسعه و یا تغییر این برنامه و از سوی دیگر خانوادهدست نیست و از یک سو سیاست

 ها، با دانشی روزآمدندانشان و معلمان و مدیران برای پاسخگویی به خانوادهبرای اطمینان از تصمیم به جهش فرز

و پژوهش قابل اتکایی مواجه نیستند؛ لذا این تحقیق در صدد است این شکاف دانشی را لحاظ نماید و با اتکا به 

اقدام به  32-31آموزان که در سال تحصیلی های تجربی و پیگیری مداوم و طوالنی مدتِ گروهی از دانشداده

آموزان جهشی ورای اند، آثار این برنامه آموزشی را بر دانشجهش تحصیلی )از پایه دوم به چهارم دبستان( نموده

عاطفی و سه حوزه شناختی: درک مطلب خواندن،  -آثار عوامل دیگر )محیط یادگیری خانه، مهارتهای اجتماعی

دهد نتایج تحقیقات محققان نشان می رس علوم(  بررسی کند. ها )از طریق دریاضی و درک روابط علی بین پدیده

تواند آنها را برانگیخته و منجر به رشد های علمی، میبا سطوح باالتری از چالش سرآمد آموزاندرگیر کردن دانش

. در ودشانگیزش، خود کارآمدی و رضایت تحصیلی و در نهایت سبب رشد و عملکرد بهتر علمی و تحصیلی آنها 

آموزان سرآمد و باهوش، مشخص شده است که دانش ،آموزان سرآمد انجام یافتهقیقاتی که در حوزه دانشتح

تواند به رشد آنان کمک سازی علمی میاند. لذا جهش تحصیلی و غنینیازمند سطوح باالتری از تفکر و چالش

 . (1223کند.) دانشنامه استعداد و خالقیت، 

 -ایران  دست نیافتند که در آن به مقایسه و بررسی عوامل موثر در رشد اجتماعی ای در پژوهشگران به مطالعه

عاطفی  در  -آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی آنها پرداخته باشد. شناخت وضعیت  اجتماعی عاطفی دانش

 عاطفی  -ارتباط جهش تحصیلی و رشد اجتماعیکند تا به آموزان جهشی و غیرجهشی به ما کمک میدانش

های  ویژه در محور مهارت به -آموزان جهشیی وضعیت دانشآموزان جهشی پی ببریم. بررسی همه جانبهدانش

ای که متناسب با سن آنها نیست ممکن است با مشکالتی سازی آنها برای ورود به عرصهعاطفی و آماده-اجتماعی
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اهمیت یافته و  بخشی از این مطالعه به بررسی در برخورد با همساالن خود مواجه شوند، لذا رفع موانع ارتباطی 

عاطفی، مانند مهارتهای اجتماعی، خودپنداره،  -های اساسی رشد اجتماعیاثربخشی جهش تحصیلی، بر مولفه

 نقاط قوت و ضعف و نارضایتی اجتماعی اختصاص یافت.

اند و الزم دروس دانستهاز سوی دیگر، بلوم و همکاران منشأ اصلی شکست تحصیلی را نداشتن پیش نیازهای 

دانند نیازهای الزم، پیش از شروع یادگیری دروس بعدی میموفقیت و کارایی فرد را منوط به دریافت پیش

نیازهای مشترک برای فراگیری دروس مدرسه وجود ای از پیش(. به نظر آنها دسته1222و ریسمن  23)جکسون

است. در پژوهش حاضر فرض بر این است که بسیاری از دارد که یکی از آنها مهارت در درک مطلب خواندن 

ه، در این راستا بررسی پیشین آموزان به توان آنها در درک مطلب خواندن وابسته است.های تحصیلی دانشموفقیت

آموزان جهشی را در درک مطلب خواندن های دانشای را مشخص نکرد که در آن سطح توانمندی و ویژگیمطالعه

آموزان جهشی و غیرجهشی را به تصویر بکشد. سوال این است در سطح درک مطلب خواندن دانشو نیز تفاوت 

 آموز تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد؟ که آیا جهش توانسته است بر درک مطلب خواندن دانش

زان آمونشاین پژوهش، عملکرد تحصیلی داین است که درسازد اآنچه این مطالعه را از مطالعات مشابه متمایز می

 ی باورها و نظامهکارگیری مفاهیم ریاضی و نیز مالحظی دو محور استدالل و بهریاضی با مالحظه جهشی در شاخه

آموزان جهشی از سطح تفکر و توانایی اند که دانشخصوص ریاضی، سنجیده شد. مطالعات نشان دادهنگرشی آنها در

ن، برند. )فریمز همساالن خود از تفکر و استدالل علمی بهره میباالیی برای یادگیری برخوردارند، لذا بیشتر ا

آموزان جهشی از همتایان رسد نحوه تفکر و استدالل، عاملی است که سبب تمایز دانش(. لذا به نظر می1223

ها از طریق درس علوم نیز سنجشی به عمل آمد شود. بنابراین در درک روابط علی بین پدیدهشان میغیرجهشی

 ها تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟مشخص شود بین گروهتا 

و تناسب محتوای  «در آموزش عدالتاصل »رعایت های فردی و با توجه به تأکید آموزش و پرورش بر تفاوت 

ترین متداولدر نظر داشتن جهش به عنوان آموزان و دانش،  افزایش عالقه و انگیزه درذهنیهای دروس با توانایی

 ترینآموزان سرآمد را با کمرسد که جهش تحصیلی بتواند نیازهای آموزشی دانشه آموزشی، به نظر میمداخل

از این رو اهمیت پژوهش حاضر از جنبه نظری این است که دانش ما را نسبت به این پدیده هزینه برآورده کند. 

گشای  بعدی این پدیده، راهواند با بررسی چندته کاربردی میتر تصمیم بگیریم و از جنبهانهدهد تا آگاهافزایش می

 آموزان جهشی باشد. ای نو در گزینش  و هدایت دانششیوه

                                                           
19 Jackson &Riessman 
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 های پژوهش دفه 

 درک مطلبآموزان در و عملکرد دانش عاطفی-، وضعیت اجتماعیهدف عمده این پژوهش بررسی تفاوت بین

آموزان جهشی و بین دانش حیط یادگیری خانهمها و تفاوت بین خواندن، ریاضی و درک روابط علی بین پدیده

هستند که  )پایهغیرهم(اند گروه اول همساالن شده دادههمتایان غیرجهشی در دو گروه سامان  است. غیرجهشی

اند و گروه دوم همتایان خوانند و علیرغم داشتن قابلیت تحصیلی الزم، جهش نکردهدرس می منهی در پایه

 آموزان جهشی همکالس هستند.با دانش نهمی هستند که در پایهپایه( هم(غیرهمساالن 

آموزان جهشی با همتایان و ارزیابی میزان تأثیرگذاری عاطفی دانش –اجتماعی  رشدمقایسه  هدف اول پژوهش،

 عاطفی آنها است. -شد اجتماعیجهش بر ر

اثربخشی جهش تحصیلی بر  آموزان جهشی و غیرجهشی وسطح خواندن دانش تفاوتبررسی  هدف دوم پژوهش،

 آموزان جهشی است. درک مطلب خواندن  دانش

آموزان جهشی در محور ریاضی، با لحاظ کردن نمره کلی آزمون ریاضی، عملکرد دانشسنجش  پژوهش، مسوهدف 

-است و محقق به دنبال آن است که آیا جهش تحصیلی بر دانش ریاضی دانش جهشیدر مقایسه با همتایان غیر

خود عملکردی بهتر داشته و در ردیف  هشتمی جهشی اثرگذار بوده و ایشان از همتایان هم سنِ پایه آموزان

 گیرند یا اینکه جهش باعث افت تحصیلی در ایشان شده است؟ خود قرار می نهمی کالس همتایان هم پایه

 ها از طریقی بین پدیدهآموزان جهشی در درک روابط علمطالعه حاضر، بررسی عملکرد تحصیلی دانش نهمهدف 

جهشی است و محقق به دنبال آن علوم، در مقایسه با همتایان غیر درس علوم، با لحاظ کردن نمره کلی آزمون

 یآموزان جهشی اثرگذار بوده و ایشان از همتایان هم سنِ پایهاست که آیا جهش تحصیلی بر دانش علوم دانش

گیرند یا اینکه جهش خود قرار می نهمی کالس متایان هم پایهخود عملکردی بهتر داشته و در ردیف ه هشتم

 باعث افت تحصیلی در ایشان شده است؟ 

سه آن با همتایان  آموزان جهشی و مقایی دانشمحیط یادگیری خانه تفاوتهدف پنجم پژوهش، بررسی 

 غیرجهشی است. 
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 پژوهش طرح پژوهش در فازاول نمودار و

  
   

 پژوهش سؤالهای

 عاطفی   -شد اجتماعیالف: ر

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم سال در دانش های اجتماعیهارتمآیا  -2

 )هم پایه( متفاوت است؟

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم آیا خودپنداره یا توصیف از خود در دانش -1

 سال )هم پایه( متفاوت است؟

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال ا میزان احساس تنهایی و سطح نارضایتی اجتماعی در دانشآی -3

 )غیرهم پایه( و غیرهم سال )هم پایه( متفاوت است ؟

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم آیا میزان مشکالت و نقاط قوت در دانش -4

 سال )هم پایه( متفاوت است ؟

 

 ب: عملکرد خواندن 

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم سال )هم در دانشآیا درک مطلب خواندن 

 پایه( متفاوت است ؟
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 ج : عملکرد ریاضی

 آموزان جهشی، با همتایان غیرجهشی متفاوت است؟آیا عملکرد ریاضی دانش

 د : عملکرد علوم

 تفاوت وجود دارد؟ هاک روابط علی بین پدیدهجهشی در درغیر آموزان جهشی وآیا بین دانش

 

 در فاز اول پژوهش مراحل 

آوری داده و در واقع مرحله اول پژوهش، تبیین اولین مرحله جمعآغاز گردید و  2333فاز اول پژوهش در سال 

آموزان و والدین آنها با دانشها ای از مصاحبهمفهوم پدیده جهش بود که در مرحله پایلوت پروژه با انجام مجموعه

های کیفی، مورد واکاوی قرار مصاحبه انجام شد تا سازه جهش در مصاحبه 22به سرانجام رسید. مجموعاً حدود 

 گیرد و اساس ساخت ابزارهای تحقیق قرار گرفت.    

 آموزان از والدیننحوه کسب اطالعات دانش    

 برگزاری آزمون هوش کتل 

 یش و کنترل) گروه گواه( انتخاب گروه آزما

 اجرای پایلوت برروی نمونه آزمایشی

 اجرای اصلی برروی نمونه اصلی

 

 در فاز اولابزارهای  پژوهش   

 برای انتخاب ابزارها به طور کلی حداقل دو مالک مدّنظر قرار گرفت: 

 دنظر را به خوبی بسنجد. موردنظر از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و بتواند متغیرهای مورابزار  -2

های به دست آمده از هر مرحله که بتوان دادهطولی بودن پژوهش تناسب داشته باشند. برای آنبا ماهیت  -1

آموزان را حداقل در یک های مراحل قبلی مقایسه کرد، ابزارهای مورد استفاده باید ارزیابی دانشارزیابی را با داده

د آموزان در سنین متفاوت بایپذیر بودن دانشازند. به عبارت دیگر برای مقایسهسگستره سنی چهار ساله ممکن 

 از ابزاری ثابت استفاده شود. 

 ابزار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ابزارهای زیر انتخاب گردید. 42زبه این منظور بیش ا
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 الف: عملکرد تحصیلی به عنوان پیامد آشکار تحصیل

 

 به عنوان پیامد پنهان تحصیلعاطفی  -اجتماعی هایجش مهارتب: ابزارهای سن

 
 

 

 

 

 

 زار سنجشاب حیطه مورد سنجش

 مطلب خواندنمهارت و درک 
 خواندنآزمون 

 )دو داستان مورچه و زرافه((  1222 &1221 پرلز)

 کاربرد و فرایند استدالل ریاضی
 ریاضی  آزمون

 (1221-1223و کانگورو  1223و 1227)تیمز 

 دانش، کاربرد و استدالل علمی 
 علوم آزمون

 (1222و  1223و 1227)تیمز 
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 HLEپ: ابزار سنجش محیط یادگیری خانه و محله  

1  

 نتایج تحلیل داده ها در فاز اول

 اول فاز تحصیلی عملکرد خصوص در تحلیل نتایجالف: 

 . نشد دیده معناداری تفاوت گروه سه بین خواندن مطلب درک و مهارت در

 شدان عملکرد بین تفاوت ولی. نیست معنادار همتاها با جهشی آموزاندانش بین تفاوت ریاضی کلی دانش در

 .است معنادار ،نهم و هشتم همتای آموزان

 مغیره و سن هم همتای گروه به نسبت جهشی، آموزاندانش عملکرد طبیعی، هایپدیده بین علی روابط درک در

 هم رغی و پایه هم همتاهای با جهشی آموزاندانش عملکرد بین تفاوت ولی. است معنادار تفاوت( هشتم پایه) پایه

 .  نیست معنادار تفاوت( نهم همتای) سن

 محله و خانه یادگیری محیط هایمولفه تحلیل نتایجب: 

 مدرسه تکالیف پیگیری در والدین مشارکت میزان

 فرزندان تحصیلی یرشته از والدین انتظارات

 بدنی هایفعالیت و بازی در ینوالد مشارکت میزان

 اینترنت و رایانه از استفاده در والدین مشارکت میزان

 خانه در موجود هایکتاب تعداد و مطالعه میزان

 .ندارد وجود معناداری تفاوت گروه سه بین که داد نشان محله و خانه یادگیری محیط نتایج تحلیل
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 ماعیاجت -ج: نتایج تحلیل مولفه های مهارتهای عاطفی

 اجتماعی هایمهارت

 خود از توصیف یا خودپنداره

 اجتماعی نارضایتی سطح و تنهایی احساس میزان

  ضعف و قوت نقاط میزان

 .ندارد وجود معنادای تفاوت اجتماعی -عاطفی هایمهارت در همتایان وگروه ها جهشی گروه بین داد نشان نتایج 

 تحقیق کلی تصویر در ها یافته تبیین و تفسیر

 هیچ در کنترل گروه دو و کرده جهش گروه بین معناداری تفاوت دهد،می نشان تحقیق این هاییافته کلی بطور

 به توانمی را یافته این. نداشت وجود( خانه یادگیری محیط خواندن؛ و علوم ریاضی،) مدنظر هایحوزه از یک

 بصورت که هاییداده بر مبتنی هم و است تحقیق این هایداده بر مبتنی هم هاتبیین این. نمود تبیین زیر صورت

 .آمد دست به مسئولین و کنندگانشرکت با محققان برخورد طول در( پروژه جانبی دستاوردهای) ضمنی

 اول فاز اجرای از حاصل دستاوردهای 

 آدرس به پروژه سایت وب ایجاد :ICLS.IR 

 پژوهشی -علمی مقاله 5 تولید  

 آموزان دانش برای خواننده و متن تعامل از تجربی شواهد: تحصیلی تسریع برای معیاری خواندن سواد -2

 (ولیحت روانشناسان پژوهشی علمی مجله در پذیش) نهم ی پایه جهشی

 ندفرز تحصیلی جهش افزایی هم: تحصیلی تسریع دارای آموزان دانش خانه یادگیری محیط سازی غنی -1

 (خانواده در پژوهش مجله) والدین درون کودک و

 امهفصلن) جهشی آموزان دانش ریاضی به نگرش و عملکرد در کنکاش: تحصیلی توانمندی سیاه ادویج -3

 (آموزشی نوآوری

 رد پژوهش مجله) شناختی توسعه و تحصیلی تسریع همبودی: جهشی آموزان  دانش در علمی استدالل -4

 (خانواده

 جهشی آموزان شدان عاطفی – اجتماعی های ویژگی وارسی: تحصیلی تسریع یخفته زیبای -1

 مدرس تربیت دانشگاه در هشتم هزاره در استعدادها همایش برگزاری 
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 شریف صنعتی دانشگاه استعدادیابی سازمان با همکاری 

 هلند سرآمد آموزان دانش مرکز نام با هلند در تحقیقاتی مشابه موسسه با همکاری 

 کلی ربطو هایافته این که سوال این به پاسخ یبرا هم کنار در را فوق ی شده داده توضیح هاییافته بخش، این در

 هشپژو بعد مرحله بنای سنگ هم و گردند دارمعنی تربزرگ تصویر در ها یافته این هم تا گذاریممی چه؟ یعنی

 :است مهم نکته چند ذکر آن از قبل .گیرند قرار

 تحلیل هیچگونه تواننمی و تهاس داده تولید اول موج هاییافته فقط تحقیق، از مرحله این هاییافته •

 داشتن مستلزم( بپردازد تواندمی تغییر پدیده بررسی به که) طولی تحلیل چراکه. کشید بیرون هاداده از طولی

 تنها رسیده پایان به که مطالعه از مرحله این. است( مطلوب زمانی فواصل در داده موج سه) نقطه سه حداقل

 قد و چارچوب همان در صرفا باید را آنها تفسیر و هایافته لذا اندشده آوریجمع (baseline data) مبنایی هایداده

 .کرد رد یا پذیرفت مرحله این هایداده افق در فقط را توصیه و پیشنهاد هرگونه و کرد نگاه اندازه و

 تریپیچیده آماری هایتحلیل که است شده آن از مانع بیشتر، نمونه حجم به دسترسی هایمحدودیت •

 . شوند گرفته بکار چندالیه سازی مدل منجمله

 روز به و صحیح آمار به دسترسی عدم است برده رنج آن از پرورش و آموزش همواره که دیگر محدودیت •

 آن از مهمتر و اخیر سال چند جهشی آموزاندانش از دقیقی آمار هم، تحقیق این پابان به تا االسف مع. است

 نمونه حجم که شد آن از مانع خود این. نیامد دست به اندداده انجام( پایه چند) رادیکال جهش که آموزانیدانش

 .باشد جامعه از خوبی معرف که نماییم انتخاب نحوی به و تردقیق بطور را

غاز فاز دوم پروژه آ 31و در شهریور  ریزی برای فاز دوم آغازگردید، برنامه34اول مطالعه در اسفند  پس از پایان فاز

 .شد

 فاز دوم مطالعه مساله در بندیصورت

در فاز دوم مطالعه، کارفرما لیستی از شرح خدمات به مجری طرح ارایه نمود که در زیر آورده شده است. تیم 

پژوهشگر این تحقیق پس از بررسی دقیق لیست شرح خدمات، صورتبندی را طراحی نمود که بین لیست از هم 

داده را به  و تحلیل ن ابزارهای تحقیق و فرایند تولیدقی حاکم گردد تا بتوان برای آتفکیک شده، یک ارتباط منط

 سرانجام رسند. 
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  تحصیلی جهش طولی مطالعه پروژه دوم فاز قرارداد خدمات شرح

 اندنموده تحصیلی جهش که آموزانیدانش از دسته آن واقعی ارقام و آمار جمله از اطالعاتی پایگاه ایجاد -

 ( رادیکال جهش و ایهپ تک جهش)

 زاراب بسته پیشنهاد و شود می استفاده تحصیلی جهش مجوز برای که سنجشی ابزارهای در بازنگری -

 سنجش

 گروه بعنوان پروژه اول فاز در که جهشی اموزان دانش عاطفی-اجتماعی رشد و تحصیلی پیشرفت پیگیری -

 لاو فاز منخب گواه گروه دو با آنها مقایسه و بودند ازمایشی

 و دان داشته( جهش پایه یک از بیش) رادیکال جهش که آموزانی دانش به مربوط های یافته مستندسازی -

  شد انجام آنها مطالعه مقدماتی بخش اول فاز در

 چنین والدین برای والدگری حمایت هایفرصت تدارک و والدین برای آموزشی برنامه پیشنهاد -

 و توانایی عدم از نشان گواه گروه دو و گروه این خانه علمی حیطم بین معنادار تفاوت عدم: آموزانیدانش

 منسوخ هایروش نه و) نوین هایروش طی گردد،می پیشنهاد که است سرآمد کودکان والدگری دانش یا

 . گردد فراهم سازی ظرفیت هایامکان والدین، این برای( ایران در متدوال والدگری

 ایهپ چند و تک جهش حاضر حال در: تحصیلی تسریع هایگونه هب بخشی تنوع برای اجرایی پیشنهاد -

 یغنابخش نه و - تحصیل طول بر ناظر دو هر که هستند ایران در موجود تحصیلی تسریع هایگونه تنها

-انامک آمد گزارش در و گرفت قرار بررسی مورد پیشینه مطالعه در که دیگر هایگونه. هستند -آن عرض

 یک البته امر این الزمه. نمایدمی انتخاب آموزاندانش از هریک شرایط و نیازها ساسا بر را متنوع های

 فاز سپاریبرون یا و خاص پژوهشی واحد تاسیس پیشنهاد الواقعفی. اجرایی نه و است پژوهشی نهاد

 مه را سازیغنی و نگهداشت فاز البته مرکز این. گرددمی ارائه هادانشگاه و پژوهشی مراکز به جداسازی

 .باشد داشته مدارس کنار در باید

 استعدادهای دفتر -پردازدمی سرآمد آموزاندانش به که آموزشی نظام در دیگر بخشی وجود به عنایت با -

 خاص مدارس در سازیغنی و تحصیلی تسریع ترکیب که اینامه نظام تدوین پیشنهاد -درخشان

 به رسیدگی اینها دوی هر مبنای چراکه گرددمی ارائه باشد کرده لحاظ را درخشان استعدادهای

 فراهم برایش را خاصی امکان هیچ که) گزیندبرمی را تسریع مسیر یکی اما است برتر استعدادهای

 هایهپای همان در عرضی توسعه اما تسریع عدم مسیر دیگری و( نیست کم هم گروه این تعداد و کنیمنمی
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 دو نای اگر که است این شود داده پاسخ باید که اصلی والهایس از یکی. گزیندمی بر را تحصیلی عادی

  دهند؟می انجام هاخانواده را متفاوتی هایانتخاب چرا هستند سرآمد دو هر گروه

 بخشی اختصاص و سرآمد آموزاندانش امور برای پژوهشی مرکز ایجاد و سازماندهی برای اجرایی پیشنهاد -

  سرآمد آموزاندانش معلمان و والدین برای مشاوره امور به مرکز این از

 

 نحوه سنجش در فاز دوم مطالعه
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 مقدمه

های مجزا، جهش یک یا چند پایه از قبیل سازماندهی کالسسرآمد آموزان های ویژه برای دانشایجاد برنامه

 از کشور سابقه بیش از یکصد ساله دارد بطوریکهسازی آموزش در کالس های عادی در بیرون و غنی تحصیلی

بندی می دانند. این زمانی است که تقدس گروه 23( شروع تقریبی آن را اواسط قرن 2384کولیک و کولیک )

ها دیبنآموزان بر اساس سن تقویمی آنان شکسته شد و سایر فاکتورها همانند سن عقلی او نیز در دستهدانش

لی ها بر زندگی تحصی(. اما پیشینه تحقیقات متقن در خصوص تاثیرات این برنامه2317)اتو مورد لحاظ قرار گرفت 

؛ ریپل 2371گردد )مثال ترمن؛ گاالگر،سال گذشته بر می 12تا  42آموزان جهشی به حدود و اجتماعی دانش

س ی که توسط مدارهای گوناگون تسریع تحصیلها بررسی تاثیرگذاری برنامهاهداف بیشتر این پژوهش (.2312

ان آموزهای اجتماعی و عاطفی دانشگرفت بر بروندادهای تحصیلی و تا حدی سازگاریبصورت انتخابی انجام می

ه ی  پژوهشگران بودبوده است. از سالیان پیش موضوع نوع اثرگذاری برنامه های تسریع تحصیلی مورد مناقشه

 است.

طه های فراوان در این حیگرفته به این امید که بتوان حاصل پژوهش های بسیاری نیز انجامدر این بین فراتحلیل

لدین گذاران و واتری را به سیاسترا مورد تحلیل قرار داده و تصویر واضح وکاربردی که بعضاً درتناقض هم هستند

 بکارگیری ابزارهای ها نیز به علل متفاوت از جمله(. اما بسیاری از این فرا تحلیل2384 کولیک وکولیک،) ارائه نماید

اند به هدف قصد شده نائل آیند.الزم به ذکر است های متفاوت نتوانستهگیری مختلف و زمان و مکان پژوهشاندازه

ی رایج اکه جهش تحصیلی بر خالف کشور ما که تنها به یک شکل، آنهم به صورت جهش تک پایه ای یا چند پایه

 فی دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم:است، در کشورهای دیگر دنیا، انواع مختل

 

 انواع جهش تحصیلی 

نشان دهد.  در کلیه دروس از خود تواناییهای برتر زمانی اعمال می شود که دانش آموزجهش کالسی   -

کند. این نکته که اجرای این روش مشکالت بدین ترتیب، دانش آموز به مقاطع باالتر تحصیلی جهش می

کند، از سوی اکثر کارشناسان مردود شناخته شده است. برای دانش آموزان ایجاد می اجتماعی و روحی

رساند بلکه منافع آموزان آسیبهای اجتماعی روانی نمیآنان معتقدند که رشد جهشی نه تنها به دانش

 اجتماعی بسیاری برای آنها دارد.

ژگیهای ممتاز و برتر در برخی دروس گردد که دارای ویآموزانی استفاده میبرای دانش :جهش موضوعی  -

شود که در دیهای باال در فیزیک است اجازه داده مینآموزی که دارای توانمباشند برای مثال به دانش
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کالس فیزیک مقاطع باالتر شرکت کند. آیالرد و همکاران در تحقیقات خود دریافتند اکثر افرادی که در 

 اند.ها را مثبت ارزیابی نمودهمهبرنامه های جهشی شرکت داشتند، این برنا

شود. اگر دانش آموز صی آزمون گرفته میادر درس خ سرآمدآموزان در این روش از دانش روش فشرده:  -

درصد(، روی  82حداقل ) درس باید فرا بگیرد داشته باشد بسیاری از مهارتهای مورد نیاز را که تا پایان

 هد کرد.های خاص یا مهارتهای برتر کار خواپروژه

های همسان براساس آموزان به گروهدر این روش دانش بندی براساس مهارتها:روش گروه  -

ای، گیرد که شامل روش خوشهمحور را در برمی 4کلی این روش شوند. به طورهایشان تقسیم میمهارت

 دهیم:رح میهای درسی ویژه که در ادامه به طور مختصر هرکدام را شسازی و برنامهروش کالسی، غنی

هایشان شوند و براساس مهارتآموزان ممتاز به گروههایی تقسیم میاین روش دانش: درایروش خوشه -

 شود.به آنها آموزش داده می

شوند. برخی از نظامهای در این روش استعدادهای درخشان در کالسهای ممتاز درسی ثبت نام می روش کالسی: -

کنند و برخی ارتها و بدون در نظر گرفتن سن در مقاطع مربوطه ثبت نام میآموزان را براساس مهآموزشی دانش

ها و تواناییها در مدارس نیز ویژه استعدادهای درخشان هستند. در این مدارس نیز از دانش آموزان براساس مهارت

 شود.کالسهای متفاوت ثبت نام می

شود. به ر از اهداف برنامه درسی آموزش داده میآموزان مطالبی فراتدر این روش به دانش سازی:روش غنی   -

های درسی در غنی سازی روی خالقیت و حل مسئله تأکید دارند. محتوای دروس در این روش طور کلی برنامه

  های معمولی تحصیلی است.از برنامه تر و گسترده ترعمیق

یم یطراح مختلف سطوح در موزانآدانش یازهاین براساس دروس روش نیا در : ژهیو یدرس یهابرنامه  -

. کنندیم کار شرفتهیپ یهاپروژهیرو خود یهاییتوانا و یمند عالقه براساس آموزاندانش روش نیا یاجرا با. شود

 (2384 آراسته،) است زیبرانگ چالش یهاتیفعال انجام یبرا یریپذانعطاف روش نیا یهایژگیو از یکی

نوع آموزشی جهش را شناسایی  28( 2333) 12، سوثرن، جونز و استنلیر اساس تعریف پرسی از جهش تحصیلیب

  اند. که بدین شرح است:کرده

 حداقل نکهیا از قبل شوندیم اول هیپا ای کودکستان وارد آموزاندانش. 12کودکستان در زودهنگام رشیپذ -

 .کنند اکتساب را مدرسه به ورود شده نییتع سن

                                                           
20 Southern, Jones, and Stanley 
21 Early  Admission  to  Kindergarten 
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موز آتواند از جهش کودکستان ناشی شود یا از جهش دانشاین اقدام می . 22هپذیرش زودهنگام در اولین پای -

 . 13باشداز کودکستان در آنچه که اولین سال مدرسه او می

ای او باالتر از همساالن )سن تقویمی( او باشد. این نوع جهش موزی جایابی سطح پایهآاگر دانش .24جهش پایه  -

 مدرسه انجام گیرد.  تواند در آغاز یا در میانه سالمی

موز محتوای قبلی را تکمیل کرده و مسلط باشد، محتوایی پیشرونده آدر صورتی که دانش . 25پیشرفت پیوسته  - 

موز نسبت به کارکرد همساالن تقویمی او در سطح و میزان آشود. این اقدام زمانی که پیشرفت دانش به او داده می

 گیرد، جهشی است.پیشی می

رود. های آموزشی و یادگیری پیش میموز با سرعت خود در فعالیتآ. در این گزینه دانش11رو-دآموزش خو  -

 نوعی از جهش پیشرفته پیوسته است.  رو زیر-آموزش خود

ی با همتایان یهادهد تا در کالسموز اجازه میآاین اقدام به دانش . 27عنوانی/جهش جزئی-جهش موضوعی -

های باالتر( در یک یا چند زمینه محتوایی. این جهش ر گیرد )یا در مواد درسی از پایهبزرگتر برای بخشی از روز قرا

ی یا های درسموز به کالس سطوح باالتر برای آموزش فراهم شود یا از برنامهآجایی فیزیکی دانش تواند با جابهمی

از برنامه زمان بندی آموزش عمومی تواند بیرون مواد مطالعه سطح باالتر استفاده نمود. این نوع جهش همچنین می

های آموزشی سطح باالتر براساس پیشرفت )برای مثال مدرسه تابستانه یا بعد مدرسه( انجام شود یا از فعالیت

 پیوسته بدون ترک موقعیت همساالن تقویمی بهره برد.

تحصیلی و اجتماعی با  موزان کوچکتر تا به لحاظآدهد به دانش این جایابی اجازه می .28های ترکیبیکالس  -

 جر به جایابی پیشرفته پایه شود. تواند منمی اًهمتایان بزرگتر تعامل داشته باشند. این بعد

های مقدماتی، و تمرین ای از فعالیتآموزان مقدار کاهش یافتهآموزش دانش .29فشرده سازی برنامه درسی  -

ف آموزشی در مقایسه با ابتنی بر تعداد کمتری از اهدتواند همچنین مخواهد داشت. تجارب آموزشی می بر را در

                                                           
22 Early  Admission  to  First  Grade 
23  or from accelerating a student from kindergarten in what would be the student’s first year of school 
24 Grade-Skipping 
25 Continuous  Progress 
26 Self-Paced  Instruction 
27 Subject-Matter Acceleration/Partial Acceleration 
28Combined Classes 
29Curriculum  Compacting 
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های تر یا مشارکت در فعالیتبرنامه درسی عمومی باشد. زمان به دست آمده شاید برای آموزش محتوای پیشرفته

های دقیق نقش آنها در محتوا و سلسله مراتب غنی سازی استفاده شود. اهداف آموزشی بایستی براساس تحلیل

 رسی تعیین شوند. های دبرنامه

موزان شامل زمان کمتری نسبت به حالت آآموزش تدارک دیده شده برای دانش .30تلسکوپی برنامه درسی  -

سازی همیشه منجر به جایابی معمول آن است. زمان صرفه جویی شده در این روش در مقایسه با روش فشرده

 ریزی می شود. برنامه و متناسبقیق شود. برای یک برنامه زمان بندی شده دای پیشرفته میپایه

ورت صآموزش با سرعتی بیشتر و پیشرفته  تا شودموز با یک مربی یا متخصص همراه میآدانش .31مربیگری  -

 .پذیرد

های تابستان موزان یک دوره را برای ثبت نام بعد از مدرسه یا در برنامهآ. دانش32برنامه درسی-های فرابرنامه  -

 باشد. که که شامل آموزش پیشرفته یا امتیاز می کنندانتخاب می

کند. آموزش موزشی بیرون از آموزش معمول مدرسه ثبت نام میآای موز در دورهآ. دانش33ایهای مکاتبهدوره  -

وکارهای دیگر از جمله آموزش  به صورت پستی انتقال یابد، اما به طور فزاینده ای ساز هشتمواند به طور مرتمی

 شوند. های تلویزیونی استفاده میمحور و دوره اینترنت

موزی که از دبیرستان یا کالج در سه سال و نیم یا زودتر فارغ التحصیل آ. دانش34فارغ التحصیلی زودهنگام  -

توان ثبت نام همزمان/دوگانه یا گذراند، اما همچنین میهایی را هر سال در دبیرستان یا کالج میشود، دورهمی

 برنامه درسی فراهم آورد.  -ای و فراتبهدوره مکا

ای موازی در گذراند و امتیازی را برای دورهای را در یک سطح میآموز دوره. دانش35ثبت نام همزمان/دوگانه -

کند )برای مثال گذراندن جبر در راهنمایی و دریافت امتیاز برای هر دو سطح راهنمایی و سطح باالتر دریافت می

موزشی دانشگاهی به محض انجام موفقیت آذراندن شیمی دبیرستان و دریافت امتیاز برای دوره دبیرستان یا گ

 آمیز(

                                                           
30Telescoping Curriculum 

Mentoring31 
32Extracurricular  Programs 
33Correspondence  Courses 
34Early  Graduation 
35Concurrent/Dual  Enrollment 



28 
 

گذراند که امتیاز دانشگاهی در دبیرستان( می هشتمای را )به طور مرموز دورهآدانش. 36جایگماری پیشرفته  -

 کند. میز امتحان استاندارد دریافت میآرا به محض تکمیل موفقیت 

ته موز امتیاز معتبر پیشرفآبا انجام موفق شکلی از آزمون تسلط یا خالقیت به دانش . 37بار از طریق امتحاناعت  -

 شود.)برای مثال در دبیرستان یا کالج( اعطا می

 شود.ای از آموزش در حداقل یک سال جلوتر از معمول عرضه میموز سطح پیشرفتهآبه دانش .38جهش در کالج -

های جهشی نائل گردد از جمله ثبت نام دوگانه و اعتبار از طریق امتحان به کارگیری دیگر تکنیکتواند با این می

 یا با تعیین شدن از سوی مدیران و معلمان کالج.

موز دو رشته یا بیشتر را در کل چهار سال کامل آدانش یا کالج. دبیرستانورود زود هنگام به راهنمایی،   -

 33(1224را بدست می آورد.)گراس، اسولین و کاالنگ، ایکند و درجه پیشرفتهمی

آموزانی قرار آموز یک کالس از همساالن خود سبقت گرفته و در کنار دانشاز آنجا که با اقدام به جهش دانش

ی و را در رابطه با پیشرفت تحصیل زیادیگیرد که از نظر سنی از او بزرگترند، این مسئله پرسشها و تردیدهای می

عاطفی آنان پس از جهش و به طور کلی مفید بودن یا مضر بودن آن را برانگیخته و سبب  -اجتماعی سازگاری

نظرهای مختلفی در این رابطه داشته باشند که در ادامه به برخی از این  شده صاحبنظران تعلیم و تربیت اظهار

 پردازیم.نظرها می  اظهار

 

 جهش تحصیلی مختلف به پدیدههای دیدگاه

 جهش تحصیلی  منتقدین  الف:

ها های تسریع تحصیلی بر این استداللند که رشد هوش و مهارتها در همه حیطهیا برنامهمخالفان با جهش تحصیلی 

آموزی از نظر هوش علمی )مثال ریاضی( از همساالنش جلوتر است یکنواخت نیست و مشخص نیست که اگر دانش

های علمی مثل خواندن و ادبیات هم از آنان کی و حتی سایر حیطهاز نظر توانمندی ارتباطات اجتماعی و فیزی

 (.2311جلوتر باشد )پوس 

 

                                                           
36Advanced  Placement  (AP) 
37Credit by Examination 
38Acceleration  in  College 
39Gross, Assouline&Colangelo 
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 سطحی شدن یادگیری 

از جمله دالیلی که مخالفان بر آن تأکید دارند سطحی شدن یادگیری است. به زعن آنان، جهش تحصیلی نوعی  

ه شده و مانع اکتشافات فردی کودکان و شود از غنا و تعمق در آموزش کاستتسریع در آموزش است که سبب می

از موعد مناسب درحالی که ابزارهای  قبلنوجوانان گردد. اوپر و گینزبرگ معتقدند تحت فشار قراردادن کودک 

 آموزانذهنی او رشد نکرده است، کار درستی نیست. آموزش مطالب و مفاهیمی که برای نه ماه تحصیلی دانش

آموز به همراه زیادی برای معلم و دانش مانی کمتر از سه ماه، فشار روانی و ذهنیعادی تهیه شده است، در مدت ز

اهیم مطالب و مف آموز است چون باید کلیهخود دانشخواهد داشت. و در سه ماه تابستان فشار بسیار بیشتری روی 

 در برابر یادگیری عمیق نه ماه تحصیلی را خود به تنهایی و بدون حضور معلم بخواند و همین امر نیز خود مانعی

است. هرچند که یکی از خصوصیات برجسته کودکان سرآمد و تیز هوش یادگیری سریع و بهتر نسبت به همساالن 

باشد، ولی باید توجه داشت که تیزهوشان نیز همگی در یک سطح هوشی نیستند و ممکن است بسیاری خود می

و ریاضیات از خود استعداد و سرعت عمل باالیی نشان دهند  در یادگیری برخی دروس مانند علوم اًاز آنان صرف

ولی در دیگر موارد مثال روخوانی یا امال فارسی در حد کودکان عادی باشند. به همین دلیل مخالفان جهش، 

می برد. نکته مهدانند که ارزش این شیوه آموزشی را زیر سئوال میترین عاملی میسطحی شدن یادگیری را عمده

اینجا مطرح است این است که کمبود فرصت آموزشی، در فصل تابستان، ممکن است معلم را نه به سوی که در 

ر ارزش سئوالی داً آموزش مفاهیم اساسی و مهم کتابهای درسی بلکه به سمت تعلیم و تمرین مطالبی که صرف

ای که در پیش سخت و فشرده امتحانات دارند سوق دهد. به عبارت دیگر معلم دانش آموز خود را برای آزمونهای

کند و نه برای سال تحصیلی بعدی. از آنجاییکه یادگیری بسیاری از مسائل و مطالب درسی دارد آماده و مجهز می

دون ب یادگیری سطحی و طوطی وار اًدر هرسال تحصیلی، ارزش زیربنایی و اساسی برای کالس باالتر دارد و قطع

آموز جهشی را در پایه باالتر با مشکالت فراوانی مواجه خواهد حلیل آنها، دانشپرداختن به مسائل عمیق و تجزیه ت

حد تعلیمات رسمی ارائه گردد به طوریکه مانع جذب کامل  از آموزان بیشساخت. آلکایند معتقد است اگر به دانش

 (2383 ،یاند.)موسوهآنها به اکتشافات فردی خودشان بشود، احتماال کودکانی بار خواهند که از نظر هوشی سوخت

 

 عاطفی -عدم هماهنگی نیازهای اجتماعی 

آموزان با رشد عاطفی وی پس از اقدام به جهش از دیگر مسائلی است که مخالفان برخورد نیازهای ذهنی دانش 

ناهماهنگی جوانب مختلف رشد مبتنی است بدین  جهش تحصیلی برآن تأکید دارند. مطرح کردن این مسئله بر

عاطفی آنان باشد، چه بسا  -اجتماعی  مهارتتواند مالک معتبری برای نمی سرآمدشد ذهنی باالی افراد معنا که ر



31 
 

تر از آنان باشد. تی پایینحعاطفی مانند همساالن عادی خود یا  -از نظر اجتماعی سرآمدامکان دارد که دانش آموز 

و ناهماهنگی بین رشد ذهنی خود و دیگر آموزان با نوعی شکاف شود تا این دانشلذا جهش تحصیلی سبب می

های رشد خود احساس کنند. به عقیده مخالفان این ناهماهنگی رشدی باعث بروز رفتارهای ناسازگارانه در جنبه

آموزان اثر منفی گذاشته و او را از خالقیت و گردد و به تدریج بر عملکرد تحصیلی دانشهای بعد از جهش میپایه

د که شوعاطفی باعث می -دارد. همچنین این ناسازگاریهای اجتماعی رفت تحصیلی باز میآفرینش ذهنی و پیش

آموزی که همکالسهای جدیدش که یکسال از او بزرگترند او را در بازیها و فعالیتهای خود شرکت ندهند. دانش

 اجتماعیت عدم بلوغ همواره در کالس به عنوان شاگرد ممتاز انتخاب شده است احتمال دارد پس از جهش، به عل

تیاز را از دست بدهد و همین امر سبب از دست دادن اعتماد های جدیدش، این اممتناسب با همکالسیعاطفی  -

 (2371به نفس و کاهش انگیزه و رغبت وی به یادگیری و افت تحصیلی  شود. )آهنکوب نژاد،

اییهای هوشی در سطح باالتری نسبت به آموزان از نظر تواناز طرفی سارترن معتقد است که چون این دانش

تر از خود آموزند، این امکان وجود دارد که دیگران را پایینهمساالن خود قراردارند و بالطبع بهتر و سریعتر می

دانسته و در نگرش خود نسبت به دیگران دچار نوعی احساس تکبر و ممتاز بودن کنند. البته این تردیدها در رابطه 

رر از جهش تحصیلی مطرح شده است ، لکن پشتوانه محکمی که موید صحت نظرات آنان در مورد با استفاده مک

 (2371دانش آموز جهشی باشد وجود ندارد. )آهنکوب نژاد،

 

 فشارهای ذهنی و جسمی 

تواند در فراگیری تمام دروس به یک اندازه از خود اش، میاینکه کودک تیزهوش به خاطر تواناییهای باالی ذهنی

. بسیاری از این کودکان از نظر یادگیری محتوای نیستبوغ و استعداد نشان دهد از نظر مخالفان، قابل قبول ن

دهند. بنابراین جهش تحصیلی که مجموع دروس یک پایه دروس مختلف، سطوح متفاوتی از موفقیت را نشان می

که در آنها استعداد چندان  وس دیگرگیرد، ممکن است دانش آموز را برای یادگیری سریع برخی دررا در برمی

باالیی ندارد را دچار فشارهای ذهنی و جسمی زیادی نماید. همچنین در تحقیقاتی مشخص گردید پس از جهش، 

خستگی و فقدان انگیزش بودند. از نظر اجتماعی گروه همساالن آن را ، این کودکان دچار محرومیت شدید ذهنی

 نفس پایینی نیز داشتند. ن سطوح عزتآموزاطرد کرده بودند و این دانش

 

 :از دالیل دیگر مخالفان جهش تحصیلی 

 کمبود تحقیقات الزم در حوزه جهش -
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 اعتقاد به اینکه دانش آموزان باید با همساالن خود تعامل داشته باشند. -

آموزان از دوران کودکی خود دور شده و زودتر شود تا دانشاعتقاد به اینکه جهش تحصیلی سبب می -

 ارد دوران بزرگسالی گردند.و

 آموزان ممکن است از نظر عاطفی اجتماعی دچار آسیب گردند.ترس از اینکه دانش -

آموزان دیگر در مواجهه با دانش آموز جهشی) دانشنامه استعداد و نگرانی از سرخوردگی دانش -

 42(1223خالقیت، 

ست و از این رو به طور موثری به عالوه بحث مخالف دیگر این است که جهش یک برنامه تیزهوشی نی -

( ، 1224ای از سوی گراس ) مطالعهتواند به مسائل کودک پاسخ دهد یا آنها را مدیریت کند. در نمی

نتایج شش مورد مطالعه نشان داد، کودکانی که محدود به یک سال جهش پایه بودند، خستگی، 

حساسات خستگی، تنهایی و انزوای تنهایی یا کناره گیری اجتماعی را گزارش کردند. کودکان این ا

اجتماعی را قبل از جهش پایه نیز تجربه کردند، که اظهار داشتند بعد از جهش تنها کمی تسکین 

واقع، کودک ممکن است فشار حرکت کالس، برآورده کردن  بهبودی نداشتند. در یافتند یا اصآل

. بیش از حد خسته کننده ببینیدانتظارات تحصیلی جدید و کودکان را بدون توصیه و حمایت کافی 

واقع یکی از مسائلی که در  تواند متناسب باشد. دراین برای کودک ناپخته به لحاظ اجتماعی نمی

آموزان متاسفانه امکان دریافت برنامه گیرد این است که در جهش، دانشجهش مورد غفلت قرار می

؛ به نقل از علیزاده و همکاران، 2337ر ، رسمی متمایز با نیازهای ویژه خود را ندارند )شور و میک

( و یا اینکه جهش ممکن است تنها در یک ناحیه مورد نیاز باشد، چون که بسیاری از کودکان 2387

یابند. جهش نباید به عنوان یک تصمیم جایگماری، بلکه بیشتر به طور غیرهمزمان تحول می سرآمد

، برنامه ریزی، به کارگیری و مرور آن است، به صورت فرآیندی ممتد که نیازمند آمادگی دقیق

 .42(1223درنظرگرفته شود )گمبل، 

های جهشی امری رسد برای تیزهوشان برنامهکه وجود دارد، بنظر می موانعیها و نظرات مقابل و ه رغم مخالفتب

ورت غیر این صضروری باشند. چون بنا بر طبیعت این کودکان، بایستی سرعت ارائه آموزش نیز تغییر کند. در 

ممکن است کودک تیزهوش در خطر کم پیشرفتی قرار گیرد. برحسب ریم ولوانس، کودکان درخشان هرچیزی را 

طور گیرند چیابند به طوری که آنان هرگز یاد نمیشوند، بسیار آسان میکه در اولین سال مدرسه با آن مواجهه می

کند. خت هم کار کنند تفاوتی در باال رفتن نمره ایجاد نمیکنند به این علت که سکار کنند. آنان سخت کار نمی
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گیرد و پیشرفت آنان کمتر از درعوض، به تدریج در آنان عادات یادگیری نامرتب بودن و شلختگی شکل می

ی را های آموزششوند، به علت اینکه مدرسه چالشپیشرفت میگیرد به طوری که آنان کمهای آنان قرار میتوانایی

آورد تا مطابق نیازهای تحصیلی آنان باشد. از این رو، شواهد زیادی در حمایت از جهش وجود دارد . نمی فراهم

؛ 2381، 41؛ استارکو1227کنند )راجرز، شواهدی که  مزایای گروه بندی کودکان را با توانایی های باال پیشنهاد می

 (. 2332، 43سوترن و جونز

 

 موافقان با جهش تحصیلی  ب:

است. بدین معنا  "اصل مساوات در آموزش "سازند، ن با جهش تحصیلی آنچه را که بیش از همه مطرح میموافقا

که بایستی به دانش آموزان اجازه داد تا نسبت به استعدادها و تواناییهای ذهنی خود پیشرفت نمایند. آنها معتقدند 

سرآمد را در حصار سن تقویمی شان محدود که به هیچ وجه عاقالنه و منطقی نیست که دانش آموزان تیزهوش و 

نمود و اساساً توزیع کودکان براساس تراز سنی کاردرستی نیست بلکه باید به تواناییهای هوشی آنان توجه داشت. 

خطر نابودی تدریجی و از دست دادن عالقه و انگیزش به خاطر عدم تناسب الزم محتوای دروس با تواناییهای 

کنند. به عقیده آنان اگر د، از دیگر مسائلی است که موافقان جهش تحصیلی مطرح میآموزان سرآمهوشی دانش

آموزان تیزهوش از این فرصت یعنی جهش تحصیلی محروم شوند، از آنجاییکه از نظر سرعت و دقت در دانش

 ه تدریسهای آموزشی و نیز نحوفراگیری مطالب برتر از همساالن خود هستند، به تدریج کالس درس و برنامه

معلم برای آنها خسته کننده و کسالت بار خواهد شد و همین امر منجر به افت تحصیلی و هدر رفتن استعدادهای 

و رفته رفته منجر به نفرت از محیط  شودشود و از طرفی سبب کم رنگ شدن ارتباط آنها با معلم میآنان می

نزد همساالن و نیز عادات نادرست تحصیلی، آموزشی، فشار در جهت کم آموزی به خاطر مقبول واقع شدن 

 گردد. موافقان با جهش تحصیلی، از دست دادن برتری تحصیلی پس از جهش را شدیداً رد کرده و سعی درمی

مطالعه بین المللی جهش رادیکال  12گراس که بیش از (. 2371)آهنکوب نژاد،د ارائه شواهد پژوهشی محکمی دارن

ریزی و به دقت نظارت شوند، نتایجی بسیار های جهشی به خوبی برنامهکند اگر برنامهرا ارزیابی کرده، بیان می

ه اند کمثبت خواهند داشت چرا که جهش یافتگان تجربه موفقیت آمیزی را در تحصیل دارند. آنان گزارش کرده

 از اعتماد به نفس، برند و سطوح باالییتر بعد از جهش لذت میبخشرانه تر و رضایتاز روابط دوستی حمایتگ

 .44(1223دهند )گراس و ون ویلت، استقالل و انگیزش را نشان می
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جهش تحصیلی، نشان دادند  بارهمطالعه در 11تحلیل چند جانبه از یک در 2384ن دیگر از محققان در سال دو ت

 همان کالسها عملکرد تر از خود درآموزان تیزهوش مسنبا دانش تحصیلیآموزان تیزهوش، از نظر عملکرد که دانش

 (2374)خوی نژاد،  اندشتهتقریبا مشابهی دا

 دارند:از دیگر دالیلی که موافقان جهش تحصیلی اظهار می

 جهش کارآمد ترین تداخل برنامه درسی برای دانش آموزان سرآمد است. -

 جهش یک تداخل تقریبا بدون هزینه است. -

ز مدت تحصیلی و اجتماعی و هویتی در پی جهش برای دانش آموزان باهوش، پیامدهای خوب درا -

 دارد.

بالغ باشند. برای نظر اجتماعی و عاطفی بیش از همساالن خود  های سرآمد، دوست دارند ازبچه -

 ریند.آفآموزان باهوش، جهش مجال بهتری برای بلوغ ایشان نسبت به همساالنشان میبسیاری از دانش

شوند، خسته و ناخرسند درسی همساالن خود مواجه می آموزان باهوش، با برنامههنگامی که دانش -

یابد لذا جهش برای آنان راهکار گردند و احتمال روگردانی آنها از فرایند یادگیری افزایش میمی

 مناسبی است.

ر های بزرگتروند در بسیاری از موارد با همکالسیآموزان با توانایی باال که زودتر به مدرسه میدانش -

 خوبی دارند.خود کنشهای 

شوند، موفقیتهای کوتاه مدت و دراز مدت آموزان نخبه و سرآمد که زودتر به دانشگاه وارد میدانش -

های شغلی درازمدت و رضایتمندی کنند. آنها همچنین کامیابیتحصیلی و اجتماعی را تجربه می

 گذرانند.شخصی را از سر می

تر گذرانند. در بیشه دانشگاه مشکالت اجتماعی و عاطفی را از سر میتنها اندکی از دانش آموزان با ورود زودهنگام ب

گزارش تمپلتن در ارتباط با جهش، یک ) گردنداین موارد هم این مشکالت زودگذرند و به فرآیند تطبیق باز می

 41(1224ملت فریب خورده،

 مزایای جهش  

 اند، از جمله:مزایای زیر را برای جهش برشمردهها پژوهش
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شود یابند، افزایشی در پیشرفت تحصیلی آنان مشاهده میآموزان تیزهوش جهش میکه دانش زمانی -

 (.1222، 41؛ وایله2384)کولیک و کولیک، 

آموزان در همان سن و توانایی که آموزان جهش یافته گرایش دارند به اینکه نسبت به دانشدانش -

 ( 2384و کولیک، جهش نیافته اند، پیشرفت بیشتری را نشان دهند )کولیک  

شوند های باالتر موفق میآموزان بزرگتر تیزهوش در پایهآموزان جهش یافته به خوبی دانشدانش -

 (.2384)کولیک و کولیک، 

آموزان تیزهوش جهش یافته رضایت هیجانی و تحصیلی باالیی را گزارش کردند زمانی که برنامه دانش -

 (1222شد )ویله، هایی فراهم میبرانگیز بود، و برای آنان گزینه درسی چالش

شد، جهش ای آموزشی و محتوایی براساس توانایی فرد تیزهوش متناسب سازی میزمانی که دوره -

 (. 1222برای این دانش آموزان بسیار پربارتر بود )ویله، 

قرار گرفته  درواقع، جهش برای تیزهوشان و افراد با استعداد به طور وسیعی در طول پنج دهه اخیر مورد پژوهش

ای است که به دقت آورند که جهش، مداخلهاست. اکثریت وسیعی از یافته های پژوهشی شواهد قوی را فراهم می

، 48؛ کالنجلو و اسوالین2334، 47انتخاب شده و هم به لحاظ تحصیلی و هم اجتماعی مفید است )چارلتن و مرلف

ش تمپلتن در ارتباط با جهش، یک ملت فریب ، گزار1224(. همچنین در سال 2331؛ ریم و لوانس، 1221

، پیمانی برای جهش، مولفان دریافتند که جهش هم به لحاظ تحصیلی هم به لحاظ اجتماعی مفید است 43خورده

و بیشتر ادعا دارند که جهش برای تیزهوشان و مسلما موثرترین مداخله برای تعدادی از کودکان تیزهوش به لحاظ 

 (.1224، 12اسولین و گراستحصیلی است )کالنجلتو، 

 سرآمد بودن یا مستعد بودن  

بودن را ارائه نمود؛ این مدل تاثیر قابل مالحظه ای در استرالیا و  سرآمدجوزف رنزولی مدل نظری  2378در سال 

، بیان میکند که سرآمد بودن حاصل تعامل بین سه دسته 12رنزولی "سه حلقه"آمریکای شمالی داشت. مفهوم 

توانایی باالتر از سطح متوسط )که لزوما عالی نیست(، خالقیت، و تعهد به تکلیف -ی اصلی است مشخصه انسان

   (.1223، 2378)رنزولی، 
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هایی که بر آن استوار شد، در مجالت بین المللی ریزیارائه این تعریف توسط رنزولی و مدل شناسایی و برنامه

(. نگرانی منتقدین به رنزولی 2383؛ بورلند، 2381گانیه،  ؛2383آموزش سرآمد مورد نقد شدید واقع شد )جلن، 

دهد و این این بود که این مدل به کودک سرآمد امکان کم کاری و فعالیت نکردن در کالس درس عادی را نمی

 شوند. چنین افرادی را به نمیتوانمی انگیزهدرحالی است که بسیاری از آنها در سالهای آغازین مدرسه به شدت بی 

 عهد به تکلیف دانست.مت

( اهمیت شخصیت کودک، 2383در سالهای اخیر مدلهای توسعه یافته در مورد سرآمد بودن، همچون مدل تاننبام )

 بحث دک سرآمد را به شکلی گسترده موردمحیط خانه و مدرسه را در تعیین شدت و جهت رشد تواناییهای کو

( مطرح 1222، 2381،2331( که توسط گانیه )DMGTدن )مدل تفکیکی سرآمد بودن و مستعد بو دهند.می قرار

گردید، بر ارتباط بین وعده و عمل یا به عبارتی ارتباط بیم توانایی بالقوه و عملکرد تمرکز دارد. گانیه بین سرآمد 

شود. سرآمد بودن به شایستگی آشکار در حد باالتر از متوسط در یک یا چند بودن و مستعد بودن تمایز قائل می

وزه از توانایی است. مستعد بودن به عملکردی اشاره دارد که به صورتی آشکار در یک یا چند حوزه از عملکرد ح

 (.2381انسان باالتر از حد متوسط است )گانیه، 

یعنی دارای استعداد باالتر از  -تواند در یک یا چند حوزه از توانایی های انسانی سرآمد باشد یک دانش آموز می

و  عاطفی، -کند: توانایی ذهنی، خالقیت، اجتماعیبرای سنش باشد. گانیه چهار حوزه را پیشنهاد می حد انتظار

باال و مستعد بودن به عنوان عملکرد باال  تواناییتوانایی حسی حرکتی. در تعریف گانیه سرآمد بودن به عنوان 

د از حوزه های باال مستعد گردد.گانیه تواند در هیچ یک یا چند مورشوند.  یک دانش آموز سرآمد میتعریف می

کند که به عنوان تسهیل گر یا مانع تبدیل فرد سرآمد یای از متغیرهای شخصیتی و محیطی را شناسایی ممجموعه

کنند. کیفیت یادگیری یک کودک برای رشد استعداد او بسیار تعیین کننده است. در عین به مستعد نقش ایفا می

 گذارند.ن انگیزش در کودک وجود دارند که بر این فرایند تاثیر میحال عوامل شخصیتی همچو

گذارد تا سرآمد بودن کودک را همچنین تعدادی از متغیرهای محیطی وجود دارند که بر فرایند یادگیری تاثیر می

، یا بیندبه استعداد در وی تبدیل کنند؛ همچون کیفیت تدریس و کیفیت والدگری، مواردی که مدرسه تدارک می

رد، بگر نه تنها احتمال موفقیت فرد را باال می تسهیلهای حمایتگر و تواند تدارک ببیند. محیطکه نمی مواردی

 بلکه در وی یک شخصیت قوی و سالمت را رشد میدهد.

 اهمیت برنامه غنی برای دانش آموزان سرآمد  

چند حوزه علمی و یا در همه حوزه های براساس تحقیقات گراس و دیگر محققان، جهش تحصیلی در یک حوزه یا 

این  دهد درگیر کردناست. نتایج تحقیقات این محققان نشان می آموزاندانشتحصیلی، راهبرد مناسبی برای این 

تواند آنها را برانگیخته و منجر به رشد انگیزش، خود های علمی، میدانش آموزان با سطوح باالتری از چالش
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آنها شده و در نهایت سبب رشد و عملکرد بهتر علمی و تحصیلی آنها خواهد شد. در  کارآمدی و رضایت تحصیلی

آموزان سرآمد انجام یافته است، مشخص شده است که دانش آموزان سرآمد و باهوش، تحقیقاتی که در حوزه دانش

ک رشد آنان کم تواند بهنیازمند سطوح باالتری از تفکر و چالش اند. لذا جهش تحصیلی و غنی سازی علمی می

 .(1223داد و خالقیت، ) دانشنامه استع کند

 

 پیشینه تجربی

 مطالعات انجام یافته در داخل کشور الف:

آموز جهشی را در پایه های باالتر با وضعیت تحصیلی او قبل از دانش 418( وضعیت تحصیلی نسبی 2372آرانی )

مطالعه قرار داده است. منظور از وضعیت نسبی در  جهش در شهر تهران و در سه درس امال، ریاضی و علوم مورد

پژوهش مورد نظر جایگاه دانش آموز نسبت به همکالس هایش در پایه قبل از جهش و پایه نهایی بعد از آن است 

جهش نموده است(. نتایج این  نهمآموزی که از کالس دوم به بتدایی پایه نهایی است برای دانش)مثال پنجم ا

ر اند در هآموزانی که پایه دوم ابتدایی را جهش داشتهنشدهد که بطور کلی معدل پایه پنجم داپژوهش نشان می

دانش آموزان جهشی وضعیت  %12سه درس مذکور و در هر دو جنس )دختر و پسر(  افزایش یافته است و حدود 

عنی حصیلی از نظر آماری منسبی بهتری نسبت به پایه اول داشته اند اما تفاوت بین نمرات قبل و بعد از جهش ت

 دار نبوده است.

دانشجوی  48دانش آموز و 343( یافته های فوق را مورد تایید قرار داد و در پژوهش خویش بر روی 2371کمالیان )

شهر شیراز به این نتیجه رسید که جهش تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی بعد از آن هیچ اثر سوئی ندارد و همچنان 

 کنند.حفظ می وضعیت مناسب خویش را

اجتماعی دانش آموزان -مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری عاطفی به( 2371در مطالعه ای دیگر آهنکوب نژاد)

دانش آموز جهشی را با انتخاب  42جهشی و غیرجهشی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز پرداخت. او در این مطالعه 

مرحله ای مورد ارزیابی  طریق نمونه گیری تصادفی چند دانش آموز غیرجهشی برای گروه گواه از 32تصادفی و 

عاطفی هیچ تفاوت معناداری وجود -قرارداد و دریافت بین دو گروه از نظر کارکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی

 ندارد.

با وجود این، ادبیات تحقیق در کشور در این خصوص بسیار محدود است و با توجه به اهمیت جهش و پیشرفت 

آموزان دوره ابتدائی و نبود مطالعه مشابه در زمینه ارتباط بین این دو متغیر این مطالعه به در بین دانشتحصیلی 
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را  هشتمه ابتدائی که پای نهممنظور تعیین ارتباط بین جهش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه 

 شود.اند انجام میجهش کرده

 

 ز کشورمطالعات انجام یافته درخارج ا ب:

ساله را در دانشگاههای برتر آمریکا مورد بررسی  27تا  23برودی و همکاران در مطالعه ای دانشجویان نوجوان 

قراردادند و دریافتند این دانشجویان برتر و جهشی نسبت به دانشجویان غیرجهشی در زمینه هایی چون طول 

سالگی  21تحقیقات خود در مورد دانشجویانی که در اند. آنها در مدت تحصیل و دستاوردهای علمی موفق تر بوده

و کمتر وارد دانشگاه شدند، نتیجه گیری کردند که اکثر این دانشجویان از نظر علمی و اجتماعی بسیار موفق بوده 

 (2384اند)آراسته، 

ملکرد ر عتحقیقات و مطالعات بسیاری که در دهه های گذشته انجام شده است اثرات مثبتی از جهش تحصیلی را ب

، کولیک 1221، گراس و وان ولیت 1224و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گزارش کرده اند.)اسولین و گراس 

 11(1222و کارلون و رنکین  اشتون، وایل و 2331، کاالنگو و کولیک و کولیک 1224

ت که اغلب این مطالعه و پژوهش کمی وکیفی انجام داد و دریاف 324متاآنالیزی براساس  2331روگرز در سال 

آموزان جهشی و غیر جهشی در مطالعات بر اثرات مثبت جهش تحصیلی تأکید دارند. در اغلب این مطالعات دانش

ای که کولیک و کولیک به مطالعه کنترل شده 11متغیرهایی یکسان با هم مقایسه شده بودند. به عنوان مثال در 

آموزان جهشی و غیر جهشی با بهره هوشی آنها دوگروه دانشصورت متاآنالیز برروی جهش تحصیلی انجام دادند، 

یکسان را مورد مطالعه و بررسی قراردادند و در نهایت با مقایسه عملکرد علمی دو گروه دریافتند که از نظر موفقیت 

تحصیلی و نمرات آزمونهای تحصیلی تفاوت چندانی بین گروه جهشی و غیرجهشی با بهره هوشی یکسان، وجود 

د. آنها در یافتند که جهش تحصیلی با آنکه سبب موفقیت و پیشرفت تحصیلی چندانی نمی شود اما موجب ندار

 (1223گردد. )ولز، دانش آموزان جهشی میعاطفی  –اجتماعی  مهارتهای رشد 

اند مشخص گردیده است که جهش تحصیلی و پذیرش در مطالعاتی دیگر که توسط پژوهشگرانی دیگر انجام یافته

آموزان در سطوح مختلف تحصیلی، هرچند بررشد عاطفی اجتماعی آنها بی تأثیر بوده است، ش از موقع دانشپی

پرکتور، ،  2383، پولینز،2382است ) الکساندر و اسکینر  داشتهآموزان اثری مثبت ولی بر پیشرفت تحصیلی دانش

 (به نقل ازآهنکوب نژآد 2381 بلک و فلدهوزن،

                                                           
52Assouline, & Gross & van Vliet; Kulik; ColangeloKulik&Kulik; Vialle, Ashton, Carlon, & Rankin 



38 
 

سال برروی دانش آموزان سرآمد و جهشی و به ویژه جهش  12تحقیقات بسیاری که در مدت گراس در خانم مراکا 

رادیکال در کشور استرالیا انجام داده است به نتایج بسیاری در این حوزه رسیده است. او در تحقیقاتی پیشرفت 

گراس در پژوهشی  د.آموزان غیرجهشی  مورد بررسی قرارداان جهشی را در مقایسه با دانشزآموتحصیلی دانش

را مورد  122تا  212در یک  مطالعه موردی و طولی، پنج کودک بسیار باهوش با بهره هوشی  2331که در سال 

بررسی قرارداد. درحالی که پیش از جهش این کودکان دچار محرومیت ذهنی شدید، خستگی و فقدان انگیزش 

ای هشتند. یافتهه بودند و سطوح پایینی از عزت نفس دابودند. از نظر اجتماعی گروه همساالن آنها را طرد کرد

آموزان پس از جهش، هم از نظر تحصیلی و هم تحقیق نشان داد که براساس قضاوت والدین و معلمان، این دانش

از نظر اجتماعی در جایگاه بسیار مناسب تری قرار گرفتند. آنان سطوح باالتری از انگیزش را نشان دادند و گزارش 

آموزی به منظور مقبول واقع شدن نزد همساالن به طور معنی داری در آنان کاهش د که فشار در جهت کمکردن

. بیشتر تحقیقات خانم گراس در حوزه جهش رادیکال است که در ادامه آن را شرح (2331 یافته است. )گراس،

 دهیم.می

 

 جهش رادیکال  )چند پایه(  

 هاانشگاهد به وابسته مراکز به خود نابغه کودکان یبرا یدرس یزیر برنامه یبرا نیوالد ستمیب قرن از آخر دهه دو در

 ضد یهااستیس گرید یطرف از و زدندیم سرباز یزیربرنامه از مدارس رایز کردند، مراجعه نوابغ آموزش یبرا

 یزیر برنامه جهت نیدوال یاری طلب و فوق مراکز به روزافزون مراجعه نیا حاصل. بودند کرده اتخاذ زین را یجهش

 ن،یآزوال کالنگلو،) شد ساخته ندیفرا نیا انجام یساز استاندارد یبرا یابزار که شد نیا 13هیپا جهش ندیفرا یبرا

 ،پسکامیل و ک،یشاپل-یالپکوسک کالنگلو، ن،یآزوال) 14ووایآ نام به امروزه ابزار نیا(. 1224 ک،یشاپل -یالپکوسک

 تمیآ 12 یدارا وایآ. است شده شناخته( 1223 فورستاد، و پسکام،یل ک،یشاپل-یسکالپکو کالنگلو، ن،یآزوال ؛2338

 یلیتحص عوامل( 1 ،یلیتحص شرفتیپ و استعداد ،یلیتحص ییتوانا( 2: شوندیم میتقس رمجموعهیز 1 به که است

 وعرج شتریب ییآشنا یبرا) نگرش و یبانیپشت( 1 ،یفرد درون یمهارتها( 4 ،یرشد عوامل( 3 ،مدرسه به مربوط و

 (.1224 وگراس، ن،یآزوال کالنگلو، به شود

 نها،آ تیهدا یراهکارها و صیخصا نیا منشأ استعداد، و نبوغ یستیچ به گذاراناستیس نگرش که است پرواضح

 بخش نیا در نیبنابرا. است رگذاریتأث یریچشمگ طور به رندیگیم نظر در نوابغ آموزش یبرا که ییهابرنامه بر

 نیا وعیش زانیم سپس م،یگذرانیم نظر از را استعداد و نبوغ میمفاه یبرا یالملل نیب فیتعار از یعدادت ابتدا

                                                           
53 whole grade skipping 

54 Iowa Acceleration Scale (IAS) 
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 میخواه کالیراد جهش ژهیو به و جهش یستیچ به ادامه در و میدهیم قرار یبررس مورد را تیجمع در صیخصا

 .پرداخت

 "استعداد" و "نبوغ" افتراق

 عبارت یرنزول فیتعر در "11یا حلقه سه" مفهوم. کرد مطرح نبوغ از یرنظ یمدل 11یرنزول جوزف 2378 سال در

 ییتوانا اً لزوم) متوسط حد از شتریب ییتوانا: است یبشر یهایژگیو از دسته سه انیم یتعامل نبوغ که نیا از بود

 (.1223 ،2378 ،یرنزول) فیتکل به تعهد و تیخالق ،(ستین نظر مد العاده فوق

 مفهوم نیا داشتند، نبوغ از( 2371)18مارلند گزارش و( 2317)17گورستیهاو و دهان نیا از قبل که یفیتعر طبق

 تاس نیا است دیجد یرنزول فیتعر در که آنچه. دارد یشناخت زین و یعاطف-یاجتماع ت،یخالق یهاحوزه در شهیر

 ابغهن عنوان به کودک که نیا از قبل است الزم دارند، تعامل گریکدی با که نیا نیع در شده ادی یژگیو سه که

 دایپ دست مناسب ژهیو خدمات به تواندیم یزمان کودک مدل نیا بر یمبتن. ابندی ظهور یو در شود، ییشناسا

 .(2382 ت،یاسم و یرنزول)دهد نشان را یژگیو سه نیا که کند

 (284. ص ،2378 ،یرنزول از اقتباس) نبوغ یا حلقه سه فیتعر.2 شکل

(. 2381 ه،یگان ؛2383 جلن،) گرفت قرار انتقاد مورد شدت به نوابغ آموزش یالملل نیب مجالت در یرنزول فیتعر

 را یادع درس کالس در نکردن تیفعال و یکارکم امکان و شانس مدل نیا که بودند نیا نگران یرنزول نیمنتقد

 . ندشویم زهیانگیب تشد به مدرسه نیآغاز یهاسال در نوابغ از یاریبس که است یدرحال نیا. ردیگیم نوابغ از

 

 

 

 

 و خانه طیمح کودک، تیشخص نقش تیاهم به شد، مطرح( 2383) تاننبام توسط که نبوغ مورد در یگرید مدل

 .پردازدیم کودک یها ییتوانا رشد جهت و زانیم نییتع در مدرسه

 و بالقوه یهایوانمندت نیب ارتباط بر دیگرد مطرح( 1221 ،2381) هیگان توسط که استعداد و نبوغ یکیتفک مدل

 در که تاس ییها یتوانمند بر ناظر نبوغ". گرددیم قائل زیتما استعداد و نبوغ نیب هیگان. است متمرکز عملکرد

 یزیمتما وجه به که دارد اشاره فرد عملکرد به استعداد. است متوسط حد از باالتر هاییتوانا از حوزه چند ای کی

                                                           
55 J. Renzulli 

56 three-ring 

57 DeHaan & Havighurst 

58 Marland 
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 را یاصل حوزه چهار هیگان(. 2381:228 ه،یگان) "است متوسط حد از باالتر ینسانا عملکرد از حوزه چند ای کی در

 هیگان لمد در. یحرکت یحس ییتوانا و ،یعاطف -یاجتماع ییتوانا ت،یخالق ییتوانا ،یذهن ییتوانا: کندیم یمعرف

 .است یعال و ممتاز عملکرد استعداد از منظور اما ؛یعال ییتوانا از است عبارت نبوغ

 استعداد هب نبوغ لیتبد ندیفرا که کرد یمعرف زوریکاتال عنوان به را یطیمح و یفرد یرهایمتغ از یامجموعه هیگان

 کودک استعداد رشد در دهندیم قرار ریتأث تحت را یریادگی که یطیشرا. شوندیم آن از مانع ای کنندیم لیتسه را

 فرد استعداد رشد یبرا یضرور عوامل از یکی .هستند کودک خود درون یفرد عوامل. هستند کننده نییتع

 .است او زشیانگ

 یبرا مدرسه ییتوانا عدم ای کندیم فراهم کودک یبرا مدرسه که یامکانات ،یوالدگر تیفیک آموزش، تیفی

.هستند رگذاریتأث ندیفرا نیا بر که هستند یطیمح یرهایمتغ جمله از امکانات نیا تدارک  

 

 یهوش بهره مختلف سطوح در نبوغ وعیش

 وغنب با افراد از شتریب متوسط ییتوانا با آموزاندانش تعداد که دهندیم نشان نرمال عیتوز یهایمنحن 

 یهانمره که یافراد تعداد اندداده نشان یمتعدد یهاپژوهش گذشته سال 72 در اما. است دیشد و باال سطح

 است ینظر نرمال یهایمنحن بر یمبن ما انتظار مورد تعداد از فراتر کنندیم کسب یهوش بهره در ییباال اریبس

 (.2382 جنسن، ؛2317 دانالپ، ؛2311 ترمن،)

 

 

 
 نبوغ ینظر نرمال عیتوز. 3شکل

 

 ابلق ریز جدول در تیجمع نیب در یکودکان نیچن تعداد یفراوان و آنها معادل یهوش سطح و نبوغ مختلف سطوح

 :است مالحظه

(7 ص ؛1223 گراس، از اقتباس) نبوغ سطوح وعیش زانیم. 2 جدول  

 وعیش یهوش بهره نمره سطح

 درصد جمعیت

 انحراف استاندارد

 بهره هوشی
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 42:2 - 1: 2 213-221 13فیخف نابغه

 2222:2 - 42:2 244-232 12متوسط نابغه
 12نابغه اریبس

 

241-213 2222:2 - 22222:2 

 ونیمل2: 2 -22222:2 273-212 11ییاستثنا نابغه

 ونیمل2: 2 از کمتر 282+ 13دیشد نابغه

 

 که 14یلتونیهم دگاهید(: 2331استرنبرگ،) فرماستحکم یآموزش دگاهید سه کایآمر پرورش و آموزش ستمیس در

 یذات یبرتر آن طبقات ریسا به نسبت جامعه افراد از خاص یا طبقه است معتفد و  دارد 11یساالر نخبه بر هیتک

 یتساو یحام که هستند 11هایکسونج دوم دگاهید. باشد داشته اختصاص آنها به دیبا منابع و قدرت تمام و دارند

 و امکانات همه در دیبا جامعه افراد همه که دارند نیا بر دیتأک ساالرها نخبه با مخالفت در و هستند 17ییگرا

 18یسونجفر به که دگاهید نیهشتم بر یمبتن اما. باشند برابر هافرصت نیا از حاصل یدستاوردها یحت و هافرصت

 رابرب گریکدی با امکانات و هافرصت در دیبا جامعه افراد گرا، یتساو نه و است ساالرهنخب نه درواقع و است معروف

( 2331) استرنبرگ. است متفاوت آنها عملکرد با متناسب هافرصت نیا با مواجهه از حاصل یدستاوردها اما باشند،

 همه یراب کسانی جهینت به که یفیتکال. است هشتم دگاهید نوابغ آموزش یبرا کردیرو نیبهتر که است معتقد

 (. 1223 گراس،) زدیانگیبرنم را رقابت که است یدرس برنامه کی از یناش گردد منجر آموزاندانش

 او. کندیم ذکر را نوابغ مخصوص یآموزش برنامه تیموفق یبرا یضرور عنصر پنج( 2381) 13باسکا-تاسل فان

 ناسبم طور به و دقت با باشد؛ کودک ییتوانا یواقع سطح به یلیتحص جهش شامل دیبا برنامه نیا است معتقد

 کودک که کند ارائه یاژهیو آموزش کند؛ تیهدا هایریگ جهت و دروس انتخاب در را کودک باشد؛ شده یسازیغن

 نهیزم در ییباال سطح تجربه که کند فراهم را یانیمرب با کار تیموقع و دهند؛ انجام یگروه کار نوابغ ریسا با آن در

 .دارند نابغه دکانکو

                                                           
59 mildly gifted 

60 moderately gifted 

61 highly gifted 
62 exceptionally gifted 

63 profoundly gifted 

64 Hamiltonian tradition 

65 elitism 

66 Jacksonian tradition 

67 egalitarianism 

68 Jeffersonian tradition 

69 Van Tassel-Baska 



42 
 

 اتیادب. تاس یلیتحص جهش کندیم کمک نابغه آموزاندانش رشد به که یدرس یهابرنامه از یکی فوق فیتعر بنابر

 تهداش کاربرد نوابغ آموزش در گذشته یسالها از یلیتحص جهش شامل یدرس برنامه که دهدیم نشان یپژوهش

 (.1223 گراس، ؛2383رن،؛سات2383 نز،ی؛پول2311 ترمن، مثال، یبرا) است

 در ای دگذرانیم یشتریب سرعت با را یآموزش برنامه آن، بر یمبتن رندهیادگی که است یامداخله یلیتحص جهش

 فشار تحت یمعن به یلیتحص جهش(. 2343 ،یپرز) شودیم لیالتحص فارغ است هشتممر که آنچه از یکمتر سن

 از قصودم بلکه ست،ین بزرگتر کودکان با او کردن نیهمنش ای رباالت سطح مطالب یریادگی یبرا کودک قراردادن

 نیبد. است کودک زشیانگ و یآمادگ زانیم با یدرس مطالب یدشوار سطح ساختن منطبق یآموزش برنامه نیا

 مداخله نیا(. 1224گراس، ن،یآزوال گاالنگلو،) است یمناسب برنامه نابغه آموزاندانش یبرا یلیتحص جهش لحاظ

 کاهش مدارس یسنت برنامه اتمام یبرا الزم زمان مدت و برسد مناسب حد به آموزش چالش سطح شودیم سبب

 جهش بر مقاله نیا تمرکز لیدل به که است گوناگون نوع هفده بر شامل یلیتحص جهش(. NAGC، 2331) ابدی

. ودنم میخواه اشاره هستند مرتبط که یموارد از یتعداد به تنها و گنجدینم مجال نیا در آنها لیتفص کال،یراد

 با آموزش ،یدرس موضوع جهش ه،یپا جهش مدرسه، به ورود شیپ: از عبارتند یلیتحص جهش انواع از یبرخ

 ن،یآزوال گاالنگلو،) دانشگاه به ورود شیپ شرفته،یپ یابیجا ،یدرس برنامه فشردن ،یفرد تیهدا ،یفرد سرعت

 (. 1224گراس،

 کانکود انتخاب یبرا که است یاقدامات از یکی هوشبهر زانیم یریگاندازه قیطر از یلیتحص ییتوانا سنجش

 رهنم حداقل دیبا آموزاندانش آزمون نیا بر یمبتن. ردیپذیم صورت ووایآ ابزار قیطر از هیپا جهش یبرا مناسب

 -یپکوسکال ن،یالآزو کالنگلو،) کنند کسب یهوش بهره در را( نیانگیم از باالتر استاندارد انحراف کی یعنی) 221

 یاجتماع و یذهن یازهاین تواندینم ه،یپا تک جهش همچون کارانهمحافظه یجهش یندهایفرآ(. 1224 ک،یشاپل

 (.2331 گراس،) سازد برآورده را دیشد نابغه و ییاستثنا نابغه کودکان

 به نزیهاپک جانز شگاهدان النیالتحص فارغ به اشاره در یاستنل توسط بار نیاول یبرا "72کالیراد جهش" اصطالح

 جهش او منظر از. شد منتشر( الف 2378 ،یاستنل) 72نابغه کودکان فصلنامه در بعد یمدت که شد، گرفته کار

 از زودتر سال سه حداقل آموزدانش گرددیم موجب که یآموزش یندهایفرا انواع بیترک از است عبارت کالیراد

 جهش سال سه صرفاً کالیراد جهش یبطورکل(. 2378 ،یستنلا) گردد لیالتحص فارغ رستانیدب از یعاد حالت

 مدرسه، در موعد از زودتر یسینونام همچون یاکننده عیتسر مداخالت از یامجموعه تواندیم بلکه ستین هیپا

 گراس،)باشد دانشگاه و مدرسه در همزمان یسینونام ای شرفته،یپ یابیجا ،یدرس موضوع در جهش ه،یپا جهش

                                                           
70 radical acceleration 

71 gifted child quarterly 
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 آن در که است یلیتحص شرفتیپ ینوع کالیراد جهش از( 1222) کیشاپل-یالپکوسک و نیآزوال فیتعر(. 1224

 .دارد قرار تر شیپ خود همساالن از سال دو حداقل آموزدانش

( 282+  یهوش بهره با) دیشد نابغه و( 273-212 یهوش بهره با) ییاستثنا نابغه کودکان یبرا کالیراد جهش

 بروند شیپ مدارس یمعمول برنامه از تر عیسر اریبس توانندیم یذهن ییتوانا از سطح نیا در کودکان. است مناسب

 نیبنابرا(. 1222 گراس،) هستند یاالعاده فوق ییتوانا یدارا یدرس مختلف موضوعات در افراد نیا(. 1224 گراس،)

 و ییاستثنا نوابغ خاص یهایمندازین و ژهیو یهاییتوانا به پاسخ یبرا که است یآموزش یابرنامه کالیراد جهش

 هب کالیراد جهش یبرا شده ییشناسا آثار و ییچرا ،یچگونگ به یبعد یهابخش در. شد گرفته نظر در دیشد

 .پرداخت میخواه لیتفص

 

 کالیراد جهش رخداد یچگونگ

 جهینت نیا به یمتعدد یهاپژوهش باشند؟ آن مخاطب نوابغ خاص بطور که دارد وجود یآموزش ییراهکارها ایآ

 رد است، مناسب کودکان همه یبرا نوابغ آموزش در شده کارگرفته به یآموزش یراهبردها از یبرخ که انددهیرس

 همکاران، و باسکا تاسل فان ؛1227 همکاران، و نسونیراب)هستند نوابغ مخصوص ژهیو طوربه آنها از یتعداد کهیحال

 رد شده گرفته کار به یراهبردها نیپرکاربردتر از یلیتحص جهش و یساز یغن به هشتممو کردیرو دو(. 1223

 .هستند نوابغ آمورش

 اغلب هابرنامه نیا کنند؛یم لیتکم را هشتممر یدرس برنامه که است ییهابرنامه مجموعه از عبارت یسازیغن

-یاولسوزک ؛1228 رز،یپ و آدامز) ستندین مدارس یدرس برنامه پوشش تحت که رندیگیم دربر را یموضوعات

 بتوانند آموزاندانش که است نیا یساز یغن از هدف(. 1222 ،یرنزول و زیرا ؛1224 ،یانگو و یانگو ،یل لوس،یکوب

 هشج بر ما تمرکز نوشتار نیا در. کنند مطالعه قیعم یمعمول درس یهاکالس با سهیمقا در را یدرس موضوع کی

 .است آن مختلف ابعاد و یلیتحص

 طالعاتا توانندیم خود انیهمتا با سهیمقا در نوابغ نخست،: است استوار فرض دو یمبنا بر حداقل یلیتحص جهش

 از یاالترب سطوح به دارند ییباال سرعت که لیدل نیا به نوابغ دوم،. کنند پردازش و کسب یشتریب سرعت با را

 .هستند باالتر یلیتحص یهاهیپا در یابیجا ازمندین لذا ابند،ییم تسلط یدرس موضوعات یمحتوا

 از عمده ی دسته دو به را جهش یها نهیگز نابغه کودکان یلیتحص جهش کتاب در( 2332) جونز و ساترن

 رندهیادگی خاص، ییمحتواها ای محنوا نهیزم در که موضوع بر یمبتن جهش( 2: )کنندیم میتقس یآموزش مداخالت
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( 1. )دهدیم قرار باالتر سطح درک و مهارتها محتواها، معرض در انتظار مورد یلیتحص هیپا ای معمول سن از قبل را

 و ییاهنمار دبستان،) پرورش و آموزش ستمیس از رندهیادگی گذر یسالها تعداد که یلیتحص هیپا بر یمبتن جهش

 .کندیم کوتاه را(  رستانیدب

 کالیراد جهش خالصه طور به. داد شرح نابغه آموزاندانش آموزش بستر در دیبا را کالیراد جهش رخداد یچگونگ

 فهرست که است جهش به مربوط یآموزش مداخالت از یامجموعه بلکه ست،ین ساده جهش سال نیچند یمعن به

 بیترک کالیراد جهش در( 2378) یاستنل فیتعر بنابر میگفت ترشیپ کهیهمانطور. میگذراند نظر از باال در را آنها

 .شود لیالتحص فارغ مدرسه از یعاد روال از زودتر سال هس حداقل آموزدانش شودیم سبب مداخالت نیا

 :ددهنیم قرار مطالعه مورد دقت به را آنها و دارند ژهیو یبرنامه افتگانی جهش یبرا مرکز دو ایدن در شاخص بطور

2 .SMPY نمود تیفعال به شروع 2372 سال از نزیهاپک جانز دانشگاه در . SMPY باهوش جوانان مطالعه مرکز 

 وجهت اند کرده کالیراد جهش که یافراد به آن در و شده سیتأس یاستنل دکتر توسط که است یاضیر لحاظ از

 .گرددیم ژهیو

 بودند گذاشته کنار را رستانیدب کهیدرحال آموزاندانش از یتعداد ،SMPY تیفعال نیآغاز یهاسال در 

 که بود لیلد نیا به فقط نه میتصم نیا. شوند زنیهاپک جانز دانشگاه وارد که گرفتند میتصم  یسالگ 23 سن در

 یهانهیزگ هاسال آن در که بود نیا گرید لیدل بلکه باشند، داشته کالیراد جهش خواستندیم اختصاصاً افراد نیا

 SMPY یهاتیفعال بعد یسالها در(. 2374 فاکس، و نگ،یتیک ،یاستنل) داشت وجود شرفتیپ یبرا یکم مناسب

 که بود شده یطراح یآموزاندانش به ارائه یبرا که شد منجر یابرنامه یساختارها از یاهمجموع سیتأس به

 ،یاستنل و اوب بن) بودند باال مرتبه و عیسر کار به یابیدست ازمندین اما باشند، داشته کالیراد جهش خواستندینم

2383.) 

1 .EEP واشنگتن دانشگاه در مطالعات از یتوجه قابل تعداد. کرد کار به آغاز2377 سال از واشنگتن دانشگاه در 

 نیا. است کرده یانداز راه 2377 سال در را خود( EEP) زودهنگام ورود برنامه دانشگاه نیا است؛ شده انجام

 یگریانجیم را امدهایپ نیا که ییرهایمتغ نیمهمتر و اند کرده یبررس را یعاطف و یشناخت امدیپ دو هر مطالعات

 انطباق ،(2381 نسون،یراب و جانوس) یلیتحص عملکرد که EEP یبخش سه یابیارز. اندکرده ییشناسا کنندیم

( 2383 لونبرگ، و نسون،یراب جانوس،) یاخالق قضاوت و ،(2381 جانوس، و نسونیراب) یروانشناخت و یاجتماع

 نواشنگت دانشگاه در کودک رشد یقاتیتحق گروه توسط 2381 سال در کند،یم یبررس را افتهی جهش آموزان دانش
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 کندیم فشرده سال کی در را رستانیدب سال 4 است، گرفته لقب( انتقال) گذار مدرسه عنوان به که EEP. شد آغاز

 (.1221 گراس،)

 کتیکانکت دانشگاه به وابسته که است NRCG71 پردازد،یم نوابغ آموزش و استعدادها رشد به که یگرید مرکز. 3

 آنها یازهاین و نوابغ ییشناسا بر را خود مطالعات مرکز نیا. است تیفعال مشغول کنون تا 2332 سال از و باشدیم

 ینزولر دکتر را مرکز نیا یپژوهش میت. است نموده متمرکز استعدادها رشد یبرا یلیتحص یزیر برنامه نیهمچن و

 یاضیر و خواندن موزشآ در اثربخش یکردهایرو ییشناسا بر آنها تمرکز عمده و دهندیم لیتشک یو همکاران و

 .باشدیم

 تحصیلی جهش و عاطفی -اجتماعی  رشد 

آموزان سرآمد در های موجود برای رفع نیازهای آموزشی دانشترین روش از روشجهش تحصیلی یکی از متداول 

ان آموزشود دانشکه موجب می ،(1223، ریرو و ترون 1221و فلوگر،  مانکس، 1222، 73)هوون دوران ابتدایی است

-آموزانی که از نظر سنی یک یا چند سال از آنها بزرگترند، همکالس شوند. همکالس شدن دانشجهشی با دانش

آموزان، موجب نگرانی دانشاین آموزان غیرهمسن در یک کالس به دلیل تفاوت در سطوح رشد عاطفی اجتماعی 

ن نگرانیها در حوزه رشد شناختی، سازگاری اندرکاران تعلیم و تربیت، مربیان و والدین شده است و عمده ایدست

، ساترن و 1223، ریرو و ترون، 2377، 74)هنبوکلباشد آموزان میعاطفی اجتماعی و سالمت رفتاری این دانش

نادیده گرفتن دیدگاه چند بعدی نسبت به جهش تحصیلی در مطالعات مرتبط با حوزه جهش، کامال (. 2332جونز، 

کشور ما نیز به دلیل (. در 2383فیسوس  &، سوترن، جونز 1221، 71ورهون & )هوگوین، ون هلآشکار است 

یگر های دپذیرد و حوزههای هوشی انجام میهمین تک بعدی نگریستن است که جهش تحصیلی صرفاً با ارزیابی

 شود. رشد، به ویژه رشد عاطفی اجتماعی نادیده گرفته می

 اندآموزان جهشی را تأیید کردهمورد رشد عاطفی اجتماعی دانش نگرانی معلمان و والدین در یمطالعات بسیار

(. اغلب آنها اعتقاد دارند که رشد عاطفی 2383فیسوس  &، سوترن، جونز 1221، 71ورهون &)هوگوین، ون هل 

ه دارند کشان. لذا، اظهار میآموزان جهشی، بیشتر تحت تأثیر سن تقویمی آنهاست تا سن ذهنیاجتماعی دانش

(. 1224 77آموزان جهشی در آینده با مشکالت عاطفی اجتماعی در مدرسه مواجه خواهند شد )رابینسون،دانش

                                                           
72The national Research Center on the Gifted and Talented  
73 Hoogeveen ;Mönks & Pflüger; Reyero & Tourón 
74 Heinbokel; Reyero & Tourón ; Southern & Jones 
75 Hoogeveen, van Hell, &Verhoeven; Southern, Jones, &Fiscus 
76 Hoogeveen, van Hell, &Verhoeven; Southern, Jones, &Fiscus 
77 Robinson 
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اجتماعی، جسمانی و مهارتهای اجتماعی الزم برای مواجهه  -آموزان جهشی بلوغ عاطفیدارند که دانشآنها بیان می

های متعددی (. اما از سویی دیگر، پژوهش2373با فشارهای روانی ناشی از جهش تحصیلی را ندارند )آهنکوب نژاد، 

ج این گویند و نتایآموزان سخن میاز تأثیرات مثبت جهش بر موفقیت تحصیلی و رشد عاطفی اجتماعی این دانش

های خود ندارند آموزان مشکالت عاطفی اجتماعی خاصی با همکالسیدهد که این دانشمطالعات نشان می

ای دریافتند که تفاوت چندانی ( نیز در مطالعه2332) 73. ریچاردسون و بن بو(1224، رابینسون 1224، 78)کولیک

یابی و کنترل عاطفی چون عزت نفس، خودپذیرشی، خودپنداره، هویت -های مربوط به رشد اجتماعیدر مولفه

جهشی آموزان توجه به آموزش و رشد همه جانبه در دانش .آموزان جهشی و غیر جهشی وجود ندارددرونی دانش

ای که در جایگاه عاطفی سازی آنها برای ورود به عرصهشان و آمادهشود به ویژه رشد اجتماعی عاطفیاحساس می

اجتماعی متناسب با سن خود قرار ندارند و ممکن است با مشکالتی در برخورد با همساالن خود مواجه شوند. لذا، 

عاطفی  -ر این مطالعه ویژگیهای رشد عاطفی اجتماعیاهمیت شایانی برخوردار است. درفع موانع ارتباطی از 

همسال هم پایه در هم پایه و همتایان غیرآموزان جهشی با دو گروه دیگر از همتایان: همتایان همسال غیردانش

، خودپنداره، نقاط قوت و ضعف و نارضایتی اجتماعیهای مرتبط با رشد عاطفی اجتماعی )مهارتهای ارتباط با عامل

 گیرند. ( مورد بررسی و مقایسه  قرار میاجتماعی

( تکرار و کیفیت تعامل بین افراد به عنوان مقیاسی از عملکرد اجتماعی است. اما 2381) 82بر اساس نظریه داچ 

، 82)دکارت و دان اندمحققان دیگر بودن یا نبودن مشکالت رفتاری را مقیاس عملکرد اجتماعی در نظر گرفته

شد اجتماعی کودکان به طور 11( الگوهای روانشناختی ر1224ا، دوپلت، گراس و شالو، ، پیلووسکی، ایرمی1221

های اجتماعی در طول زمان از طریق تعامل کودک با محیط خود و افراد دیگر مهارت دهد کسبکلی نشان می

های افراد دیدگاهاز قراردادهای اجتماعی و  این امر پایه و اساس رشد فردی، خودآگاهی درونی فرد .گیردشکل می

(. رشد عاطفی اجتماعی به عنوان یک سازه چند بعدی از چندین 2378، ویگوتسکی، 2311 81دیگر است )پیاژه،

چون عزت نفس، خودپذیرشی، هایی شود. عاملمولفه تشکیل شده که در مجموع رفتار اجتماعی موثر را موجب می

این (. 2332عاطفی است )ریچاردسون و بن بو  -اجتماعی یابی و کنترل درونی از مصادیق رشدخودپنداره، هویت

عاطفی ، مانند: مهارتهای اجتماعی، خودپنداره، نقاط قوت  -مطالعه چهار عامل از عاملهای مربوط به رشد اجتماعی

عاطفی  -، بخشی از رشد اجتماعیمهارتهای اجتماعیدهد:  و ضعف و نارضایتی اجتماعی را مورد بررسی قرار می
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های نامطلوب نموده و بیانگر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد ه فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخاست ک

( مهارتهای اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته 2332طبق نظریه گرشام و الیوت، ) (.2381باشد )گرمارودی، می

ی های نامعقول اجتماعالعملابطه موثر داشته و از عکسسازد با دیگران ری قابل قبولی است که فرد را قادر میشده

خودداری کنند، همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگری در برقراری رابطه، تقاضای کمک کردن، 

( دو 1223)83گاالهر هایی از مهارتهای اجتماعی است.تعریف و تمجید از دیگران و تشکر و قدردانی کردن مثال

آموزان سرآمد و کند که دانشکند، یک دیدگاه بیان میهای سرآمد مطرح میرا در مورد بچهدیدگاه متناقض 

ه آموزان نسبت بدارد که این دانشجهشی در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند، دیدگاه دوم بیان می

ققان در این زمینه توافق نظر کنند. او مشاهده کرد که برخی محهای غیرجهشی بهتر ارتباط برقرار میهمکالسی

های دارند که هنگامی که شرایط محیطی مساعد است اختالف چندانی بین سازگاری عاطفی اجتماعی در بچه

شود که مشکالت عاطفی جهشی و غیر جهشی وجود ندارد. اما برخی عوامل درونی و محیطی گاهی سبب می

 موفقیت احساس اجتماعی نظر ازسرآمد  و باهوش آموزاندانش از بسیاریهای جهشی رخ دهد. اجتماعی در بچه

 به آن در که است طولی پژوهشی هاییافته حاصل نتایج این. هستند شاد خود همساالن با ارتباط از و کنندمی

 وسرآمد  آموزاندانش شد مشخص و گرفتند قرار بررسی موردان سرآمد آموزدانشنفر از  822، سال 1 مدت

 22تا 2 موفقیت مقیاس از که طوری به کنندمی احساس موفق را خوددر خانه و مدرسه ی ماعاجت نظر از جهشی

 احساس خود دوستان و همساالن با ارتباط از که اندداشته اظهار و اندنموده انتخاب را موفق یعنی 8عدد  اغلب آنها

 درصد 82که گردید مشخص مچنینه. دارند غیرهمساالن و همساالن از مختلفی دوستان و دارند رضایت و شادی

 آموزاندانش مرکز) دارند رضایت احساس خود چهره و اندام فیزیکی هایجنبه و توانایی از آموزاندانش این از

، آموزان اثرگذار استیک ویژگی موثر دیگر که بر عملکرد اجتماعی دانش .(1227 هاپکینز، جان دانشگاه باهوش،

بروکشیر، ، 2331، مارش، چیزر، کراون و روچ، 2387، 84میلتون، بوگر و رولوکخودپنداره است )کومر، هینز، ه

و  ها، اقداماتها، تواناییمورد ویژگیدر  فرد کهاست تصوراتی  نگرشها و از ایمجموعه، پندارهخود(. 2333

دبیات وجود . تعاریف زیادی از خودپنداره در ا(1224، تاتل و 1222، ولفک، 81،1222ک)ولف عملکردهای خود دارد

رسد مفهوم چند بعدی خودپنداره کاملتر است )سوان، ( که از میان تعاریف موجود به نظر می2331، 81دارد )بیرن
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که خودپنداره را به خودپنداره تحصیلی و  88(. در این مطالعه از تعریف شولسون1227، 87کارتیاشنایدر و مک

-بینیکنند که خودپنداره یکی از پیشعات بسیاری بیان میمطالایم. غیرتحصیلی تقسیم کرده است، استفاده کرده

، مارش و 1222، سیمونز، 2331، 83آموزان سرآمد است )بل و مک کالونهای مهم عملکرد تحصیلی دانشکننده

آموزان جهشی و غیرجهشی ای که برروی دانشدر مطالعه(. 1227، سوان، اشنایدر و مک کارتی، 2338ینگ، 

های غیرجهشی خود تر نسبت به همکالسیای مثبتآموزان جهشی خودپندارهم شد که دانشانجام گرفت، معلو

آموزان جهشی، های خود بر روی دانش( نیز در پژوهش2331،2331(. گراس )32،2333دارند )سیلر و بروکشیر

چند، سویتک و آموزان غیرجهشی دارند. هرتر نسبت به دانشای مثبتآموزان جهشی خودپندارهدریافت که دانش

آموزان جهشی و غیرجهشی انجام دادند، دریافتند که تفاوت ( در دو مطالعه طولی که بر روی دانش2332)32بن بو

دارد ( بیان می2387ای )آموزان جهشی و غیرجهشی وجود ندارد. مارش در مطالعهچندانی در خودپنداره دانش

های غیرهمسن )هم پایه( اختالف ایسه با همکالسیآموزان جهشی و سرآمد در مقکه عملکرد تحصیلی دانش

در این پژوهش  ای دارند.مقایسه با همکالسان همسن )غیرهم پایه( خود اختالف عمده درچندانی ندارند، اما 

 &همچنین به اثر جنسیت نیز پرداخته شد و مشخص گردید که خودپنداره در دختران بهتر از پسران است )کور

نارضایتی گذارد، عاطفی تأثیری منفی می -هایی که بر عملکرد اجتماعییگر از جنبهیکی د. (1223، 31کور

یکی از نیازهای اساسی انسان عضویت در زندگی گروهی و ارتباط نزدیک با  است. اجتماعی و احساس تنهایی

آگاهی شناختی (. از نظر محققان احساس تنهایی نوعی 1228، به نقل از آشر، 33،2331دیگران است )لری و بامستر

از نوعی فقدان و کمبود در زندگی اجتماعی و روابط شخصی فرد بوده که منجر به آثاری چون ناراحتی، احساس 

(. به بیان دیگر، احساس تنهایی نوعی احساس غم و رنج 1228، 34پوچی، بیهودگی و تنهایی است )آشر و پاگوت

گردد. دهد و منجر به افسردگی میدور شدن از دیگران رخ میو ناراحتی ناشی از تنهایی است که بر اثر تنها شدن و 

تواند بر ویژگیهای زندگی اجتماعی فرد اثر گذار باشد )آشر، تنهایی در واقع نوعی احساس درونی است که می

سالگی حداقل درکی ناقص و ابتدایی، از مفهوم تنهایی  1تا  1(.  تحقیقات نشان داده که کودکان از حدود 1228

بازی است در حالی (، در این سنین احساس تنهایی بیشتر به صورت نداشتن هم2331، 31ند )کیسدی و آشردار
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آموزان به صورت نداشتن کسی است که افکار شخصی و احساسات که در سنین باالتر، احساس تنهایی در دانش

عی در کودکان بیشتر بر دو مفهوم را با او در میان بگذارند. تحقیقات در حوزه احساس تنهایی و نارضایتی اجتما

همساالن متمرکز شده است. کودکانی که احساس پذیرش کمتری دارند، بیشتر احساس  طپذیرش یا طردشدن توس

کنند. بیشترین احساس تنهایی مربوط به کودکانی است که احساس طرد شدن توسط همساالن را تنهایی می

اند و یابی دچار مشکلدهد کودکانی که در دوستعات نشان می(. مطال1223کنند )آشر و همکاران، تجربه می

(. کیفیت 2333، 31اند )پارکر، آشر، رنشاو و براووندوست صمیمی ندارند، احساس تنهایی بیشتری را گزارش کرده

کند. ویژگیهایی چون: درجه رقابت بین روابط دوستی بین کودکان نقش مهمی در احساس تنهایی آنها بازی می

 %22(. حداقل 1228، کمک و راهنمایی، نوع برخورد و .... بر کیفیت روابط دوستی کودکان موثر است )آشر، فردی

کنند )آشر، هیمل، رن اند که همیشه یا در بیشتر اوقات، احساس تنهایی میآموزان نوجوان، گزارش کردهاز دانش

آموزان خطر احساس تنهایی در دانش ( و مشخص شده داشتن سطوحی از1228، به نقل از آشر، 2384، 37شاو

(. از دیگر اهداف این مطالعه، بررسی تأثیر جهش تحصیلی بر میزان 1228افت تحصیلی را به دنبال دارد )آشر، 

ط نقاشان است. آموزان جهشی و مقایسه آن با همتایان غیرجهشیاحساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی در دانش

تحقیقات بسیاری از افزایش درجه شیوع اختالالت عاطفی رفتاری در کودکان و در سالهای اخیر،  قوت و ضعف،

، ویل، بگ، ویتچن و سیبر، 1222،گریفین، گورین، دروم، کلینفلد، 1228، 38دهند)بلفرنوجوانان را نشان می

 روانیدهد که از هر پنج کودک یک کودک از مشکالت المللی از کشورهای مختلف نشان میآمارهای بین(. 1228

، مریکانگاس، ناکامورا و 1223، 33برد)مالهورتا، کولی، کاپور و پرادانعاطفی در طول کودکی و نوجوانی رنج می

تواند به (. مشکالت سالمت روان در کودکان و نوجوانان می1222، اوسچیلوفسکی، گومز و بلفورت، 1223کسلر، 

ها باشد. لذا اهمیت شناسایی این عاطفی در خانواده مشکالتدلیل وجود نوعی اختالل اجتماعی و تحصیلی و یا 

، 222اختالالت در جهت جلوگیری از تأثیرات منفی آتی آنها ضروری است )کرون، وگلز، هوکسترا، تریفرز و رنجنولد

ا کودکی ت شناسایی مشکالت و نقاط ضعف ازاستفاده از پرسشنامه . بر این اساس (1222، استوز، املر، 1228

آموزان موثر باشد. مهمترین کاربرد این پرسشنامه تواند به سنجش و شناسایی این مشکالت در دانشنوجوانی  می

امکان شناسایی کودکانی است که به طور بالقوه در معرض خطر هستند و یا کسانی که نیاز به ارزیابی بیشتر و یا 
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مولیک و   ،1222، ر و کالجوننسوراند، گودمن، رنفری و مولیک، 1223، 222حتی درمان دارند )جیانکوپولوس

نسخه اصلی انگلیسی این ابزار برای اولین بار توسط  (. 1223، ویدنفلت، گدهارت، تریفر و گودمن، 1222گودمن، 

مقیاس، عالئم هیجانی، مشکالت  1آیتم دارد و  به  11رابرت گودمن در موسسه روانپزشکی لندن ساخته شد که 

(. 2337ط با همساالن و رفتارهای پیش اجتماعی  تقسیم شده است )گودمن، رفتاری،  بیش فعالی، مشکل ارتبا

ما نیز از این پرسشنامه جهت ارزیابی مشکالت عاطفی رفتاری و نقاط قوت دانش آموزان جهشی و مقایسه آن با 

 شان استفاده کرده ایم.همتایان غیرجهشی

 جهش و عملکرد در دروس پایه خواندن، ریاضی، علوم 

 أثیر جهش بر عملکرد خواندنت الف: 

 اولیه خود در سالهای هاییادگیری در طول آموزاندانش که است تواناییهایی از مهمترین یکی "سواد خواندن"

 مؤثر دارد و اساس نقش هر کودک و عاطفی اجتماعی عقالنیدر رشد  توانایی کنند و اینمی کسب دبستان

د بتوانن سازد کهرا قادر می ، کودکانخواندن و مهارت سازد. تواناییمی ها را فراهمر دیگر موضوعآنها را د یادگیری

 "تعریف پرلز از سواد خواندن بدین شرح است: باشند.  داشته مشارکت و آگاهانه طور فعال به خویش در جامعه

ی متفاوت زبان نوشتاری مورد نیاز جامعه و ارزشمند توانایی ساخت معنا و درک مطلب و استفاده و کاربرد شکلها

 در این تعریف سواد خواندن از سه جنبه مورد بررسی قرارمی گیرد: "برای فرد. 

 الف: فرآیند درک مطلب

 ب: هدفهای خواندن 

 ج: رفتارها و نگرشهای خواندن

در این زمینه مستلزم مهارت  ، ترجمه ی مستقیم نمادهای نوشتاری فکر یا گفتاراست و حصول تواناییخواندن

 های زیر است.

 باز شناسی حروف، کلمه ها و جمله های زبان در یک نوشته .  -2

درک معنای عناصر مذکوروکشف روابط معنایی موجودمیان آنها که در نهایت به درک پیام جمله و متن منجر  -1

 شود.  می
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ی های نوشتارآید. توانایی درک واستفاده از فرماب میاز متن به حس سازیبنابراین خواندن درحکم فرایند معنا 

 نماید.گذاری میکند و یا فرد آن را ارزشزبان که جامعه آن رادرخواست می

آموزان جهشی ( انجام داد مشخص شد که تفاوت معناداری بین نمرات امالی دانش2373) درپژوهشی که آرانی

به طور متوسط وضعیت نسبی خود را بعد از جهش حفظ  جهشی قبل و بعد از جهش وجود ندارد و دانش آموزان

آموزان جهشی و غیرجهشی اند. تجزیه تحلیل نتایج حاصل از یک مطالعه که در آن عملکرد خواندن در دانشکرده

 ، دانش آموزانAR : در سیستمARجهش در خواندن ) آموزانی که از سیستمبا هم مقایسه شدند،  نشان داد دانش

هی اند، به طور قابل توجشوند( استفاده کردهخواندن خود می مهارت خواندن کتابهایی متناسب با سطح هتشویق ب

آموزان غیرجهشی( داشتند. به طور مثال در درک مطلب و درک واژگان، عملکرد بهتری نسبت گروه کنترل )دانش

وزان غیرجهشی )گروه کنترل( داشتند، آموزان جهشی )گروه آزمایش( عملکرد بسیار بهتری نسبت به دانش آمدانش

ی آموزغیرجهشجهشی عملکردی بسیار بهتر نسبت به دانش ترین دانش آموزدرک مطلب، ضعیف به طوریکه در

 221(.1224ضعیف داشت)ساموئل، لوئیس، چن وو، رینینگر، مورفی،

های جهشی در برنامه اند، یاکه در خواندن جهش داشته آموزانیدانشای محققان دریافتند که در مطالعه

آموزان  زمان اند، نسبت به دیگر دانشداشته ( شرکتThe Accelerated Reader (AR) programخواندن)

ترند) والندز، تاپینگ، کنند و به همین دلیل در عملکرد خواندن موفقبیشتری را صرف مطالعه و خواندن می

آموزان سرآمد و باهوش پرداختند و عملکرد خواندن دانشدر تحقیقاتی دیگر، محققان به بررسی  .223)2333ایوان،

سال یا بیشتر از همساالن خود در خواندن و درک مطلب جلوترند  1آموزان سرآمد در خواندن، دریافتند که دانش

آموزان کمک کند. در تواند به رشد و پیشرفت این دانشو بر همین اساس جهش تحصیلی در حوزه خواندن می

 آموزانآموزان نسبت به دیگر دانشبه بررسی ویژگیهایی پرداخته شد که سبب تمایز این دانش این تحقیقات

نسبت به  های سرآمد در خواندن، از مهارتهای رمز گردانی و درکی بهترمشخص شده است که بچه گردد.می

بگیرند. آنها خزانه لغات و گیرند که چگونه بخوانند و چگونه یاد همساالن خود برخوردارند. آنها معموال یاد می

د تر و با سرعت بیشتری بخواننتر، دقیقتری دارند و لذا قادرند نسبت به همساالن خود روانواژگان بیشتر و غنی

، قادرند بر نحوه خواندن و درک خود نظارت کنند و راهبردهای خاص خود فراشناختیو درک کنند. آنها با نظارت 

توان به تجزیه تحلیل محتوای متن، بازخوانی، سئوال کنند، میمعموال استفاده می را دارند. از راهبردهایی که

بیشتر از همساالن خود  پرسیدن، به خاطر سپردن مطالب و جزئیات مهم اشاره نمود. مشخص شده که آنها معموآل

ندن خودگردانند و آموزان معموال در خوادهند. این دانشخوانند و زمان بیشتری را به خواندن اختصاص میمی
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خودتنظیمی بیشتری در رفتارهایشان دارند و به همین دلیل در هنگام خواندن قادرند تا افکار مزاحم را بازداری 

 224(.1223)دانشنامه استعداد و خالقیت،  کرده و تمرکز خود را حفظ کنند

 

 تأثیر جهش برعملکرد ریاضی ب:

شوند. و از زمانی که آن واقعیات موجود با زبان نمادها بیان می ریاضیات از مهمترین مفاهیم انتزاعی است که در

تواند مفاهیم اعداد و ریاضیات را گیرد میشود و نمادهای زبانی را فرا میکودک با مفهوم حروف و کلمات آشنا می

ورد م اش بیاموزد. برای سنجش عملکرد ریاضی معموال حوزه های مختلفی از ریاضیاتنیز بنا به مقتضای سنی

ای عملکرد ریاضی در چهار حوزه اصلی ریاضی شامل مهارتهای پایه، جبر، هندسه مطالعه گیرد. درسنجش قرار می

آموزان جهشی و غیرجهشی مورد سنجش قرار گرفت و مشخص گردید که تفاوت و محاسبه عددی در دانش

عنادار است. به طوریکه موفقیت و عملکرد ریاضی در این چهار حوزه ریاضی بین دو گروه جهشی و غیرجهشی م

آموزان غیرجهشی است. در این آموزان جهشی باالتر از دانشعملکرد ریاضی به ویژه عملیات جبری  در بین دانش

آموزان غیرجهشی باالتر است آموزان جهشی در مقایسه با دانشپژوهش مشخص گردید که نمرات ساالنه  دانش

جهشی شان باالتر های غیرنمره از همکالسی 3وزان جهشی به طور متوسط آمبه طور مثال نمره هندسه دانش

زان آموآموزان جهشی روندی رو به رشد داشته و به طور میانگین باالتر از دانشاست و نمرات ساالنه جبر در دانش

ی آموزان جهشی به طور مستمر در چهار حوزه اصلی ریاضغیرجهشی است. در نهایت مشخص گردید که دانش

ن ما )زی آموزان و ویژگیهای مدرسه نداردروندی رو به رشد و پیشرفت  دارند و این امر ارتباطی با ویژگیهای دانش

ها در درس ( انجام گرفت مشخص گردید که تفاوت نمره2373در پژوهشی دیگر که توسط آرانی ) 221(.1221،

تی در نمرات درس ریاضی، قبل و بعد از ریاضی در قبل و بعد از جهش تحصیلی معنادار است و همبستگی مثب

جهش تحصیلی در پسران وجود دارد و این امر نشان دهنده پیشرفت پسران در درس ریاضی در سالهای پس از 

در حوزه جهش و پیشرفت تحصیلی انجام یافته  2387تا  2311مطالعه ای که در سالهای  12جهش است. از میان 

آموز جهشی ابتدایی دانش 32( عملکرد ریاضی را در بین 2317استنلی) ،العاتاست، برای مثال در یکی از این مط

که برای حضور در کالسهای جبر و ریاضی پایه باالتر پذیرفته شده بودند،  مورد بررسی قرارداد و مشخص شد که 

 ود داشتندآموزان غیر همسن و بزرگتر از خآموزان عملکرد بسیار بهتری نسبت به دانشنفر از این دانش 11

 221(.1224)کالنجلتو، اسولین و گراس، 
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آموزان مورد بررسی قرار گرفت. در این دانش  VCEای اثرات جهش در نمرات مطالعه ریاضیات در مطالعه

های جهش آموز درگیر در برنامهدانش 813در هر سال  آنهامدرسه که از میان  342آموز از دانش  1342پژوهش

تایج ن شدند. متغیرهای جنسیت و دانش قبلی به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند.تحصیلی هستند،  انتخاب 

 آموزان با نمرات باالتر در دانش قبلی.به طور کلی مفید است، به خصوص برای دانش نشان داد که جهش محتوایی

 رابطه علت و آموزان،نشای بود که نشان داد بین جهش  و عملکرد ریاضی داها به گونهماهیت شبه تجربی از داده

 مطالعه ریاضی هایبر روشها و شیوه البته این مطالعه نشان داد که مطالعه اثر جهش .توان ادعا کردمعلولی را می

نتایج این تحقیق  آموزان معنی دار بود.با این حال، اثر جهش در نمرات ریاضیات دانش. دار نبودآموزان معنیدانش

آموزان غیرجهشی نمره باالتر از دانش 7/1آموزان جهشی به طور متوسط ریاضی در دانشنشان داد که نمرات درس 

غیرهمسال )همکالسیهای بزرگتر( با همان هوش و توانایی ریاضی، بود. همچنین مشخص شد که نمرات ریاضی 

-االتر از دانشنمره ب 1درصد باالی کل نمرات بود، به طور متوسط  1آموزان جهشی که نمراتشان در حدود دانش

 آموزان همسال خود با همان هوش و توانایی ریاضی است.

( نشان می دهد که جهش تحصیلی یکی از روشهای مفید و کارآمد جهت SMPYبررسی مطالعات طولی موسسه )

مستعد در حوزه ریاضیات است. در این مطالعات مشخص  آموزاندانشبرآورده کردن نیازهای علمی و تحصیلی 

 227(.1223شان به ریاضیات کمک کرده است.) بیکنل،آموزان در حفظ عالقهنامه های جهش به دانششد که بر

آموزان باهوش انجام یافت، مشخص گردید، از ای که به منظور بررسی جهش ریاضی و تأثیر آن بر دانشدر مطالعه

ورود به دانشگاه تمایل بیشتری  ریاضی جهش داشتند، اغلب آنان با درسآموزی که در دوره دبیرستان در دانش 41

آموزان جهشی شانس بیشتری برای خواندن ریاضیات به داشتن درس ریاضی در ترمهای اول خود داشتند. این دانش

آموزان جهشی، رضایت بیشتری از برنامه های ریاضی داشتند. در دانشکده داشتند. همچنین مشخص شد که دانش

ر های ریاضی آنها چالش برانگیز و مستمن رضایت را از ریاضی داشتند که برنامهآموزانی بیشتریاز این میان، دانش

 228. (2331)کولتیچ، برادی، بود

آموزان جهشی  به ویژه آموزان جهشی انجام داد، دریافت با این که دانشدر تحقیقاتی که گراس برروی دانش

انسانی، توانایی باالیی از خود نشان دادند، آموزان در دروس ریاضی و دروس جهش رادیکال نسبت به سایر دانش

 (.1221)گراس،  آموزان تمایل زیادی به جهش در ریاضیات داشتندولی این دانش

جهش تحصیلی و عملکرد درس علوم  ج:  
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 اهداف کلی آموزش علوم بر سه اصل استوار است:

 های ضروری (کسب دانستنی2

 (کسب مهارتهای ضروری1

 های ضروری(کسب نگرش3

آوری اطالعات، گیری، جمعآموزان باید بیاموزند عبارتند از: مشاهده کردن، اندازههای علوم تجربی که دانشمهارت

، پیش بینی کردن و کاربرد ابزار و طراحی تحقیق است. )ویژه نامه ارتباطسازی، برقراری ها، فرضیهتفسیر یافته

 (. 2332به نقل ازعبدالملکی  2382آموزش علوم ، 

ن دورااز در مدرسه  ماهیت علمز و درک درست ا علمی روش تسلط بر اهمیتبر بین المللی تانداردهای آموزشیاس

 ؛ شورای تحقیقات2337، بایبی؛ 2333)انجمن آمریکایی برای پیشرفت علم کنند تأکید می دبیرستان تا ابتدایی

تجدید آزمایش و تولید،  توانایی و دانشعلمی شامل جستجوی  استداللروش علمی یا همان (. 2331، 223ملی

 وویلکینگ ؛ 1221فرانکلین،  )کوهن واست  شواهد و تئوریمیان  هماهنگی ایجاد وها تئوریها و در فرضیه نظر

ایجاد هماهنگی  نیاز به ،ایدوره و تجمعی یک فرایند به عنوان علمی (. استدالل1227، 222؛ زیمرمن1221، سودین

شناختی و  هایمهارت طیف وسیعی ازمستلزم به کارگیری  و، (1221کوهن، )دارد  شواهد تئوری ومیان 

تفکر نیز  کودکان، در شودمحدود نمی دانشمندانبه  . تفکر و استدالل علمی(1227)زیمرمن، است  فراشناختی

ساخت  گیچگونست، هادادهسازی از فرضیه برایتالش  ها وایده انتقادی از به معنای تجزیه و تحلیلکه  علمی

را از  کودکاندر  و استدالل تفکر رشد، روانشناسان(. 1223، 222دهد )فریمنرا نشان می جهاندانش و شناخت 

، 221)پیاژهیابد ظهور می در دوران بلوغ استدالل علمی هایمهارتمعتقدند  اند ودر نظر گرفته ابتدایی دوران

تفکر و توانایی باالیی برای یادگیری  آموزان سرآمد و جهشی از سطحمشخص شده است که دانش (.2318

(. بر این اساس، به 1223برند )فریمن،برخوردارند لذا بیشتر از همساالن خود از تفکر و استدالل علمی بهره می

-آموزان سرآمد و جهشی از همتایان غیرجهشیرسد نحوه تفکر و استدالل عاملی است که سبب تمایز دانشنظر می

 شود.شان می
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کند که تایید کننده این مطلب ( شواهد تجربی ای ارائه می1224) 223شویپرتیر، سودیان، کوربر، و همطالعه م

های گوناگون استدالل علمی را دارند و نشان داد که شایستگی در است که دانش آموزان ابتدایی شایستگی مولفه

رآمد های سدهند بچهت دیگر نشان میتحقیقاهای شناختی مرتبط است. از طرف دیگر، این نوع استدالل با مهارت

، برای (2332، 224پونز-زیمرمن و مارتینزتر هستند )به لحاظ شناختی از دیگر همساالن غیرسرآمد خود شایسته

کنند؛ از راهبردهای یادگیری استفاده موثرتری شان راهبردهای بیشتری استفاده میسازماندهی و تبدیل اطالعات

(؛ و 2331، 221دهند )ریزمبرگ و زیمرمانها و تکالیف جدید انتقال میا به موقعیتکنند و این راهبردها رمی

، 221اخبرند )فرنبراهبردهای دوباره خوانی، استنتاج، آنالیز ساختار، پیش بینی، و ارزشیابی را بیشتر به کار می

ز سطوح باالتر شناختی آموزان سرآمد نسبت به همتایان غیر سرآمد خود ارود دانش(. بنابراین انتظار می2332

برخوردار باشند و به تبع آن از توانایی باالتری در استدالل علمی برخوردار باشند. با این حال، در مطالعه طولی ده 

(، از مقایسه متغیرهای فردی 2333، 227ای که با هدف بررسی جهش تحصیلی انجام شده است )سوییتکساله

موزان جهشی و غیرجهشی در دستیابی به سطوح باالی شناختی مشخص گردید تفاوت معناداری میان دانش آ

( بیان داشتند با این که 2331، به نقل از کالیچ، و برادی، 2384) 228وجود ندارد. همچنین، کولیک و کولیک

ای اوقات نیز تر هستند، اما در پارهآموزان جهشی به لحاظ تحصیلی از هم ساالن غیرجهشی خود موفقدانش

آموزان جهشی در گیرند. در مطالعه حاضر، عملکرد دانشکه در جایگاه برابر نسبت با آنها قرار میمشاهده شده 

پژوهشی  درشود. دستیابی به سطوح شناختی مختلف با همتایان غیرجهشی شان در درس علوم مقایسه می

-ود ندارد و دانشآموزان جهشی قبل و بعد از جهش وجمشخص شد که تفاوت معناداری بین نمرات علوم دانش

 . (2373، اند )آرانینسبی خود را بعد از جهش حفظ کردهآموزان جهشی به طور متوسط وضعیت 

های آموزان سرآمد از طبقه بندی بلوم یا دیگر مدل های مشابه که بر مهارتخیلی از معلمان در تربیت دانش       

(. 1221، 212، به نقل از فورد2337، 223کنند )دیویس و ریمتفکر سطوح باالتر و حل مسئله  تاکید دارند استفاده می

بندی شش ی شناختی، طبقهبندی اهداف آموزشی در حوزهبرای دسته (2334و همکارانش ) 212بنجامین بلوم

ای دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و ترکیب، ترکیب و ارزشیابی را ارائه کردند که البته بعدها نقدهایی به آن مرحله
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جدیدی ارائه کرد که در آن این  بندیطبقه( 1222دستخوش تغییراتی شد. به عنوان مثال، اندرسون ) وارد شد و

کیل بندی اصالح شده را تششش دسته با جابجایی دو دسته آخر، تحت عنوان فرآیندهای شناختی یک بعد از طبقه

و دانش فراشناختی( اختصاص داده شد ای داده و بعد دوم به انواع دانش )دانش حقایق، دانش مفاهیم، دانش رویه

 بندی اصالح شده بلوم، آنگونه که اندرسون و همکارانطبقه(. 2332الهدائی، سید حسن، )رادمهر، فرزاد و علم

بعد دانش شامل بخشهای . اند شامل دو بعد دانش و فرآیندهای شناختی استبیان کرده......(  ، به نقل از1222)

ای هدر بعد فرآیندهای شناختی نیز طبقه. باشدای، و دانش فراشناختی میی، دانش رویهدانش حقایق، دانش مفهوم

بقه در این ط. کردن و تولیدکردن را شاهد هستیمکاربردن، تجزیه و ترکیب کردن، ارزیابی یادآوری، فهمیدن، به

تری الزم است. در بندی، هر چه از سطوح پایین به سمت سطوح باالتر می رویم، مهارت های شناختی بیش

آموزان حقایق سازد، به دانشترین سطح همان یادگیری طوطی واری است و انتقال دانش را محدود میپایین

شوند تا به آموزان ملزم میشود. اما در سطوح باالتر دانششود و از آنها یادآوری اطالعات خواسته میآموخته می

 (.1221اند بپردازند )فورد، یاد گرفتهکاوش و جستجو، بررسی، نقد، و ترکیب آنچه 

این مطالعه از بعد فرآیندهای شناختی، سه طبقه ابتدایی را مطابق با آنچه در مطالعات تیمز آمده است مورد 

یادآوری به معنای بازیابی ، به کار بستن و استدالل کردن. آوردنهای شناختی به یاد دهد: حیطهبررسی قرار می

افظه بلند مدت است که شامل دو بخش بازشناسی و بازخوانی است. به کار بستن، شامل اطالعات مرتبط از ح

شود که خود دارای دو قسمت اجرا کردن و مورد استفاده قرار دادن استفاده از یک روش در یک موقعیت خاص می

د و شکیل دهنده بشکنباشد. برای استدالل کردن هم یادگیرنده باید قادر باشد مواد یا مطالب را به عناصر تمی

 (.2387روابط میان آنها را توصیف نماید )سیف، 

( ویژگی های شناختی و انگیزشی دانش آموزان سرآمد و همساالن غیر سرآمد را بررسی 1224) 211هانگ و آکویی

 کردند و دریافتند که سرآمدها نسبت به غیرسرآمدها مراتب باالتری از حوزه شناختی را دارا هستند. همچنین،

آموزان سرآمد الزاماً در آزمونهای رسمی یا آزمونهایی دانشدهد نشان می (1223، 213)واترز و دیزمنای دیگر مطالعه

ان شآموزان را از همتایان غیرجهشیسنجند عملکرد باالیی ندارند و آنچه این دانشکه سطح یادآوری اطالعات را می

آموزان جهشی در سطوح رود دانشلذا انتظار می ستدالل است.کند، قابلیت تفکر عمومی، خالقیت و امتمایز می

 بندی بلوم، عملکرد بهتری نسبت به همتایان غیر جهشی خود داشته باشند.باالتر طبقه

 

 

                                                           
122 Hong and Aqui 
123 Watters & Diezmann 
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 مقدمه

در این فصل روش تحقیق بکارگرفته شده برای پرداختن به سواالت پژوهش را بیان می گردد. روش تحقیق انتخاب 

الزم است طوری تنظیم و اجرا گردد که به پاسخ دادن به سواالت تحقیق منجر شود. لذا در اینجا مجددا  شده

سواالت تحقیق مرور می گردد  و سپس در بخش های مختلف این فصل به تشریح دیزاین یا طرح پژوهش،  

های تحلیل داده ها می پردازیم. هها و شیوی( داده ها، ابزراهای تولید دادهراهبردها و روش های تولید )جمع آور

از آنجا که این تحقیق مقیاس ملی دارد و بسیاری از ابزارهای تحقیق بکار رفته الزم بوده که فرایند پایلوت شدن 

 را داشته باشند، بخشی از این فصل نیز به تشریح فاز پایلوت پروژه اختصاص داده شده است. 

 مروری بر سواالت تحقیق: 

 اجتماعی -تماعیالف : رشد اج

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم سال در دانش های اجتماعیهارتمآیا  -2

 )هم پایه( متفاوت است؟

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم آیا خودپنداره یا توصیف از خود در دانش -1

 سال )هم پایه( متفاوت است؟

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال ان احساس تنهایی و سطح نارضایتی اجتماعی در دانشآیا میز -3

 )غیرهم پایه( و غیرهم سال )هم پایه( متفاوت است ؟

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم آیا میزان مشکالت و نقاط قوت در دانش -4

 سال )هم پایه( متفاوت است ؟

 لکرد خواندنب: عم

آموزان جهشی و همتایان غیرجهشی همسال )غیرهم پایه( و غیرهم سال )هم در دانشآیا درک مطلب خواندن 

 پایه( متفاوت است ؟

 ج : عملکرد ریاضی

 آموزان جهشی، با همتایان غیرجهشی متفاوت است؟آیا عملکرد ریاضی دانش

 د: عملکرد علوم
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  تفاوت وجود دارد؟ هاک روابط علی بین پدیدهدر در جهشیآموزان جهشی و غیرآیا بین دانش

 طرح پژوهش

شود. در دار در نظر گرفته میهای طولی یا مدتژوهشوالی است که برای پهای متپژوهش تابع طراحیطرح این  

هایی که محقق مداخله خاصی را آن گیرد:ذیل مطالعات طولی معموال دو نوع عمده آن مورد استفاده  قرار می

هایی که محقق کند. و آندار دنبال میتحول و تغییر آنها را بصورت مدت ها ودهد و جریان طبیعی گروهنجام نمیا

دار های کنترل و آزمایشی پیگیری مدتنماید و سپس تحول را در گروهاقدام به انجام مداخله و دستکاری می

ها ها، همسن با جهشیطبیعی برای سه گروه )جهشیکند. این پژوهش در زمره نوع اول است و شرایط رخ داده می

ها ولی غیرهمسن( را قرار است به مدت حداقل چهار سال پس از جهش پایه با جهش کردهپایه، همهمولی غیر

 پیگیری مداوم نماییم. 

 

 

 تفاوت تحقیقات مقطعی با تحقیقات طولی 

ما در مقابل در شوند. ابرهه از زمان جمع آوری می در یک ها از یک نمونه معرف جامعهدر تحقیقات مقطعی، داده

طولی در علوم رفتاری دارای مطالعات  .شودها در چند برهه از زمان انجام میآوری دادهتحقیقات طولی جمع

ای طوالنی است. به ویژه در روانشناسی از این روش برای پیگیری رشد و تحوالت کودکان و یا پیشرفت سابقه

 زاتمبار درباره و شناسان جامعه توسط زمینه این در کارها اولین سیاست در. شود می استفاده …ودرمان بیماری 

 .گرفت صورت انتخاباتی

 به طور کلی تحقیقات طولی را در سه دسته

 مطالعات روند 

 تحلیل کوارت 

 مطالعات پانل 

 .توان دسته بندی نمودمی

 مطالعات روند الف:
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برای  .از گروه های مختلف افراد در زمان های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند در یک مطالعه روند، نمونه هایی

نامزد درصد به  43و « الف»درصد مردم به نامزد  17مثال مطالعه ای سه ماه قبل از انتخابات نشان داده است که 

درصد  41و « الف» درصد به نامزد 11دهد که ماه نتایج با کمی تغییر نشان می دهند. پس از یکرأی می« ب»

 .رأی خواهند داد« ب»به نامزد 

ای از یک مطالعه روند می باشد.این نوع مطالعات تنها در مورد تغییرات یک گروه یا جامعه این مطالعه نمونه

دو « الف»دانیم که در دوره زمانی مورد مطالعه نامزد در مثال فوق ما می ا قرار می دهد.اطالعاتی را در اختیار م

گرایش « ب»طرفداران شخص  دانیم چند درصد از این افراد بهارانش را ازدست داده است اما نمیاز طرفد درصد

 .اند. برای تعیین چگونگی این تغییرات نیاز به یک مطالعه پانل می باشدیافته

ات می این مطالعتوانند مفید باشند. با استفاده از تغییرات دراز مدت در یک جامعه میمطالعات روند برای توصیف 

دگان نها درطی زمان دست یافت. مانند بررسی تغییرات بینی برای شناخت برخی مسائل و پدیدهتوان به الگوی

 .های تلویزیونیشبکه

ا ی پیمایشی که بهانوان مبنایی برای مقایسه با دادهتوان به عالعات روند آن است که از آنها میمزیت دیگر مط

دانان از این مطالعات برای سنجش سالمت اقتصاد استفاده اند، استفاده نمود. اقتصادشدهی آوراهداف دیگری جمع

 .می کنند

ها آوری شده بستگی دارد. اگر دادههای جمعمناسب بودن مطالعات روند به دادههای این روش اینکه از محدودیت

ت اعالوه بر این برای ارزشمند بودن مطالعشوند. یری نادرستی درباره روند منجر میگغیرواقعی باشند، به نتیجه

یا روش مطرح کردن سؤاالت باعث ها استفاده کرد. تغییر در شاخص گیری مشابهیروند باید از ابزارهای اندازه

 .شود که نتایج حاصل طی زمان باهم قابل مقایسه نباشندمی

 تحلیل کوارتب: 

یقی با هم رابطه دارند و یا گروهی که یک رویداد مهم برای محققان، کوارت یک گروه از افراد است که به طر

 آن در که ای مطالعه هر اساس این بر. …زندگی را در یک دوره خاص تجربه کرده اند، مانند ازدواج، تولد و

 کوارتی تحلیل یک باشد، داشته وجود زمانی دوره چند یا دو در کوارت چند یا یک های ویژگی از هاییاندازه

 .دشو می محسوب

درصد دانشجویان  12در این نوع تحلیل تالش می شود اثر یک کوارت شناخته شود، برای مثال فرض کنید که 

درصد  22حالی که تنها جالت خبری را مرتب می خوانند، درسال آخر یک دانشگاه گزارش کرده اند که م
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این است که آیا تغییرات متغیر حال سؤال  دانشجویان سال اول همان دانشگاه چنین چیزی را گزارش کرده اند.

وابسته به علت افزایش سن است یا این که اعضای نمونه به کوارت یکسانی تعلق دارند؟ یک تبیین این است که 

عادات مطالعه دانشجویان با پیشرفت در دانشگاه تغییر می کند و تبیین دیگر آن است که دانشجویان سال اول 

برای تشخیص این موضوع دو راه  .دارند نهمالعه متفاوتی از دانشجویان سال متشکل از افرادی است که عادات مط

وجود دارد، یک راه این است که دانشجویان واحدی را هنگامی که سال اول هستند و مجدداً زمانی که به سال 

 شود(، روشمی رسند مورد پرسش قرار دهیم و نتایج را مقایسه نماییم )به این نوع داده ها پانل گفته می  نهم

انتخاب نماییم، هرنمونه معرف گروه واحدی  1و  2دیگر آن است که دو نمونه از جامعه دانشجویان در زمان های 

از افراد است که در سال های مختلفی از تحصیل هستند. اگرچه به این ترتیب نمی توانیم بگوییم عاات مطالعه 

اند وارد دانشگاه شده 2ی که در زمان یم که کوارت افرادچه افرادی در طی زمان تغییر کرده است، اما می دان

درصد دانشجویان سال آخر مجالت  42درصد دانشجویان سال اول و  21تغییر یافته است. اگر  نهمچگونه تا سال 

 .خبری را می خوانند، می توانیم نتیجه گیری کنیم که عادات مطالعه با افزایش سن تغییر یافته است

ی را به محقق م مناسبی بینش …د بررسی اثرات بلوغ، تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی واین روش در مور

 .دهد. در موارد بسیاری یک تحلیل کوارت ارزان تر از یک آزمایش یا تحقیق پیمایشی است

ای هو بتوانند تفاوت قبول همگان باشندهایی که موردجداول کوارت آزمون دری این روش اینکه هامحدودیتاز 

ی ناشی از شانس را برآورد کنند، وجود ندارد. عالوه بر این اگر تحقیق مدت زیادی طول بکشد ممکن مشاهده شده

است با مشکل مرگ و میر و یا در دسترس نبودن برخی از پاسخگویان مواجه شویم، و به دنبال آن با کاهش حجم 

 .ها وجود نداشته باشدبودن یافته ری برای سنجش معنادارنمونه امکان استفاده از روش های آما

 مطالعات پانل ج: 

گیرد. این نوع مطالعات های مختلف مورد آزمون قرار میاندر مطالعات پانل نمونه یکسانی از پاسخگویان در زم

برای مثال در یک مطالعه پانل برای بررسی اثر  .می توانند تغییر در نگرش ها و الگوهای رفتاری را آشکار نمایند

خشی تبلیغات سیاسی، تمام اعضای پانل باید به طور دوره ای مورد مصاحبه قرار گیرند تا مشخص شود در طی ب

 .یک مبارزه انتخاباتی هر پاسخگو در چه زمانی تصمیم به در انتخابات و رأی دادن می گیرد

از اعضایی  وسته مرکبپانل پی توانند از پانل پیوسته و فاصله ای استفاده کنند.محققان بسته به اهداف مطالعه می

دهند. در پانل فاصله ای اعضا ه منظم گزارش میهای خاص یا الگوهای رفتاری را طبق یک برناماست که نگرش

یل مگیری خاصی )مانند پرسشنامه( را تنها در زمانی که اطالعاتی مورد نیاز است تکپذیرند که ابزارهای اندازهمی
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های آماری پیشرفته فراهم می سازد و به محقق امکان های مناسبی را برای تحلیلهنمایند. این نوع مطالعه داد

 .پیش بینی روابط علت و معلولی را می دهد

کلی برای تعین روابط علت و معلولی و انجام یک استنباط علیت، وجود سه شرط ضروری است، نخست به طور

شود. دوم آن که بین دو متغیر باید نوعی پیوند وجود داشته ترتیب زمانی، یعنی علت حتما باید قبل از معلول واقع 

 .، قبل از آن که معلول ها به علت ها نسبت داده شوند، تمام علل دیگر باید رد شده باشندهشتمباشد. و 

 یک کمک به همچنین و کند تعیین را متغیرها بین روابط دهد تاک پیمایش مقطعی به محقق امکان میی

ر این د اهگ اما. کند رد را دیگر هایتبیین جزئی، همبستگی نظیر آماری هایکنترل از استفاده و دقیق پرسشنامه

بررسی رابطه رفتارهای پرخاشگرانه و تماشای »شود. این امر در مطالعه ای مانند روش ترتیب زمانی مطرح نمی

پانل متغیرها در طی زمان جمع ، مشکل آفرین خواهد بود. در مطالعات «برنامه های خشونت آمیز در تلویزیون 

آوری می شوند و استنباط علی قابل دفاع تر خواهد بود. در این مطالعات باید توجه داشت که دوره های اندازه 

 .گیری به گونه ای انتخاب شوند که علت معلول را بوجود آورد

ورد پویایی تغییر مفید هستند. های پانل بویژه در پاسخ دادن به سؤاالتی در مدادهاز مزایای این روش اینکه 

و یا « دهند؟تغییر می تحت چه شرایطی رأی دهندگان عضویت خود را در یک حزب سیاسی»سواالتی مانند 

های از این قبیل هستند. برقراری تماس« های حزبی تا چه حد است؟های جمعی در تغییر نگرشنقش رسانه»

-بهطالعات بیشتری را نسبت به مصاحد آنان کمک کند و سبب شود اتواند به افزایش اعتمامکرر با پاسخگویان می

 .های اولیه در اختیار محقق قرار دهند

در این مطالعات گاه دستیابی و مراجعه مجدد به اعضای پانل مشکل است.  اینکه این روش یهاودیتمحداز جمله 

دهند، اما گاهی این تلف مورد مطالعه قرار میهای مخندر کنار این مزیت که مطالعات پانل افراد یکسانی را در زما

 که در این مطالعه نیز با ما افت نمونه مورد مطالعه مواجه بودیم. شود.مزیت موجب کاهش حجم نمونه نیز می

مشکل جدی دیگر این است که پاسخگویان  البته در مطالعات طولی مسئله افت نمونه، امری کامال طبیعی است.

معرف ها غیرشود نمونهو همین باعث میشوند یری بعد از تکرار مصاحبه حساس میگهای اندازهنسبت به ابزاراغلب 

 توان گفت مطالعات پانل نیازمند دقت بیشتر و هزینه باالتری استشوند. در مجموع می

های رزبدیل است، هرچند در بیرون از متحقیق پیش رو از نوع پانل است. این تحقیق در نوع خود در کشور بی  

های تحقیقی ها مسبوق است، چنین طرحویژه در کشورهایی که سابقه تحقیق در علوم اجتماعی آنایران و به

ی یک گروه های مکرر از متغیرهای مورد مطالعهگیریهای طولی متضمن اندازهروند. طرحچندان نو به شمار نمی

هایی که مناسب ها و ابزارهای مورد نیاز با ویژگیادههایی هم از منظر تولید ددر طول مدت مدید است. چنین طرح
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های آماری، دارای پیچیدگی و در عین حال آماری و نظری باشد و هم از منظر نوع تحلیل یپیچیدههای تحلیل

 نماید.های پژوهش را معتبرتر و پایاتر میای هستند که یافتهغنای ویژه

 

 کنندگانشرکت  

باشد. مقطع ابتدایی کشور و والدین آنها می نهمو  هشتمآموزان پایه امل همه دانشجامعه آماری این پژوهش ش

اتخاذ شده  )تهران، گیالن، همدان و هرمزگان(دانش آموز جهشی از چهار استان کشور  2481نمونه نهایی از بین 

آموزان وزی را دانشآمدرصد از حجم نمونه دانش 31و همتاست. در مجموع   آموز جهشیدانش 314است که شامل 

آموزان و نیم درصد، دانشسی و سه  .مشغول به تحصیل هستند اند که در پایه هشتمجهشی به خود اختصاص داده

ند اآموزان مورد مطالعه هم کالس بودهآموزان جهشی یا به عبارتی دانشهستند که در پایه دوم، با دانش هشتمپایه 

آموزانی درصد از حجم نمونه به دانش 1/32کنیم و هم پایه یاد میهمسن و غیر تحت عنوان گروه گواه و ما از ایشان

م هم پایه هستند ان جهشی مورد مطالعه در کالس هشتآموزاند و هم اکنون با دانشاختصاص دارد که جهش نکرده

 218موزان جهشی، آنفری دانش 2481 ایم. در کل از جامعه همسن نامیدهیه و غیرو ما ایشان را گروه گواه همپا

 آموز جهشی برای نمونه انتخاب شده است.دانش

استفاده شده است. در این روش افراد جامعه با توجه به  214ایگیری چندمرحلهگیری از روش نمونهجهت نمونه

 ایگیری خوشهشوند. نمونه( از انواع واحدهای جامعه انتخاب میکوچکترهای بزرگتر به سلسله مراتبی )از واحد

  (.281، ص 2383ای است )سرمد و همکاران، گیری چند مرحلهای از نمونهحالت ویژه

گیری در چند مرحله )استان ، شهر، مدرسه، کالس( انجام شده است. بدین ترتیب که در در پژوهش حاضر نمونه

متقاضیان جهش  هایی انتخاب شدند که آمارمرحله اول از مناطق غرب، شرق، جنوب، شمال و مرکز کشور استان

های هم جوار بود. سپس به جهت سهولت دسترسی، مراکز استانها بصورت هدفمند در این استانها بیش از استان

، فارغ از مرکزی بودن یا نبودن 232هوشی باالی  بهرهآموزان با ی دانشانتخاب شدند. با این توضیح که همه

با  ی انتخاب شدهسعی بر این بود که نسبت نمونه آنوه بر منطقه سکونت در نمونه نهایی جای داده شدند و عال

نسبت متقاضیان از هر استان متناسب باشد و تمامی مناطق شهر تهران نیز در نمونه، مد نظر قرار گیرند. در ادامه 

آموز جهشی بود، انتخاب شد. ی که شامل حداقل یک دانشنهمی از هر شهر مدارس و در هر مدرسه کالس پایه

آموزانی در آن مشغول مدرسه، کالسی برای همتاسازی انتخاب شد که دانش هشتمهای چنین از میان کالسهم

                                                           
Stage Sampling–Multi - 124 



64 
 

آموز جهشی مورد مطالعه در پایه دوم همکالس بوده باشند. لذا برای انتخاب تحصیل باشند که سال قبل را با دانش

)گروه گواه( که به  نهمی و نیز پایه هشتمی آموزان پایهآموزان و نیز برخی دانشهمتای مناسب، روی این دانش

آزمون هوش کتل اجرا  ها، از نظر وضعیت خانوادگی و تحصیلی در یک رده بودند،شهادت معلمان و هم کالسی

نفر آزمون کتل به عمل  2383کل از آموزان جهشی، دررابر تعداد دانششد و بدین ترتیب با نسبت تقریباً هفت ب

آموز جهشی داشت به عنوان همتای اولیه او  انتخاب نزدیک ترین بهره هوشی را با دانش آموزی کهآمد و دانش

 شد. 

وضعیت اقتصادی )محل و منطقه شایان ذکر است که اساس همتاسازی نهایی، عالوه بر نمرات آزمون هوش کتل، 

  .را نیز شامل بوده است( خانواده )تحصیالت و شغل والدین فرهنگیوالدین( و وضعیت اجتماعی و  درآمد زندگی و

 طراحی ابزارها واجرای آزمون

 مرحله اول: طراحی ابزارهای پژوهش در فاز دوم 

با توجه به ماهیت طولی بودن مطالعه، در بخش سنجش شوند. در فاز دوم پژوهش نیز ابزارهایی به کار گرفته می

اجتماعی به  -ابزار در بخش عاطفی 4در فاز اول شود. ویژگیهای عاطفی اجتماعی از ابزارهای فاز قبل استفاده می

های اجتماعی گرشام و الیوت، آزمون توصیف خود مارش، آزمون نقاط قوت کار گرفته شد. ابزارهایی چون: مهارت

ابزار  4و ضعف گودمن، آزمون احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعی کیسدی و آشر. در فاز دوم نیز از همین 

در بخش پیشرفت تحصیلی نیز تالش شده است تا آزمونهایی طراحی و اجرا شوند که همانند استفاده خواهد شد. 

فاز قبل از اعتبار و استاندارد الزم برخوردار باشند. در مرحله اول برای سنجش دانش ریاضی و علوم از آزمون 

استفاده  1221ی استاندارد تیمز استفاده شد و در این مرحله نیز همانند فاز اول، از آزمونها 1227استاندارد تیمز 

شد. برای آزمون خواندن در فاز قبل از آزمون استاندارد پرلز استفاده شد. در این مرحله نیز تالش شد آزمونی به 

کار گرفته شود که نزدیک به آزمون فاز قبل باشد و در نتیجه آزمون خواندن در این مرحله از سری کتابهای لذت 

های درسی در ایران می کتابها برگرفته از آزمون پرلز و بر اساس آخرین تغییرات کتابخواندن طراحی شد. این 

 باشند.

 

 

 آزمونهای فاز دوم
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 زمان سئوالتعداد  بخش اول )آزمونهای پیشرفت تحصیلی(

 41 12 ای به زمین( )سری کتابهای لذت خواندن(آزمون خواندن )موشهای وارونه، نامه

 41 24 (1221وم )برگرفته تیمز آزمون پیشرفت تحصیلی عل

 41 21 (1221آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی )برگرفته تیمز 

   اجتماعی( -بخش دوم )آزمونهای عاطفی

 22 11 های اجتماعی گرشام و الیوتبندی مهارتنظام درجه

 12 81 آزمون توصیف خود مارش

 22 14 آزمون نقاط قوت و ضعف گودمن

 22 14 نارضایتی اجتماعی کیسدی و آشر آزمون احساس تنهایی و

 

 مرحله دوم: اجرای پایلوت برای بررسی تخصصی سئواالت فاز دوم  

آموزان بصورت اجرای کالسی به آزمون خود پاسخ دادند. ابزارهای مورد استفاده در بخش در مرحله پایلوت دانش

نفر از  222سئوال( بود که بر روی  24وم )سئوال( و آزمون عل 24پایلوت شامل آزمون خواندن، آزمون ریاضی )

آموز نحوه پاسخ دادن را به خوبی فرا گرفته است دانش آموزاندختر و پس اجرا شدند. برای اطمینان از آنکه دانش

شد هر موردی را که آموزان خواسته دادند. از دانشآزمونگر چند مورد را به عنوان مثال همراه با وی انجام می

ت گران نیز همه موارد از سواالترتیب، آزمونوند عالمت بزنند و آن را با آزمونگر در میان بگذارند. بدینشمتوجه نمی

 های بعدی ثبت کردند. آموزان و نیز زمان اجرای هر آزمون را برای بررسیو ابهامات دانش

 ضرورت اجرای مرحله پایلوت

 گتر، اجرا بر روی یک گروه کوچکتر اما واقعی برای اطمینان از مناسب بودن اجرا در گروه نمونه بزر

 هااطمینان از مناسب بودن و قابل فهم بودن ماده

 ای های چندگزینهآموزان در پاسخگویی به پرسشبررسی آگاهی و نحوه عملکرد دانش 

 آگاهی از مدت زمان الزم برای اجرای هر آزمون

 هابهترین ترتیب ارائه آزمون - 
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 شوند.ها با آن مواجه میآموزان در پاسخ به آزمونی که احتماالً برخی از دانشمشخص شدن مشکالت -

 مشخص شدن سطح سئواالت با توجه به درجه دشواری  - 

 نتایج تحلیل سئواالت علوم و خواندن در اجرای پایلوت  

گرفتند. از طریق این نرم مورد تجزیه تحلیل سئوال به سئوال قرار  IRTپس از اجرای پایلوت آزمونها با نرم افزار 

 افزار سئوالها از نظر درجه دشواری و درجه تشخیص بررسی و تجزیه تحلیل شدند.

-توانایی متوسطی در جداسازی شرکت نتایج مربوط به دشواری و تشخیص کل آزمون نیز حاکی از است که آزمون

 کنندگان داشته است. 

ه یک نزدیک شود سوال آسان و هر چه به صفر نزدیک شود ب (P)الزم به ذکر است هر چه مقدار ضریب دشواری 

 یابد.دشواری آن افزایش می

 به یک نزدیک باشد مناسب تر است. (D)ها هر چه این مقدار ضریب تشخیص در رابطه با تشخیص سوال

 تشخیص و ضریب دشواری ضریب نظر از علوم سئواالت تحلیل نتیجه

 مناسب یا نامناسب (Dضریب تشخیص ) (Pضریب دشواری ) شماره سئواالت علوم

 نامناسب )آسان( 23/2 73/2 1

 نامناسب )دشوار( 33/2 12/2 2

 نامناسب )آسان( 23/2 34/2 3

 مناسب 43/2 12/2 4

 نامناسب )دشوار( 32/2 11/2 5

 نامناسب )دشوار( 18/2 17/2 6

 نامناسب 38/2 42/2 7

 مناسب 81/2 11/2 8

 مناسب 72/2 12/2 9

 مناسب 11/2 38/2 10

 مناسب 73/2 44/2 11
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 نامناسب )دشوار( 41/2 17/2 12

 مناسب 83/2 14/2 13

 مناسب 33/2 43/2 14

 1 سئواالت نامناسب 7 سئواالت مناسب

 

سئوال مناسب باقی ماندند و در مرحله بعد سئواالت نامناسب با سئواالت مناسب  7پس از بررسی نتایج تحلیل، 

سئواالتی که سطح دشواری پایین یا باالیی داشتند و قدرت تشخیص پایینی داشتند با سئواالت  جایگزین شدند.

انتخاب شدند   1221تری جایگزین شدند. منطق جایگزینی بدین شکل بود که سئواالتی از آزمون تیمز مناسب

 1ل برای بخش دانش، سئوا 7که از نظر سطح بین المللی سطح متوسط یا نسبتا باالیی داشتند. بدین ترتیب 

حوزه زیست شناسی، شیمی، فیزیک و  4سئوال برای بخش استدالل و در  1سئوال برای بخش به کاربستن و 

 زمین شناسی برای اجرای اصلی، طراحی شدند. 

 نتیجه تحلیل سئواالت خواندن از نظر ضریب دشواری وضریب تشخیص

 مناسب یا نامناسب (D) ضریب تشخیص (Pضریب دشواری ) شماره سئواالت خواندن

 نامناسب )آسان( 23/2 34/2 1

 نامناسب )آسان( 28/2 31/2 2

 نامناسب )آسان( 28/2 31/2 3

 مناسب 42/2 13/2 4

 نامناسب )آسان( 44/2 71/2 5

 نامناسب )دشوار( 41/2 73/2 6

 نامناسب )آسان( 31/2 81/2 7

 مناسب 22/2 17/2 8

 مناسب 13/2 12/2 9

 مناسب 44/2 11/2 10

 مناسب 11/2 13/2 11
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 مناسب  11/2 44/2 12

 نامناسب )آسان( 38/2 82/2 13

 مناسب 41/2 77/2 14

 مناسب 72/2 11/2 15

 مناسب 31/2 41/2 16

 مناسب 71/2 12/2 17

 مناسب 32/2 13/2 18

 مناسب 73/2 42/2 19

 نامناسب )دشوار( 32/2 28/2 20

 21 تعداد سئواالت مناسب

 8 تعداد سئواالت نامناسب

 

سئوال مناسب باقی ماندند و در مرحله بعد سئواالت نامناسب با  21پس از بررسی نتایج تحلیل آزمون خواندن، 

سئواالت مناسب جایگزین شدند. سئواالتی که سطح دشواری پایین یا باال و قدرت تشخیص پایینی داشتند با 

سط یا بایست سطح متوق جایگزینی بدین شکل بود که سئواالت  میتری جایگزین شدند. منطسئواالت مناسب

نسبتا باالیی داشته باشند، لذا سئواالت تستی که سطح دشواری پایینی داشتند، با سئواالت تشریحی جایگزین 

شدند، یکی از سئواالت نامناسب درمتن اول که سئوالی آسان با ضریب تشخیص پایین بود، حذف گردید و بدین 

سئوال برای داستان اول آزمون خواندن )موشهای وارونه( و برای متن دوم یک سئوال جدید طراحی  22ب ترتی

 سئوال برای متن دوم آزمون خواندن )نامه ای به زمین( برای اجرای اصلی، آماده شد.  3گردید و در نهایت 

 چگونگی دریافت اطالعات دانش آموزان در فاز دوم 

با حضور در دفتر  37آبان ماه  2مرحله اجرایی موج دوم را عمال از تاریخ پرورش کل،  با دریافت مجوز آموزش و

مدارس  آموزان واطالع از وضعیت فعلی دانشتماس با والدین کودکان جهشی جهت با و  دانشگاه تربیت مدرس

داشتیم  از فاز اول  که آموزان جهشیدانش برای آغاز فاز دوم، بر اساس پایگاه اطالعاتی و فهرست. آغاز گردید

ه آموزان سئوال کردیم البتس گرفتیم و از آنها در مورد دانشتک تک والدین تما را آغاز کردیم و با تماس با والدین
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اغلب والدین اطالعات قبل از کسب اطالعات الزم بود در مورد خودمان، طرح و فاز قبلی توضیحاتی داده شود. 

 آموزان در اختیار ما قرار دادند که ثبت گردید. نسبتا کاملی از وضعیت فعلی دانش 

 )بیان چگونگی اجرای تحقیق(  شیوه اجرا  

از ف در فاز پایلوت، نقایص و ابهامات رفعها و پس از بازنگری پرسشنامه ها بدین شکل بود کهآوری دادهشیوه جمع

سپس با مراکز از پیش . آغاز گردید با گرفتن مجوزهای مربوطه 21/22/37در تاریخ اصلی یا اجرای اصلی پروژه 

تعیین شده در مراکز استان ها یعنی هرمزگان، رشت، همدان و تهران هماهنگی های الزم انجام و تاریخ اجرای 

  آزمون به آنان طی نامه هایی ابالغ گردید. 

هران، همدان، شهر ت 4های موردنظر برای اجرا در پس از آماه شدن نهایی آزمونها پس از هماهنگی با حوزه

 ها در بهمنآموزان و خانوادهبندرعباس و رشت کار اجرای آزمونها پس از تعیین تاریخ برگزاری و هماهنگی با دانش

مونها در تاریخ مقرر با دقت اجرا شدند و کل اجراهای چهار شهر رشت، بندرعباس، تهران و آز آغاز گردید. 37

کنندگان فاز اول در سنجش فاز دوم نفر از شرکت 82در نهایت  وتا اواسط اسفندماه به طول انجامید همدان 

 مشارکت کردند.

 های تشریحیگذاری آزموننحوه نمره

های تشریحی نظیر خواندن، علوم و ریاضی از دو مصحح استفاده شده است، بدین ترتیب که یک برای آزمون

گذاری کرد. سپس ا را بازتصحیح و نمرهگذاری را انجام داد و مصحح دوم نیز سی درصد آزمونهمصحح نمره

همبستگی بین نمرات دو مصحح بررسی شد و چون همبستگی نمرات دو مصحح باال بود، توانستیم به نمرات 

 مصحح اول اعتماد کنیم. مرحله تصحیح اوراق نیز یک هفته به طول انجامید.

 spssها در و ورود داده آوریجمع

های مربوط به هایی انجام گردید. مرحله ورود دادهرغم زمانبر بودن، با دشواریپس از اتمام اجرای اصلی که علی

آغاز گردید. این  spssنفر از  اعضای مسلط به نرم افزار  آموزی، از آبان ماه توسط دودانشهای والدین و پرسشنامه

 .طول کشید 38تا خرداد ماه  مرحله
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 هیهم پا یهمتاو  هیهم پا ریهم سن غ یهمتابا  جهش کردهآموزان رسی تفاوت بین دانشاین مطالعه برهدف 

های اجتماعی، دانش ریاضی، دانش ضایتی اجتماعی، خودپنداره، مهارتدر نقاط قوت و ضعف، نار هم سنریغ

ه دست ج بتایکنندگان و سپس نابتدا اطالعات جمعیت شناختی شرکتخواندن و دانش علوم بود. در این بخش در 

 ها نگارش شده است.آمده از تفاوت بین گروه

 

 شناختیاطالعات جمعیت  

نفر زن بودند. بعالوه تعداد دانش  31نفر از آنها مرد و  42دانش آموز شرکت کردند که جنسیتِ  73در این مطالعه 

نفر بوده است  12هم سن نفر و همتای هم پایه غیر  11نفر، همتای هم سن غیر هم پایه  17آموزان جهش کرده 

و  هیهم پا ریهم سن غ یهمتابا  جهش کردههدف این مطالعه بررسی تفاوت بین دانش آموزان  (.2 -4جدول )

در نقاط قوت و ضعف، نارضایتی اجتماعی، خودپنداره، مهارت های اجتماعی، دانش  هم سن ریغ هیهم پا یهمتا

ضی، دانش خواندن و دانش علوم بود. در این بخش در ابتدا اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان و سپس ریا

 نتایج به دست آمده از تفاوت بین گروه ها نگارش شده است.

 

 شناختیاطالعات جمعیت

عالوه تعداد دانش نفر زن بودند. ب 31نفر از آنها مرد و  42دانش آموز شرکت کردند که جنسیتِ  73در این مطالعه 

نفر بوده است  12نفر و همتای هم پایه غیر هم سن  11نفر، همتای هم سن غیر هم پایه  17آموزان جهش کرده 

 (.2 -4جدول )

 

 سیتاطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در وضعیت جهش و جن 2 -4جدول 

   جهش   

 کل همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده  

 42 24 21 21 مرد 

 31 1 22 21 زن جنسیت

 73 12 11 17 کل 
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گروه تا مقطع ششم، تا مقطع دوازدهم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق  1وضعیت تحصیالت پدرِ دانش آموزان در 

درصد( است. همچنین  3151نفر ) 11ن فروانی مربوط به مقطع لیسانس با لیسانس و دکتری بود که بیشتری

 قابل مشاهده است. 1 -4جدول وضعیت تحصیالت پدر دانش آموزان بر حسب وضعیت جهش در 

 

 

 وضعیت تحصیالت پدرِ شرکت کنندگان  1 -4جدول  

   جهش   

 کل همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده  

 4 2 1 1 تا مقطع ششم 

 24 3 4 7 تا مقطع دوازدهم تحصیالت پدر

 1 2 1 3 فوق دیپلم 

 11 3 22 7 لیسانس 

 22 1 1 3 فوق لیسانس 

 3 2 4 4 دکتری 

 13 23 14 11 کل 

 

 11دانش آموزان شرکت کننده، بیشترین فروانی مربوط به گروه لیسانس با همچنین در وضعیت تحصیالت مادرِ 

نفر بود. وضعیت تحصیالت مادر، بر حسب وضعیت دانش آموزان نیز  2نفر و کم ترین فراوانی مربوط به دکتری با 

 قابل مشاهده است. 3 -4جدول در 

 

 وضعیت تحصیالت مادرِ شرکت کنندگان  3 -4جدول 

   جهش   

 کل همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده  

 3 2 3 2 تا مقطع ششم 

 21 1 1 1 تا مقطع دوازدهم تحصیالت مادر

 4 2 1 1 فوق دیپلم 

 11 3 8 3 لیسانس 

 28 1 1 7 فوق لیسانس 

 2 2 2 2 دکتری 
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 18 23 11 14 کل 

 

نفر از آن ها با پدر خود  2نفر از دانش آموزان شرکت کننده با پدر و مادر خود زندگی می کنند و  71همچنین 

 (.4 -4جدول زندگی می کند )

 

 

 نندگان در وضعیت جهش و جنسیتاطالعات جمعیت شناختی شرکت ک 4 -4جدول 

   جهش   

 کل همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده  

 71 12 11 11 با پدر و مادر 

 2 2 2 2 با پدر جنسیت

 73 12 11 17 کل 

 

 

 نقاط قوت و ضعف دانش آموزان

ی، مشکالت رفتاری، فزون کنشی، مشکالت نقاط قوت و ضعف دانش آموزان شامل پنج مولفه ی نشانه های هیجان

 گزارش شده است.1 -4جدول با همساالن و مقیاس اجتماعی است. نتایج بدست آمده از شاخص های توصیفی در 

 
 ضعف دانش آموزانمیانگین و انحراف استاندارد مولفه های نقاط قوت و  1 -4جدول 

 همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده  

 M SD M SD M SD مولفه ردیف

24/27 نشانه های هیجانی 1  27/1  77/21  33/1  22/21  12/1  

31/21 مشکالت رفتاری 2  81/2  82/27  21/1  11/27  12/1  

11/23 فزون کنشی 3  18/2  31/23  33/2  41/23  24/1  

11/21 کالت با همساالنمش 4  47/1  17/21  23/1  42/24  42/1  

24/22 مقیاس اجتماعی 5  22/3  28/3  21/3  31/3  32/3  

 : انحراف استانداردSD: میانگین، Mنکته: 
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( به دست Pبرای تحلیل ابتدا مفروضه همگنی واریانس توسط آزمون لوین بررسی شد. مقدار سطح معناداری )

است( نشان دهنده این است که بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد.  21/2تر از آمده )در همه عامل ها باال

 (.1 -4جدول بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است )

 

 انش آموزانآزمون همگنی واریانس در مولفه های نقاط قوت و ضعف د 1 -4جدول 

 F df1 df2 P 

37/2 نشانه های هیجانی  1 72 13/2  

27/2 مشکالت رفتاری  1 72 31/2  

21/2 فزون کنشی  1 72 37/2  

77/2 مشکالت با همساالن  1 72 47/2  

21/2 مقیاس اجتماعی  1 72 81/2  

 

ر دانش آموزان، پنج پس از بررسی مفروضه همگنی واریانس، از آنجایی که مولفه های نقاط قوت و ضعف از نظ

درصد  21/2مورد بود، از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. این آزمون سطح خطای نوع اول را در سطح 

نگه می دارد و از رد فرض صفر صحیح جلوگیری می کند. نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس چند متغیری در 

تایج یکسانی دارند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سه گروه چهار آزمون ارائه می شود که در اکثر اوقات ن

 -4جدول جهش کرده، همتای هم سن غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن تفاوت معناداری وجود ندارد )

7.) 

 
 واریانس چند متغیری تفاوت بین سه گروه در نقاط قوت و ضعف دانش آموزاننتایج آزمون تحلیل  7 -4جدول 

 اندازه اثر F Hypothesis df Error df P ارزش آزمون منبع اثر

 جهش

28/2 اثر پیالیی  31/2  22 234 13/2  23/2  

81/2 المبدای ویلکز  34/2  22 231 11/2  23/2  

12/2 تی هتلینگ  31/2  22 232 12/2  23/2  

28/2 ترین ریشه رویبزرگ  41/1  1 17 24/2  21/2  
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پس از بررسی نتایج آزمون چند متغیری نتایج آزمون تک متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد؛ بین سه گروه 

جهش کرده، همتای هم سن غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در هیچ کدام از مولفه های نقاط قوت و 

 ) دناداری وجود ندارضعف دانش آموزان تفاوت مع

 (. 8 -4جدول 

 
 اثرات اصلی تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در نقاط قوت و ضعف دانش آموزاننتایج تحلیل واریانس تک متغیری  8 -4جدول 

 SS df MS F P متغیر 
اندازه 

 اثر

 جهش

38/22 هیجانینشانه های   1 23/1  21/2  31/2  23/2  

13/3 مشکالت رفتاری  1 84/4  28/2  32/2  23/2  

88/1 فزون کنشی  1 44/3  31/2  33/2  23/2  

42/22 مشکالت با همساالن  1 12/1  31/2  33/2  23/2  

27/23 مقیاس اجتماعی  1 13/1  18/2  12/2  21/2  

38/341 نشانه های هیجانی خطا  72 33/4     

71/181 ت رفتاریمشکال   72 22/4     

22/113 فزون کنشی   72 11/3     

18/378 مشکالت با همساالن   72 42/1     

33/118 مقیاس اجتماعی   72 11/3     

 

(، مشکالت 1 -4شکل نمودار مربوط به مولفه های نقاط ضعف و قوت دانش آموزان شامل نشانه های هیجانی )

شکل (، و مقیاس اجتماعی )3 -4شکل (، مشکالت با همساالن )4 -4شکل (، فزون کنشی )2 -4شکل رفتاری )

( آورده شده است.1 -4
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 ی نشانه های هیجانی در سه گروهتغییرات مولفه1 -4شکل  ی مشکالت رفتاری در سه گروهتغییرات مولفه2 -4شکل 

  
 ی فزون کنشی در سه گروهتغییرات مولفه 4 -4شکل  االن در سه گروهی مشکالت با همستغییرات مولفه 3 -4شکل 
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 ی مقیاس اجتماعی در سه گروهتغییرات مولفه 1 -4شکل 

 

 نارضایتی اجتماعی

هم سن و غیر هم پایه، و  متغیر نارضایتی اجتماعی در بین بین سه گروه دانش آموزان جهش کرده، همتایان

 3 -4 جدولهای توصیفی متغیر نارضایتی اجتماعی در گیری شد. شاخصهمتایان هم پایه غیر هم سن اندازه

 گزارش شده است. 

 

 آماره های توصیفی نارضایتی اجتماعی 3 -4 جدول

 همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده 
همتای هم پایه غیر هم 

 سن

 M SD M SD M SD متغیر

نارضایتی 

 اجتماعی
11/13  27/1  11/11  71/1  21/11  44/4  

 انحراف استاندارد SD-میانگین Mنکته: 

 

جهت بررسی سه گروه از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده است. قبل از آزمون، مفروضه همگنی 

( که باالتر از Pتوسط آزمون لوین بررسی شد. در نتایج دست آمده با توجه به مقدار سطح معناداری )واریانس 

 -4جدول است، بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است ) 21/2

22.) 
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 آزمون همگنی واریانس نارضایتی اجتماعی 22 -4جدول 

 F df1 df2 P 

22/3 نارضایتی اجتماعی  1 13 21/2  

 

سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد؛ بین سه گروه جهش کرده، همتای 

جدول ی تفاوت معناداری وجود ندارد )هم سن غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در نارضایتی اجتماع

 قابل ترسیم است. 1 -4شکل (. نمودار مربوط به تفاوت بین سه گروه در نارضایتی اجتماعی به 22 -4

 اثرات اصلی تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در نارضایتی اجتماعیاریانس تک متغیری نتایج تحلیل و 22 -4جدول 

 
 SS df MS F P متغیر

اندازه 

 اثر

38/24 نارضایتی اجتماعی جهش  1 43/7  42/2  11/2  22/2  

831/2112 نارضایتی اجتماعی خطا  13 243/28        

 

 
 نارضایتی اجتماعی در سه گروه یتغییرات مولفه1 -4شکل 
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 خودپنداره 

های جسمانی، کالمی، در ارتباط های ریاضی، ظاهر، کلی، صداقت، تواناییآموزان شامل مؤلفهخودپنداره دانش

های توصیفی متغیر خودپنداره در با همساالن، در ارتباط با والدین و در ارتباط با مدرسه می باشد. شاخص

 گزارش شده است. 21 -4 جدول

 

 

 

 آماره های توصیفی خودپنداره یا توصیف خود 21 -4 جدول

 همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده 

 M SD M SD M SD متغیر

78/11 ریاضی  33/1  82/12  21/4  81/12  22/1  

44/28 ظاهر  13/1  28/27  31/3  72/27  33/4  

37/21 کلی  48/3  17/21  73/4  82/21  21/1  

37/14 صداقت  73/1  13/13  83/4  32/11  21/1  

های توانایی

 جسمانی
42/12  24/1  17/12  33/3  21/12  82/4  

72/12 کالمی  13/4  24/12  81/4  22/12  18/4  

22/11 همساالن  82/1  31/11  33/1  41/17  41/7  

42/23 والدین  74/2  12/28  17/3  32/28  21/4  

11/11 مدرسه  11/2  18/14  41/4  41/14  32/1  

 انحراف استاندارد SD-میانگین Mنکته: 

با توجه به اینکه خودپنداره دانش آموزان دارای نه مولفه است بنابراین از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 

توسط آزمون لوین بررسی شد. نتایج به دست آمده با  استفاده شد. قبل از آزمون، مفروضه همگنی واریانس

است حاکی از این است  21/2( به دست آمده در همه عامل ها که باالتر از Pتوجه به مقدار سطح معناداری )

 (.23 -4جدول که بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است )

 آزمون همگنی واریانس در مولفه های خودپنداره یا توصیف خود 23 -4جدول 

 F df1 df2 P 
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42/2 ریاضی  1 72 17/2  

12/2 ظاهر  1 72 82/2  

73/2 کلی  1 72 41/2  

84/2 صداقت  1 72 44/2  

31/2 های جسمانیتوانایی  1 72 72/2  

12/2 کالمی  1 72 12/2  

21/2 همساالن  1 72 38/2  

21/2 والدین  1 72 37/2  

13/2 مدرسه  1 72 12/2  

و از رد فرض صفر دارد درصد نگه می 21/2اول را در سطح  متغیری، سطح خطای نوعتحلیل واریانس چند

ه شود کرائه میه دست آمده از تحلیل واریانس چندمتغیری در چهار آزمون اکند. نتایج بصحیح جلوگیری می

در اکثر اوقات نتایج یکسانی دارند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سه گروه جهش کرده، همتای هم سن 

 (.24 -4جدول هم سن تفاوت معناداری وجود ندارد )غیرهم پایه و همتای هم پایه غیر

 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت بین سه گروه در خودپنداره یا توصیف خود 24 -4جدول 

 F ارزش آزمون منبع اثر
Hypothesis 

df 

Error 

df 
P اندازه اثر 

 جهش

17/2 اثر پیالیی  23/2  28 211 37/2  23/2  

71/2 المبدای ویلکز  27/2  28 214 38/2  24/2  

32/2 تی هتلینگ  21/2  28 211 42/2  24/2  

بزرگترین ریشه 

 روی
28/2  18/2  3 13 11/2  21/2  

 

پس از بررسی نتایج آزمون چند متغیری نتایج آزمون تک متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد؛ بین سه گروه 

ی جهش کرده، همتای هم سن غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در هیچ کدام از مولفه های خودپنداره

 (. 21 -4جدول دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد )

اثرات اصلی تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در مولفه های خودپنداره یا نتایج تحلیل واریانس تک متغیری  21 -4جدول 

 توصیف خود
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 SS df MS F P متغیر 
اندازه 

 اثر

 جهش

83/14 ریاضی  1 42/31  21/1  21/2  21/2  

81/14 ظاهر  1 41/21  31/2  33/2  23/2  

27/21 کلی  1 24/8  42/2  17/2  22/2  

34/43 صداقت  1 37/14  34/2  17/2  24/2  

47/2 های جسمانیتوانایی  1 74/2  21/2  34/2  22/2  

11/13 کالمی   1 78/24  72/2  12/2  21/2  

18/12 همساالن   1 73/22  14/2  73/2  22/2  

21/4 والدین   1 23/1  12/2  81/2  22/2  

13/8 مدرسه   1 17/4  14/2  73/2  22/2  

11/2217 ریاضی خطا  72 22/21     

72/324 ظاهر   72 27/23     

12/2332 کلی   72 87/23     

23/2321 صداقت   72 11/28     

18/834 های جسمانیتوانایی   72 31/22     

33/2411 میکال   72 83/12     

41/3213 همساالن   72 72/44     

11/721 والدین   72 28/22     

31/2113 مدرسه   72 17/27     
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های (، توانایی3 -4شکل (، صداقت )22 -4شکل (، کلی )7 -4 شکل(، ظاهر )8 -4شکل نمودارهای مربوط به هر یک از مولفه های خودپنداره شامل ریاضی )

( آورده 21 -4شکل ( و ارتباط با مدرسه )23 -4شکل (، ارتباط با والدین )24 -4شکل (، ارتباط با همساالن )22 -4شکل (، کالمی )21 -4شکل جسمانی )

 شده است.

  
 ی ریاضی در سه گروهتغییرات مولفه8 -4شکل  ی ظاهر در سه گروهتغییرات مولفه7 -4 شکل
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 سه گروه ی کلی درتغییرات مولفه22 -4شکل  ی صداقت در سه گروهتغییرات مولفه3 -4شکل 

  
 ی توانایی جسمانی در سه گروهتغییرات مولفه21 -4شکل  ی توانایی کالمی در سه گروهتغییرات مولفه22 -4شکل 
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 ی ارتباط با همساالن در سه گروهتغییرات مولفه24 -4شکل  ی ارتباط با والدین در سه گروهتغییرات مولفه23 -4شکل 
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 ی ارتباط با مدرسه در سه گروهتغییرات مولفه21 -4شکل 

 

 های اجتماعیمهارت

همتای هم پایه پایه، و های اجتماعی دانش آموزان سه گروه )جهش کرده، همتای هم سن غیر هم جهت سنجش مهارت

ندی، می همدلی، جراتنظر دانش آموزان شامل چهار مولفههای اجتماعی از گیری شد. مهارتغیر هم سن( اندازه

 . گزارش شده است21 -4 جدولمهارگری است. نتایج بدست آمده از شاخص های توصیفی در مسئولیت پذیری و خود

یرهم پایه، و همتای هم پایه آموزان سه گروه )جهش کرده، همتای هم سن غهای اجتماعی دانشجهت سنجش مهارت

ی همدلی، جرات مندی، نظر دانش آموزان شامل چهار مولفههای اجتماعی از گیری شد. مهارتازههم سن( اندغیر

 گزارش شده است.21 -4 جدولهای توصیفی در  مسئولیت پذیری و خود مهارگری است. نتایج بدست آمده از شاخص

 

 آموزهای اجتماعی دانشآماره های توصیفی مهارت 21 -4 جدول

 همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده 
همتای هم پایه غیر هم 

 سن

 M SD M SD M SD متغیر

 41/3 31/21 13/23 13/27 33/23 48/27 همدلی

 11/1 32/12 48/22 17/11 74/22 33/14 مندیجرات

-مسئولیت

 پذیری
48/12 11/21 41/28 81/23 11/27 37/4 

 88/3 71/23 38/3 31/24 81/22 13/27 خود مهارگری

 انحراف استاندارد SD-میانگین Mنکته: 
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لوین بررسی شد. نتایج به دست آمده با توجه به مقدار سطح  قبل از آزمون، مفروضه همگنی واریانس توسط آزمون

است حاکی از این است که بین گروه ها تفاوت معناداری  21/2( به دست آمده در همه عامل ها که باالتر از Pمعناداری )

 (.27 -4جدول وجود ندارد. بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است )

 

 آزمون همگنی واریانس در مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان 27 -4جدول 

 F df1 df2 P 

12/2 همدلی  1 72 13/2  

17/2 مندیجرات  1 72 17/2  

14/2 پذیریمسئولیت  1 72 13/2  

77/2 خود مهارگری  1 72 41/2  

 

مورد بود، از  4نی واریانس، از آنجایی که مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان، پس از بررسی مفروضه همگ

درصد نگه می دارد و از رد  21/2تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. این آزمون سطح خطای نوع اول را در سطح 

یری در چهار آزمون ارائه می شود فرض صفر صحیح جلوگیری می کند. نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس چند متغ

که در اکثر اوقات نتایج یکسانی دارند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سه گروه جهش کرده، همتای هم سن غیر 

 (.28 -4 جدولهم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن تفاوت معناداری وجود ندارد )

 

 دانش آموزان نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت بین سه گروه در مهارت های اجتماعی 28 -4 جدول

 F ارزش آزمون منبع اثر
Hypothesis 

df 

Error 

df 
P اندازه اثر 

 جهش

24/2 اثر پیالیی  31/2  8 231 14/2  27/2  

81/2 المبدای ویلکز  34/2  8 234 13/2  27/2  

27/2 تی هتلینگ  31/2  8 231 11/2  28/2  

21/2 بزرگترین ریشه روی  13/1  4 18 24/2  23/2  

 

پس از بررسی نتایج آزمون چند متغیری نتایج آزمون تک متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد؛ بین سه گروه جهش 

ام از مولفه های مهارت های اجتماعی دانش کرده، همتای هم سن غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در هیچ کد

 آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. 
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 دانش آموزان اثرات اصلی تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در مهارت های اجتماعینتایج تحلیل واریانس تک متغیری  23 -4جدول 

 SS df MS F P متغیر 
اندازه 

 اثر

 جهش

42/13 همدلی  1 72/13  11/2  82/2  22/2  

73/221 مندیجرات  1 81/17  14/2  18/2  21/2  

12/132 پذیریمسئولیت  1 32/221  72/2  43/2  21/2  

11/281 خود مهارگری  1 21/33  28/2  32/2  23/2  

32/3112 همدلی خطا  72 32/231     

31/7411 مندیجرات   72 11/221     

31/22138 پذیریمسئولیت   72 24/212     

13/1141 خود مهارگری   72 11/73     

 

شکل (، جرات مندی )21 -4شکل نمودارهای مربوط به مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان شامل همدلی )

 ( آورده شده است: 23 -4شکل ( و خودمهارگری )28 -4شکل ( مسئولیت پذیری )27 -4

 

 
 ی همدلی در سه گروهتغییرات مولفه21 -4شکل 
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 ندی در سه گروهی جرات متغییرات مولفه27 -4شکل 

 

 
 ی مسئولیت پذیری در سه گروهتغییرات مولفه28 -4شکل 
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 ی خودمهارگری در سه گروهتغییرات مولفه 23 -4شکل 

 

 دانش ریاضی

م پایه، و همتایان هم پایه غیر متغیر دانش ریاضی در بین سه گروه دانش آموزان جهش کرده، همتایان هم سن و غیر ه

 گزارش شده است. 12 -4 جدولهای توصیفی متغیر این متغیر در گیری شد. شاخصهم سن اندازه

 

 آماره های توصیفی دانش ریاضی 12 -4 جدول

 تای هم پایه غیر هم سنهم همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده 

 M SD M SD M SD متغیر

12/7 دانش ریاضی  31/1  42/8  38/1  83/7  28/1  

 انحراف استاندارد SD-میانگین Mنکته: 

 

جهت بررسی سه گروه از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده است. قبل از آزمون، مفروضه همگنی واریانس توسط 

است، بین گروه ها  21/2( که باالتر از Pدست آمده با توجه به مقدار سطح معناداری )آزمون لوین بررسی شد. در نتایج 

 (.12 -4جدول تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است )

 

 دانش ریاضیآزمون همگنی واریانس  12 -4جدول 

 F df1 df2 P 

12/2 دانش ریاضی  1 18 13/2  
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سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد؛ بین سه گروه جهش کرده، همتای هم سن 

 (. 11 -4جدول غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در دانش ریاضی تفاوت معناداری وجود ندارد )

 اثرات اصلی تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در دانش ریاضینتایج تحلیل واریانس تک متغیری  11 -4جدول 

 SS Df MS F P متغیر 
اندازه 

 اثر

31/8 دانش ریاضی جهش  1 41/4  18/2  12/2  21/2  

78/447 دانش ریاضی خطا  18 13/1     

 

 

 قابل ترسیم است. 12 -4شکل نمودار مربوط به تفاوت بین سه گروه در دانش ریاضی به 

 

 
 ی دانش ریاضی در سه گروهتغییرات مولفه 12 -4شکل 

 

 دانش خواندن )درک مطلب(

بین بین سه گروه دانش آموزان جهش کرده، همتایان هم سن و غیر هم پایه، و  متغیر مهارت درک مطلب و خواندن در

 گزارش شده است. 13 -4 جدولهای توصیفی متغیر این متغیر در گیری شد. شاخصهمتایان هم پایه غیر هم سن اندازه

 

 ه های توصیفی خواندن آمار 13 -4 جدول
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 همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده 

 M SD M SD M SD متغیر

21/21 دانش خواندن  11/3  31/21  24/3  34/24  13/3  

 انحراف استاندارد SD-میانگین Mنکته: 

 

مون، مفروضه همگنی واریانس توسط جهت بررسی سه گروه از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده است. قبل از آز

است، بین گروه ها  21/2( که باالتر از Pآزمون لوین بررسی شد. در نتایج دست آمده با توجه به مقدار سطح معناداری )

 (.14 -4جدول تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است )

 آزمون همگنی واریانس دانش خواندن 14 -4جدول 

 F df1 df2 P 

22/2 دانش خواندن  1 11 32/2  

 

سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری بررسی شد. نتایج نشان داد؛ بین سه گروه جهش کرده، همتای هم سن 

(. نمودار مربوط 11 -4جدول دانش خواندن تفاوت معناداری وجود ندارد )غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در 

 قابل ترسیم است. 12 -4شکل به تفاوت بین سه گروه در دانش خواندن به 

 

 اثرات اصلی تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در دانش خواندنتحلیل واریانس تک متغیری نتایج  11 -4جدول 

 SS Df MS F P متغیر 
اندازه 

 اثر

78/2 دانش خواندن جهش  1 83/2  28/2  33/2  22/2  

13/782 دانش خواندن خطا  11 84/22     
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 ن در سه گروهی دانش خواندتغییرات مولفه 12 -4شکل 

 دانش علوم

 ن جهشآموزایری شده بود در بین سه گروه دانشگها که از طریق آزمون علوم اندازهمتغیر دانش درک روابط بین پدیده

های توصیفی متغیر این متغیر هم سن مقایسه شد. شاخصکرده، همتایان هم سن و غیرهم پایه، و همتایان هم پایه غیر

 گزارش شده است.  11 -4 جدولدر 

 

 آماره های توصیفی دانش علوم 11 -4 جدول

 همتای هم پایه غیر هم سن همتای هم سن غیر هم پایه جهش کرده 

 M SD M SD M SD متغیر

71/24 دانش علوم  28/3  31/23  41/3  71/24  14/3  

 انحراف استاندارد SD-میانگین Mنکته: 

جهت بررسی سه گروه از تحلیل واریانس تک متغیری استفاده شده است. قبل از آزمون، مفروضه همگنی واریانس توسط 

است، بین گروه ها  21/2( که باالتر از Pآزمون لوین بررسی شد. در نتایج دست آمده با توجه به مقدار سطح معناداری )

 بدین معنی که همگنی واریانس برقرار است )تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 (.17 -4جدول 

 

 آزمون همگنی واریانس دانش علوم 17 -4جدول 

 F df1 df2 P 

22/2 دانش علوم  1 13 32/2  
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ج نشان داد؛ بین سه گروه جهش کرده، همتای هم سن سپس نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری بررسی شد. نتای

 (. 18 -4جدول غیر هم پایه و همتای هم پایه غیر هم سن در دانش علوم تفاوت معناداری وجود ندارد )

 تفاوت بین تفاوت بین سه گروه در دانش علوم اثرات اصلینتایج تحلیل واریانس تک متغیری  18 -4جدول 

 SS df MS F P متغیر 
اندازه 

 اثر

74/31 دانش علوم جهش  1 37/21  47/2  14/2  24/2  

22/772 دانش علوم خطا  13 21/22     

 

 بل ترسیم است.قا 11 -4شکل نمودار مربوط به تفاوت بین سه گروه در دانش علوم به 

 
 ی دانش علوم در سه گروهتغییرات مولفه 11 -4شکل  
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از طریق ارائۀ آموزش یکسان از یک « های برابر آموزشیفرصت»و ایجاد « عدالت آموزشی»یابی به تالش برای دست

ای است که آموزان از سوی دیگر، دغدغهزان مستعد از سایر دانشآموو جداسازی دانش« گرایینخبه»سو و گرایش به 

خود معطوف داشته است. در این میانه، والدین مداران آموزشی را بههای آموزشی، توجه سیاستکمابیش در همۀ سیستم

ندان خود تالش مداران و گاه در مسیری مجزا، برای بهبود شرایط آموزشی فرزآموزان مستعد گاه همراه با سیاستدانش

ها گاه مالزم با حجم عظیمی از ابهام و نگرانی است. اقبال عمومی والدین در این مسیر، اغلب به کنند و این تالشمی

( و کم 2331شود )عموپور، فرزندانشان ختم می« جهش تحصیلی»سازی محیط آموزشی و یا تقاضا برای دوراهی غنی

تالش برای به رسمیت شناختن استعداد و ظرفیت ذهنی کودکان خود، مسیر دوم  نیستند پدران و مادرانی که در راستای

چیزی نزدیک به ده هزار  2331گزینند. شورای عالی آموزش و پرورش، آمار متقاضیان جهش تحصیلی را در سال را برمی

درصدی همراه  42رشد  با 2331کند. این رقم در مقایسه با تعداد متقاضیان جهش تحصیلی در سال خانواده گزارش می

 های ایرانی به این پدیدۀ تحصیلی است. بوده و حاکی از اقبال و گرایش خانواده

ی آموزان ایرانتنها در بخش پیشین همین مطالعه، بررسی پیامدهای جهش تحصیلی در دانش حالی است کهاین در

 ز این مقوله نیازمند توجه محققین و وجهۀ همت پژوهشگران طرح قرار گرفته و کماکان ابعاد و وجوه بسیاری ا

 

 

 فصل پنجم

 بحث و نتیجه گیری
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 مقدمه

خواندن، ریاضی و درک روابط علی  درک مطلب ی این پژوهش بررسی تفاوت بین عملکرد تحصیلی درهدف عمده

 هشتمپایه که در کالس گروه اول همساالن غیرهم است. آموزان جهشی و  همتایان غیرجهشیها بین دانشبین پدیده

های غیرهم سن بودند و گروه دوم همتایان، شامل هم پایه لیرغم داشتن پتانسیل الزم، جهش نکردهخواندند و عدرس می

 آموزان جهشی همکالس هستند.م با دانشنههستند که در کالس 

آموزان جهشی با همتایان غیرجهشی و ارزیابی میزان عاطفی دانش –های اجتماعیمقایسه ویژگی هدف اول پژوهش،

 عاطفی آنهاست. -ش بر رشد اجتماعیتأثیرگذاری جه

 آموزان جهشی و غیرجهشی است. مطلب خواندن دانش درکی هدف دوم پژوهش، مقایسه

آموزان جهشی در محور ریاضی، با لحاظ کردن نمره کلی آزمون ریاضی عملکرد دانشپژوهش، سنجش  سومهدف 

 ش بر دانش ریاضی آنهاست.در مقایسه با همتایان غیرجهشی و ارزیابی میزان تأثیرگذاری جه

ها از طریق درس آموزان جهشی در درک روابط علی بین پدیدهی حاضر، سنجش عملکرد دانشمطالعه چهارمهدف 

علوم، با لحاظ کردن نمره کلی آزمون علوم و در مقایسه با همتایان غیرجهشی و عالوه بر آن ارزیابی میزان تأثیرگذاری 

 ان است.جهش بر دانش کلی علوم در ایش

 هاتبیین و تفسیر یافته

 عاطفی  -های اجتماعیرابطه جهش تحصیلی و کسب مهارت

آموزان جهشی با دو گروه دیگر از همتایان: همتایان همسال عاطفی دانش -در این مطالعه ویژگیهای اجتماعی

های اجتماعی، عاطفی )مهارت -پایه و همتایان غیرهمسال هم پایه در ارتباط با عاملهای مرتبط با رشد اجتماعیغیرهم

 ا در هیچهخودپنداره، نقاط قوت و ضعف و نارضایتی اجتماعی( مورد بررسی و مقایسه  قرار گرفتند. نتایج تحلیل یافته

 های موردنظر بین سه گروه مورد مطالعه، تفاوت معناداری را نشان نداد.یک از مولفه

خودپنداره است )کومر، هینز، همیلتون، ، آموزان اثرگذار استانشیک ویژگی موثر دیگر که بر عملکرد اجتماعی د

آموزان ای که بر روی دانش(. در مطالعه2333بروکشیر، ، 2331، مارش، چیزر، کراون و روچ، 2387، 2بوگر و رولوک

های تر نسبت به همکالسیای مثبتآموزان جهشی خودپندارهجهشی و غیرجهشی انجام گرفت، معلوم شد که دانش
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آموزان های خود بر روی دانش( نیز در پژوهش2331،2331(. گراس )2،2333غیرجهشی خود دارند )سیلر و بروکشیر

 آموزان غیرجهشی دارند.تر نسبت به دانشای مثبتآموزان جهشی خودپندارهجهشی، دریافت که دانش

های اجتماعی، اطفی شامل: مهارتع -در مطالعه حاضر تفاوت معناداری در عاملهای مرتبط با رشد اجتماعی

شان دیده نشد که آموزان جهشی و همتایان غیرجهشیبین  دانش اجتماعی خودپنداره، نقاط قوت و ضعف و نارضایتی

ریچاردسون و بن همسو با مطالعاتی چون: با نتایج حاصل از فاز اول مطالعه همسو و هم راستاست. همچنین این نتایج 

اجتماعی چون عزت -های مربوط به رشد عاطفیای دریافتند که تفاوت چندانی در مولفهدر مطالعه ( است، آنها2332) 1بو

آموزان جهشی و غیرجهشی وجود ندارد. همچنین یابی و کنترل درونی دانشنفس، خودپذیرشی، خودپنداره، هویت

غیرجهشی انجام دادند، دریافتند که  آموزان جهشی و( نیز در دو مطالعه طولی که بر روی دانش2332)3سویتک و بن بو

دارد ( بیان می2387ای )آموزان جهشی و غیرجهشی وجود ندارد.  مارش نیز در مطالعهتفاوت چندانی در خودپنداره دانش

های غیرهمسن )هم پایه( اختالف چندانی آموزان جهشی و سرآمد در مقایسه با همکالسیکه عملکرد تحصیلی دانش

 با حاضر مطالعه جینتا نیهمچن ای دارند.مقایسه با همکالسان همسن )غیرهم پایه( خود اختالف عمدهندارند، اما در 

باشد. یک کند، همسو میهای سرآمد مطرح می( نیز که دو دیدگاه متناقض را در مورد بچه1223)4گاالهر مطالعات

با دیگران دچار مشکل هستند، دیدگاه دوم بیان  آموزان سرآمد و جهشی در برقراری ارتباطکند که دانشدیدگاه بیان می

کنند. او مشاهده کرد که برخی های غیرجهشی بهتر ارتباط برقرار میآموزان نسبت به همکالسیدارد که این دانشمی

محققان در این زمینه توافق نظر دارند که هنگامی که شرایط محیطی مساعد است اختالف چندانی بین سازگاری 

شود های جهشی و غیرجهشی وجود ندارد. اما برخی عوامل درونی و محیطی گاهی سبب میعاطفی در بچه -اجتماعی 

 عاطفی -های جهشی رخ دهد. در مطالعه حاضر تنها وضعیت کنونی رشد اجتماعیعاطفی در بچه -که مشکالت اجتماعی

نگرانی معلمان و  ییکه مطالعات بسیارشان مورد بررسی قرار گرفت. در حالآموزان جهشی و همتایان غیرجهشیدانش

، سوترن، 1221، 1ورهون &اند )هوگوین، ون هل آموزان جهشی را تأیید کردهوالدین در مورد رشد عاطفی اجتماعی دانش

آموزان جهشی، بیشتر تحت تأثیر سن (. اغلب آنها اعتقاد دارند که رشد عاطفی اجتماعی دانش2383فیسوس  &جونز 

 -آموزان جهشی در آینده ممکن است با مشکالت اجتماعیدارند که دانششان. لذا، اظهار میتا سن ذهنیتقویمی آنهاست 

این در حالی است که در دو مرحله سنجش دانش آموزان جهشی و (. 1224 1عاطفی در مدرسه مواجه شوند )رابینسون،

تواند گویای این امر ه نشد که این امر میش آموزان دیداجتماعی دان –همتایان غیرجهشی تفاوتی در وضعیت عاطفی 

                                                           
1 Sayler and Brookshire 
2Richardson and Benbow 
3Swiatek & Benbow 
4 Galahar 
5 Hoogeveen, van Hell, &Verhoeven; Southern, Jones, &Fiscus 
6 Robinson 



 
 

97 
 

آموزان جهشی، جهش تحصیلی هیچگونه روانی و اجتماعی در دانش -عاطفی هایباشد که علیرغم نگرانیها در مورد آسیب

 اجتماعی و روانی دانش آموزان جهشی  نداشته است.  -آثار نامطلوبی در وضعیت عاطفی

 رجهشی در خواندنجهش تحصیلی و تفاوت دوگروه جهشی و غی

آموزان جهشی و غیرجهشی بود و تحلیل نتایج نشان ی دوباره درک مطلب خواندن دانشوم پژوهش، مقایسههدف د

های حاصل از همین مطالعه در فاز ها با یافته هکه این یافت مطالعه یافت نشد. موردداد که تفاوت معناداری بین سه گروه 

نیز تفاوت معناداری در درک خواندن در دو گروه جهشی و غیرجهشی دیده نشد اول، همسوست. چرا که در فاز اول 

اند، یا در آموزانی که در خواندن جهش داشتهای محققان دریافتند که دانشدر مطالعه ( 2331 طالیی، )حسن آبادی،

نند کمطالعه و خواندن می زمان بیشتری را صرفآموزان اند، نسبت به دیگر دانششرکت داشته 2های جهشی خواندنبرنامه

در تحقیقاتی دیگر، محققان به بررسی  .1)2333 )والندز، تاپینگ، ایوان، ترندو به همین دلیل در عملکرد خواندن موفق

سال یا بیشتر از همساالن  1آموزان سرآمد در خواندن، آموزان سرآمد پرداختند و دریافتند که دانشعملکرد خواندن دانش

تواند به رشد و پیشرفت و درک مطلب جلوترند و بر همین اساس جهش تحصیلی در حوزه خواندن می خود در خواندن

سبت آموزان نهایی پرداخته شد که سبب تمایز این دانشآموزان کمک کند. در این تحقیقات به بررسی ویژگیاین دانش

 های رمزگردانی و درکی بهترندن، از مهارتهای سرآمد در خوامشخص شده است که بچه گردد.می آموزاندانشبه دیگر 

گیرند که چگونه بخوانند و چگونه یاد بگیرند. آنها خزانه لغات و نسبت به همساالن خود برخوردارند. آنها معموال یاد می

درک  وتر و با سرعت بیشتری بخوانند تر، دقیقتری دارند و لذا قادرند نسبت به همساالن خود روانواژگان بیشتر و غنی

 4نفر از کودکان سرآمد انجام داده است، دریافت این کودکان قبل از  42ای که گراس بر روی  بیشتر از در مطالعهکنند. 

تواند رسد خواندن می(. به نظر می1221توانستند بخوانند )گراس، سالگی و تقریباً همه آنان تا قبل از ورود به مدرسه می

اشند. بی این کودکان باشد. نتایج مطالعات حاکی از اثر مثبت جهش بر حوزه درسی میهاطلیعه تجلی دیگر توانمندی

ای های زودهنگام به آموزش رسمی، جهش پایهآموزان سرآمد نشان دادند که ورودیای از تاثیر جهش در دانشمطالعه

تحصیلی در خواندن و ریاضیات فتهای شناختی، پیشرهای غنی سازی کارکرد تحصیلی عالی را در خرده آزموندر برنامه

 برندهای آموزشی بیشتر نفع میآموزان جهشی به احتمال باالتری از فرصت(. در واقع، دانش1223اند )گراس، نشان داده

(. به طورکل، 1224، 3دهند )مک کالرتیها نشان میو پیامدهای پیشرفت تحصیلی باالتری را نسبت به غیرجهشی

اند. ای را در حوزه درسی پیشنهاد نمودهسال پژوهش الگوی باثبات قابل مالحظه 82الصه کردن تقریبا هایی با خفراتحلیل

اند )کولیک و پیامدهای عالی داشته ها کارکرد بهترآموزان جهشی نسبت به همتایان غیرجهشی خود در تمامی پایهدانش
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ای یافت نشد که توانایی خواندن تیزهوشان طالعه(. به هر حال، م1222هو و مون،  -؛ استینبرگن2384، 2و کولیک

ها در مقایسه جهشی و غیرجهشی را مورد مقایسه قرار دهد. در این مطالعه ما توانایی درک مطلب خواندن را در جهشی

شان مورد بررسی قرار دادیم نتایج اولیه نشان داد تفاوت معناداری بین گروههای مورد پژوهش با همتایان غیرجهشی

 و نتایج حاصل از فاز اول پژوهشاین نتایج با  ود ندارد و هر سه گروه در درک مطلب خواند عملکرد مشابهی داشتند.وج

که تفاوت معناداری بین نمرات امالی  همسو بوده است. او دریافت( انجام داد 2373پژوهشی که آرانی)همچنین 

موزان جهشی به طور متوسط وضعیت نسبی خود را بعد از آآموزان جهشی قبل و بعد از جهش وجود ندارد و دانشدانش

 اند.جهش حفظ کرده

 جهش تحصیلی و تفاوت دوگروه جهشی و غیرجهشی  دردرس ریاضی

آموزان جهشی در محور ریاضی، با لحاظ کردن نمره کلی آزمون ریاضی عملکرد دانشپژوهش، سنجش  سومهدف 

اوت در دانش کلی ریاضی تف زان تأثیرگذاری جهش بر دانش ریاضی آنهاست.در مقایسه با همتایان غیرجهشی و ارزیابی می

نتایج حاصل با نتایج فاز اول همین مطالعه، همسوست. چرا که در فاز . جهشی با همتاها معنادار نیستبین دانش آموزان 

سنجش عملکرد  یبرا (2337اول نیز تفاوت معناداری در درک ریاضی گروه جهشی و غیرجهشی دیده نشد )طالیی، 

ای عملکرد ریاضی در چهار حوزه مطالعه گیرد. درهای مختلفی از ریاضیات مورد سنجش قرار میریاضی معموال حوزه

آموزان جهشی و غیرجهشی مورد سنجش های پایه، جبر، هندسه و محاسبه عددی در دانشاصلی ریاضی شامل مهارت

ی در این چهار حوزه ریاضی بین دو گروه جهشی و غیرجهشی قرار گرفت و مشخص گردید که تفاوت عملکرد ریاض

موزان آآموزان جهشی باالتر از دانشدر بین دانش لکرد ریاضی به ویژه عملیات جبریمعنادار است. به طوریکه موفقیت و عم

دی رو آموزان جهشی به طور مستمر در چهار حوزه اصلی ریاضی رونغیرجهشی است. در نهایت مشخص گردید که دانش

(. در 1221)زین ما ، آموزان و ویژگیهای مدرسه نداردبه رشد و پیشرفت  دارند و این امر ارتباطی با ویژگیهای دانش

ها در درس ریاضی در قبل و بعد از ( انجام گرفت مشخص گردید که تفاوت نمره2373پژوهشی دیگر که توسط آرانی )

در حوزه جهش و پیشرفت تحصیلی  2387تا  2311ای که در سالهای مطالعه 12از میان  .جهش تحصیلی معنادار است

آموز جهشی دانش 32( عملکرد ریاضی را در بین 2317استنلی) ،انجام یافته است، برای مثال در یکی از این مطالعات

شد که  و مشخصابتدایی که برای حضور در کالسهای جبر و ریاضی پایه باالتر پذیرفته شده بودند،  مورد بررسی قرارداد 

لتو، )کالنج همسن و بزرگتر از خود داشتند.آموزان غیرآموزان عملکرد بسیار بهتری نسبت به دانشنفر از این دانش 11

آموزان باهوش انجام یافت، سی جهش ریاضی و تأثیر آن بر دانشای که به منظور برر(. در مطالعه1224اسولین و گراس، 

که در دوره دبیرستان در درس ریاضی جهش داشتند، اغلب آنان با ورود به دانشگاه  آموزیدانش 41مشخص گردید، از 
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آموزان جهشی شانس بیشتری برای خواندن تمایل بیشتری به داشتن درس ریاضی در ترمهای اول خود داشتند. این دانش

برنامه های ریاضی  آموزان جهشی، رضایت بیشتری ازریاضیات در دانشکده داشتند. همچنین مشخص شد که دانش

تمر های ریاضی آنها چالش برانگیز و مسآموزانی بیشترین رضایت را از ریاضی داشتند که برنامهداشتند. از این میان، دانش

آموزان مورد بررسی قرار گرفت. در این دانش ریاضیهای هنمر برای اثرات جهش در مطالعه (.2331)کولتیچ، برادی، بود

های جهش آموز درگیر در برنامهدانش 813مدرسه که از میان آنها در هر سال  342آموز از دانش  1342پژوهش  

تایج نشان ن تحصیلی هستند، انتخاب شدند. متغیرهای جنسیت و دانش قبلی به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند.

از  ماهیت شبه تجربی در دانش قبلی آموزان با نمرات باالترداد که جهش به طور کلی مفید است، به خصوص برای دانش

 .توان ادعا کردرابطه علت و معلولی را می آموزان،ای بود که نشان داد بین جهش و عملکرد ریاضی دانشها به گونهداده

ن که ای دار نبودآموزان معنیمطالعه ریاضی دانش هایبر روشها و شیوه البته این مطالعه نشان داد که مطالعه اثر جهش

ی آموزان جهشدهد که دانشباشد. نتایج به دست آمده نشان میایج با نتایج مطالعه حاضر در عدم معناداری، همسو مینت

ولی  بوده هشتماند، بدین معنا که عملکرد آنها در ریاضی بهتر از همتایان داشته نهمو  هشتمعملکردی مابین همتایان 

 ست.پایه نبوده ایا هم نهمدر سطح همتایان کالس 

 درس علومجهش تحصیلی و تفاوت دوگروه جهشی و غیرجهشی در خواندن   

ها از طریق درس آموزان جهشی در درک روابط علی بین پدیدهی حاضر، سنجش عملکرد دانشمطالعه چهارمهدف 

 زان تأثیرگذاریعلوم، با لحاظ کردن نمره کلی آزمون علوم و در مقایسه با همتایان غیرجهشی و عالوه بر آن ارزیابی می

ملکرد های طبیعی، عدر درک روابط علی بین پدیدهجهش بر دانش کلی علوم در ایشان است. نتایج تحلیل شده نشان داد 

اوت تف نیست. همچنین ی( تفاوت معنادارهشتمی پایه )پایهآموزان جهشی، نسبت به گروه همتای هم سن و غیرهمدانش

مشخص تفاوت معنادار نیست.   نیز م(نههم سن )همتای متاهای هم پایه و غیرن جهشی با هآموزابین عملکرد دانش

آموزان سرآمد و جهشی از سطح تفکر و توانایی باالیی برای یادگیری برخوردارند، لذا بیشتر از همساالن شده است که دانش

رسد نحوه تفکر و استدالل عاملی (. بر این اساس، به نظر می1223برند )فریمن،خود از تفکر و استدالل علمی بهره می

یر، سودیان، کوربر، و شود. مطالعه مهشان میآموزان سرآمد و جهشی از همتایان غیرجهشیاست که سبب تمایز دانش

کند که تایید کننده این مطلب است که دانش آموزان ابتدایی شایستگی ای ارائه می( شواهد تجربی1224شویپرت )

ط های شناختی مرتبدالل علمی را دارند و نشان داد که شایستگی در این نوع استدالل با مهارتهای گوناگون استمولفه

های سرآمد به لحاظ شناختی از دیگر همساالن غیرسرآمد خود دهند بچهاست. از طرف دیگر، تحقیقات دیگر نشان می

شان راهبردهای بیشتری استفاده ل اطالعات(، برای سازماندهی و تبدی2332 ،پونز-تر هستند )زیمرمن و مارتینزشایسته

هند دها و تکالیف جدید انتقال میکنند و این راهبردها را به موقعیتکنند؛ از راهبردهای یادگیری استفاده موثرتری میمی
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به  شتر(؛ و راهبردهای دوباره خوانی، استنتاج، آنالیز ساختار، پیش بینی، و ارزشیابی را بی2331 ،)ریزمبرگ و زیمرمان

آموزان سرآمد را با همتایان غیرسرآمد خود در سطوح باالی شناختی (. چند مطالعه، دانش2332 ،برند )فرنباخکار می

موزان آکنند که دانشاند مشخص میهایی که تفاوت میان استفاده از راهبردها را بررسی کردهمقایسه کرده است. پژوهش

کنند )کویل، رید، گاتنی، و شان بهتر عمل میاهبردها برای بهبود یادگیریسرآمد در کسب، تولید، و استفاده از ر

آموزان سرآمد (. بعالوه، نسبت به دانش آموزانی که سرآمد نیستند، راهبردهای حل مسائل دانش2333، 2جورکلوند

آموزان سرآمد نسبت به رود دانش(.  بنابراین انتظار می2331، 1برودوس -تر است )مویرتر، و مناسبتر، پیچیدهجامع

همتایان غیر سرآمد خود از سطوح باالتر شناختی برخوردار باشند و به تبع آن از توانایی باالتری در استدالل علمی 

شناختی مختلف با همتایان آموزان جهشی در دستیابی به سطوح ند. در مطالعه حاضر، عملکرد دانشبرخوردار باش

ن زاآموتفاوت بین عملکرد دانشت و نتایج به دست آمده نشان داد مقایسه قرار گرفشان در درس علوم مورد غیرجهشی

با نتایج حاصل از همین مطالعه در فاز اول، هم سن تفاوت معنادار نیست که این نتایج پایه و غیرجهشی با همتاهای هم

طالیی، غیرجهشی دیده نشد )تدالل علمی گروه جهشی و سهمسوست. چرا که در فاز اول نیز تفاوت معناداری در ا

(، 2333، 3ای که با هدف بررسی جهش تحصیلی انجام شده است )سوییتکی طولی ده سالهمطالعهبا  ( و همچنین2331

 آموزان جهشی و غیرجهشی در دستیابی بهگردید تفاوت معناداری میان دانش آن مقایسه متغیرهای فردی مشخصو در

آموزان جهشی، نسبت به گروه عملکرد دانشباشد. از طرفی مشخص گردید همسو میسطوح باالی شناختی وجود ندارد، 

 4ککولیک و کولیست که این نتایج نیز همسو با مطالعه نی( تفاوت معنادار هشتمی پایه )پایههمتای هم سن و غیرهم

به لحاظ با اینکه زان جهشی آموباشد که بیان داشتند با این که دانش( می2331، به نقل از کالیچ، و برادی، 2384)

ای اوقات نیز مشاهده شده که در جایگاه برابر نسبت با تر هستند، اما در پارهتحصیلی از هم ساالن غیرجهشی خود موفق

( نیز همسوست که نشان 1223ای دیگر )واترز و دیزمنگیرند. این نتایج به دست آمده همچنین  با مطالعهآنها قرار می

سنجند، عملکرد وزان سرآمد الزاماً در آزمونهای رسمی یا آزمونهایی که سطح یادآوری اطالعات را میآمدهد دانشمی

کند، قابلیت تفکر عمومی، خالقیت و شان متمایز میآموزان را از همتایان غیرجهشیباالیی ندارند و آنچه این دانش

بندی بلوم، عملکرد بهتری نسبت به همتایان التر طبقهآموزان جهشی در سطوح بارود دانشاستدالل است. لذا انتظار می

 غیرجهشی خود داشته باشند.

 

                                                           
1  Coyle, Read, Gaulteny, and Bjorklund 
2  Muir-Broaddus 
3  Swiatek 
4 Kulik & Kuli 
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 فاز دوم ی یافته ها برتحلیل 

نهد که بستر فرهنگی و تربیتی ایران، به انجام مطالعاتی مشابه در این حوزه خارج از کشور، بر این ادعا صحه می

های مناسب تسریع تحصیلی که برخی ناظر به معرفی گونههای جدی در این زمینه وجود دارد نیازمند است. پرسش

دهد و بخشی نیز بر های اداری و چگونگی انجام جهش تحصیلی را در ایران مورد نقد قرار مینامهاست، برخی آیین

گذاری در حوزۀ جهش تحصیلی با گری و سیاستپیامدهای جهش تحصیلی متمرکز است. هنوز حوزۀ والدگری، مربی

کنند. به همین لحاظ این مطالعه سعی بر آن دارد که به دنبال پاسخی و ابهامات متعدد دست و پنجه نرم می هاچالش

گذار، های خرد و کالن موجود باشد، تا از این رهگذر مالزمان این مسیر در مقام والد، آموزشگر یا سیاستبرای پرسش

 متناسب با دغدغۀ خود طرفی بربندند. 

حاکی از نوعی تغییر پارادایم در مدیریت منابع انسانی « مدیریت استعدادها»ظهور واژگانی نظیر های اخیر در سال

و دربرگیرندۀ توجه به نخبگان است. فرایندی که شامل شناسایی، پرورش، ارتقاء و نگهداری افراد مستعد با هدف بهینه 

های واقعی یک آمد و تیزهوش، به مثابۀ سرمایهافراد سررود که کردن توان سازمان مربوطه است و طی آن انتظار می

جامعه مورد توجه قرار گیرند و با فراهم کردن تمهیدات الزم، امکان رشد و تسریع تعالی آنان مهیا گردد. به همین لحاظ 

ز نیهای بخش پیشین این پژوهش و نهد، یافتهگیری از آنچه که این تعریف در اختیار میدر ادامۀ این مطالعه با وام

سنتز و ارائه خواهد شد « ینظارت و ارزیاب»و « هدایت و حمایت»، «تشخیص»مطالعات موجود، در قالب سه عنصر 

 (.2)شکل

 

 ها در این مطالعه : قالب سنتز یافته2شکل

های گیری از یافتهایم، با مرور مطالعات جهانی و بهرهنام برده« تشخیص»از منظر نخست که از آن تحت عنوان 

موز آتوان دانشپیشین همین مطالعه، به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که چگونه و با چه معیاری می بخش

تشخیص هدایت و حمایت نظارت و ارزیابی
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ها چه کسانی در ایران به عنوان سرآمد شناخته شده و به اعتبار آن سرآمد را از غیر سرآمد باز شناخت؟ و طی این سال

 ۀ عمدۀ این بخش چنین خواهد بود:اند؟ لذا دغدغموفق به کسب مجوز انجام جهش تحصیلی شده

ه/ پایآموزانی که جهش تحصیلی )تکایجاد پایگاه اطالعاتی و ارائۀ آمار و ارقام واقعی آن دسته از دانش -

 اند. چند پایه( داشته

که برای صدور مجوز جهش تحصیلی از آن استفاده -بازنگری در ابزارهای سنجش موجود در کشور  -

 مناسب به عنوان ابزار سنجش، با توجه به تجربۀ جهانی.و پیشنهاد بستۀ  -شودمی

دهد که منوط آموزان، والدین و اولیای مدرسه رخ میپس از طی این مرحله و در گام بعد، چالش دیگری برای دانش

 رسد. آیا به جز انجامآموزان سرآمد ضروری به نظر میاز دانش «هدایت و حمایت»عنوان ای است که تحتبه مواجهه

و  آموزانتوان به این افراد توصیه کرد؟ و آیا والدین این دانشپایه و چندپایه، مسیر دیگری میجهش در دو شکل تک

گری و والدگری دارند؟ با این تفاسیر در این بخش، موارد ذیل همچنین معلمان و مربیان او دانش کافی در حوزۀ مربی

 دارند: یسمت و سوی همت محققین طرح را به خود معطوف م

 های تسریع تحصیلی. بخشی به گونهرائۀ پیشنهاد اجرایی برای تنوعا -

های حمایت والدگری آموزان سرآمد و تدارک فرصتارائۀ پیشنهاد برنامۀ آموزشی برای والدین دانش -

 برای آنان.  

دهای جهش تحصیلی یابد که پیاماین دغدغه موضوعیت می «نظارت و ارزیابی»و اما در آخرین گام، تحت عنوان 

آموزان اندیشیده شود. در ابعاد گوناگون مورد رصد قرار گیرد و در عین حال تمهیداتی برای استمرار حمایت از این دانش

 به همین لحاظ پرداختن به موارد ذیل مطمح نظر خواهد بود:

ه ژه در گروکه در فاز اول پرو-آموزان جهشی عاطفی دانش-پیگیری پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی -

 و مقایسۀ آنها با دو گروه گواه منتخب در فاز اول. -آزمایشی بودند

آموزانی با جهش رادیکال )جهش چندپایه( که در فاز اول این های مربوط به دانشمستند سازی یافته -

 مطالعه شرکت داشتند. 

آموزان سرآمد و اختصاص دهی و ایجاد مرکز پژوهشی برای امور دانشارائۀ پیشنهاد اجرایی برای سازمان -

 بخشی از این مرکز به مشاورۀ والدین و معلمان دانش آموزان سرآمد

سازی با الهام از مدارس خاص ای مرکب از تسریع تحصیلی و غنینامهارائۀ پیشنهاد برای تدوین نظام -

 استعدادهای درخشان.
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 تشخیص سرآمدی 

وان گام آغازین مسیر به دنبال آن هستیم که به دو دغدغۀ طور که پیش از این ذکر شد، در این بخش به عنهمان

آموزان جهشی و همچنین بررسی ابزارهای سنجش موجود در کشور ایجاد پایگاه اطالعاتی و ارائۀ آمار و ارقام واقعی دانش

 برای صدور مجوز جهش تحصیلی و معرفی بستۀ مناسب جایگزین، پاسخ دهیم. 

 پایه/ چند پایه(.آموزان جهشی )تکئۀ آمار و ارقام واقعی از دانشایجاد پایگاه اطالعاتی و ارا 

 و پایه تک جهشی های¬بچه کل برای شفاف و کامل جدید، اطالعاتی پایگاه ایجاد پژوهش، دوم فاز اهداف از یکی

 یهایپیگیر علیرغم بند این که دوم فاز قرارداد خدمات شرح اول بند با مطابق) تاکنون 32 سال از( رادیکال جهش) چندپایه

 به امروز به تا پرورش و آموزش سازمان کل حراست سوی از الزم همکاری عدم دالیل به بسیار، نگاریهای¬نامه و فراوان

مثال  .یمکن تهیه کشور کل کردگان جهش کل آمار از دقیق و کامل فایلی نتوانستیم ما و است نگشته محقق کامل طور

ت کلی به دست آمده از سازمان آموزش و پرورش تعدادد کل جهشی ها در چهار سال به طور خالصه و با برخی اطالعا

 به شرح ذیل است.  33-31

 

 

 کردن روز به و قبلی فاز کنندگانشرکت تک تک با از طریق تماس قبلی فاز مطالعه مورد نمونه اطالعاتی پایگاه ولی

تهیه  منسجم و یکپارچه صورت به مطالعه، اول فاز با مرتبطکامل  اطالعاتی یک فولدر آنها فعلی پایه تعیین و آدرسها

 گردید.
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 بازنگری در ابزارهای سنجش موجود در کشور و معرفی بستۀ جایگزین.

 2شود فهمید که کودکی با استعدادمقدمۀ ورود به این بحث، جستجوی پاسخی برای این سؤاالت است که چطور می

آموز نشتوان دادر چه سنی عالئم سرآمدی در کودک قابل مشاهده است؟ چگونه می؟ اساساً از چه زمانی و 1است یا سرآمد

ها را با چه ابزاری باید سنجید؟ تجربۀ جهانی در این خصوص چیست و سرآمد را از غیر سرآمد بازشناخت؟ کدام مؤلفه

 ؟افتد، چه نسبتی با این تجربه داردآنچه در داخل مرزهای کشور در این رابطه اتفاق می

از جمله کسانی است که در این خصوص مدل نظری  3جوزف رنزولیدهد که نگاه تاریخی به این مقوله نشان می

ۀ لقحسهمفهوم  عنوانداشته است. این مدل تحت قابل مالحظه در استرالیا و آمریکای شمالی یثیرأتخود را ارائه کرده و 

 طتوانایی باالتر از سطح متوسداند که عبارتند از: می انسانی ۀحاصل تعامل بین سه دسته مشخصرا سرآمد بودن  4رنزولی

 .(1223 ،284 ص ،2378)رنزولی،  ، خالقیت و تعهد به تکلیف(عالی لزوماً  نه)

 

 

 

 

         

 

 

 (2378: مدل سه حلقۀ رنزولی )1شکل

ی آموزش المللشد، در مجالت بینهایی که بر آن استوار ریزیشناسایی و برنامه این تعریف توسط رنزولی و مدل ۀارائ

نگرانی منتقدین این بود که این مدل به کودک  .(2383، 1؛ بورلند2381، 1گانیه(مورد نقد شدید واقع شد  ان،سرآمد

                                                           
1 Talent  
2 Gifted 
3 Renzulli 
4 Renzulli’s three-ring conception 
5 Gagné 
6 Borland 

توانایی باالتر از 

 حد متوسط

 

 خالقیت

تعهد به 

 تکلیف
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آموزان دانشحالی است که بسیاری از  این در .دهددر کالس درس عادی نمیرا کاری و فعالیت نکردن امکان کم ،سرآمد

 توقع تعهد به تکلیف داشت.  تواننمی و از آنان شوندمی انگیزهآغازین مدرسه به شدت بی هایدر سال سرآمد

های ( از منتقدین رنزولی است که بین دو مفهوم سرآمد بودن و مستعد بودن تمایز قائل شد. او توانایی1221گانیه )

طور سیتماتیک توسط هایی را که بهتوانایی داند، اماآموزان را واجد مفهوم سرآمدی میطبیعی، خدادادی و ذاتی دانش

گانیه سرآمد را دارای توانایی طبیعی و شمرد. در واقع شود، ناشی از مستعد بودن برمیمهارت در یک زمینه کسب می

ال قکند. به زعم او انتای خاص قلمداد میداند و با استعداد را تعلیم دیده و مکتسب مهارتی در زمینهغیر تعلیم دیده می

 گذارد.طور مثبت یا منفی روی یادگیری اثر میپذیرد که بهاز سرآمد به با استعداد، به وسیلۀ سه کاتالیزور انجام می

 فاکتورهای درون فردی از جمله: فیزیکی یا جسمانی و انگیزشی -

 فاکتورهای محیطی از جمله: اشخاص، رویدادها و محیط اجتماعی  -

 هافرصت -

گیری فراتر از همساالنشان در های بشری، در سطح چشمای از تواناییدر زمینه رآمدهااو معتقد است پتانسیل س

های شناختی، خالقیتی، آموزی در یکی از زمینههمان زمینه است. توجه به این نکته الزم است که ممکن است دانش

که اشاره شد، سرآمد باشد. بنابراین  ای به جز آنچهها( و یا در زمینهحرکتی )یا در همۀ زمینه-عاطفی یا حسی-اجتماعی

د هایی ماننرود یک شخص نسبت به همساالن خود در زمینهاستعداد، پیشرفتی فراتر از آن چیزی است که انتظار می

تواند سرآمد باشد، ولی با استعداد آموز میهنر، تکنولوژی، ورزش و اعمال اجتماعی از خود نشان دهد. بنابراین، یک دانش

ای است که سرآمدها دارند و عملکرد (. نکتۀ کلیدی این تعریف، تمایز قائل شدن بین توان بالقوه1221گانیه، نباشد )

ته گاه پیشرفتی نداشآموزانی سرآمد باشند، ولی هیچای که با استعدادها از آن برخوردارند. لذا ممکن است دانشبرجسته

ای داشته باشند، اما این توان به عملکرد است توان بالقوۀ برجستهآموزان ممکن به عبارتی این دسته از دانش باشند؛

  برجسته و درخشانی تبدیل نشده باشد. 

 ( مطرح1222، 1233 ،2381که توسط گانیه ) 2مدل تفکیکی سرآمد بودن و مستعد بودنباز هم می پردازیم به 

 . گانیه(1کل)ش تمرکز دارد ،توانایی بالقوه و عملکرد نبر ارتباط بین وعده و عمل یا به عبارتی ارتباط بیاین مدل که ، شد

ای از متغیرهای شخصیتی و محیطی مجموعهی، حرکت -عاطفی و حسی -توانایی ذهنی، خالقیت، اجتماعی ۀچهار حوزدر 

 کنند.تبدیل فرد سرآمد به مستعد نقش ایفا میدر  گر یا مانعکند که به عنوان تسهیلیرا شناسایی م

 

                                                           
1 Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT) 
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 (222ص ،1221 ،2دسونیوید و استرنبرگ به نقل از) هیگان استعداد و نبوغ یکیتفک مدل: 1شکل

 در عین حال عوامل دارد.بسیار تعیین کننده اثری رشد استعداد او  درکیفیت یادگیری یک کودک به اعتقاد او 

 همچون ،ز متغیرهای محیطیتعدادی ا عالوهبه گذارند.ثیر میأهمچون انگیزش در کودک بر این فرایند ت ،شخصیتی

یکی از شرایط محیطی مهم بر  تواند به عنوانحتی برنامۀ آموزشی، هر یک میو  کیفیت تدریس و کیفیت والدگری

های طمحی ، همچونبیندمواردی که مدرسه تدارک میگذار باشد. ثیرأتعملکرد افراد و انتقال آنان از سرآمدی به مستعدی 

. دهدرا رشد می المقوی و س یبرد، بلکه در وی شخصیتتنها احتمال موفقیت فرد را باال می نه ،گرتسهیلگر و حمایت

رود، با سطح توانایی او منطبق بوده و با چالش کافی و مناسب برای مثال اگر کارهایی که از کودک سرآمد انتظار می

 (.1223)گانیه، و توسعه یابد  رود که عادت انگیزش و استقامت در او رشدهمراه باشد احتمال بیشتری می

اهمیت شخصیت کودک، محیط خانه و مدرسه را  نیز (2383) 1سرآمد بودن، همچون مدل تاننبام دیگرهای مدل

هایی فقط بچه یزمان دهند.های کودک سرآمد به شکلی گسترده مورد بحث قرار میدر تعیین شدت و جهت رشد توانایی

؛ 2311، 3شدند )ترمند، به عنوان کودک سرآمد شناخته میین توزیع نرمال باالتر بودنکه یک و نیم استاندارد از میانگ

پردازش اطالعات تحت نوع مختلف  هفتحداقل ( 2383(. اما بعد از مطرح شدن تئوری گاردنر )2341، 4هولینگ وورث

رکتی و هوش ح -جسمی هوش  ،میان فردیهوش  ،فضاییهوش  ،ریاضیهوش  ،منطقیهوش  ،هوش زبانیعناوین 

 .آموزان سرآمد استفاده کننداین تنوع هوش به محققین اجازه داد تا از چند معیار برای شناسایی دانش .شد معرفیفردی 

                                                           
1 Strenberg & Davidson 
2 Tannenbaum 
3 Terman 
4 Holling Worth 
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 به هوشاک توانایی بیشتر برای فهمیدن و انتقال ادر وحساسیت و  سرآمدی را آگاهی باالتر( 2381) 2به طور مثال روپر

 . هیجانی تعریف کرد ۀو تجرب

( نیز به منظور تحلیل خالقیت و تفکر عملی و با تأکید بر لزوم تعادل این دو 1221وه بر این افراد، استرنبرگ )عال

ها در مورد سرآمدی این است که طور کلی نقطۀ اشتراک همۀ مدلمؤلفه با هم، مفهوم هوش خالق را معرفی کرد. به

های درون فردی، . غیر از هوش، فاکتورهای دیگر نظیر ویژگی(1،1222هوش یک فاکتور تعیین کننده است )جاروان و هلر

مثل انگیزش، استرس، شرایط محیطی و کیفیت تعلیم و خانواده، الزمۀ آشکار ساختن رفتار سرآمدی است. امروزه بیشتر 

و فکر، (. مطابق با این ایده 1222، 3محققین معتقدند که سرآمد بودن یک مفهوم چند بعدی است )فلدهوزن و جاروان

ای نیز های درون فردی و شرایط محیطی بهینهآموزانی که از هوش باالیی برخوردارند، نیازمندند که از ویژگیدانش

 برخوردار باشند تا بتوانند استعدادهای خود را در عملکردشان نشان دهند. 

رآمد های سفت اولین نشانهو اما در پاسخ به این پرسش که عالئم سرآمدی از چه زمانی قابل تشخیص است باید گ

(، میزان 2333، 1(. تعدد گریۀ نوزاد )رابینسون2332، 4توان در نوزاد تازه متولد شده جستجو کرد )فیشربودن را می

العمل سریع در مواجهه با رفتارهای ( و عکس2381، 8)ماکسول 7(، هشیاری و شور و هیجان2381، 1هوشیاری )روگرز

های سرآمدی برشمرده شده است. معموالً والدین کودکان سرآمد متوجه ان بدو تولد، از نشانه( از هم2387، 3عمدی )کروز

کند و در برقراری ارتباطات عملکرد سن و سال خود زودتر صحبت میشوند که فرزندشان نسبت به دیگر کودکان هممی

ان قابل مشاهده است )لوئیس و بهتری دارد. قدرت حافظه و سرعت یادگیری در همان دوران کودکی در این کودک

(، 2383، 21(. به عالوه، نیاز کمتر به خواب در دوران کودکی )گانت2331؛ تاننبام، 2332، 22؛ پارکینسون2331، 22لیوایس

کند، نیاز به توجه، بیش از اندازه رو بودن، تشخیص سریع کسی که از کودک مراقبت میسطح فعالیت باال، خنده

ها و زیاد سؤال زده شدن در مواجهه با کتابن دادن واکنش شدید به سر و صدا یا درد، شگفتپذیر بودن و نشاتحریک

 های دیگری است که حاکی از سرآمدی است. ( از جمله نشانه2337، 23کردن )سیلورمن

                                                           
1 Roeper 
2 Jarwan & Heller 
3 Feldhusen & Jarwan 
4 Fisher 
5 Robinson 
6 Rogers 
7 intensity 
8 Maxwell 
9 Cruz 
10 Louis & Lewis  
11 Parkinson 
12 Gaunt 
13 Silverman 



 
 

118 
 

دشان، زنشوند که فربه هنجارهای میانگین رشد برای کودکان دسترسی داشته باشند، به سرعت متوجه میاگر والدین 

ند از توانتری دارد. در واقع پدر و مادر اولین کسانی هستند که مینسبت به نرم رشدی سن مورد نظر، پیشرفت سریع

های اولیه، تمایل بیشتری نیز به شناسایی بهتر سرآمد بودن یا نبودن کودک آگاه شوند؛ بخصوص که در طول سال

شناسی رشد، دورۀ زمانی خاص و تقریبی بان و خواندن، از نظر روانفرزندشان دارند. به طور مثال از آنجا که ظهور ز

-تر از دیگران، در زمینۀ دایرۀ لغات و چگونگی ساختار پیچیدۀ جملهتوانند خیلی بهتر و سریعمشخصی دارد، والدین می

یا کودکی  کندمی بستانی که مفاهیم ریاضی را به خوبی درکبندی، توانایی کودکان نوپا را تشخیص دهند. کودک پیش

(. اما کودکان 2333آسانی قابل تشخیص است )رابینسون، گیرد، برای والدین بهکه خواندن را زودتر از همساالنش فرا می

 خود، سرآمد محسوب نشوند؛ مگر اینکه در بصری پیشرفته، ممکن است توسط والدین یا معلمان -های فضاییبا توانایی

س باشند. اغلب هنگامی که رشد سخن گفتن کودک نسبت به خواهر و برادرها به تعویق رهای کالمی نیز پیشمهارت

العاده باشد، والدین بازی، جداسازی اقالم و عملکردهای دیگر فوقو ساز اسبابافتد، حتی اگر در کار با پازل، ساختمی

ا این که در آن زمینه آگاهی کافی دارند. بعبارتی والدین نسبت به عالئمی پیگیرند شوند. بهنگران تأخیر رشد کودک می

( و 2372، 2شود )دیکنسونوجود تشخیص پدر و مادر عنصری کلیدی در شناسایی و تمایز کودکان سرآمد محسوب می

ابد یهای متمایز افراد سرآمد قرارگیرند؛ قدرت تشخیص افزایش میبه همین لحاظ اگر والدین در معرض لیستی از ویژگی

(. بنابراین در ادامه به معرفی برخی مشخصات کودکان سرآمد خواهیم 2381، 3وود و واترز؛ سیلورمن، چیت1،2233)مانگر

 توان آن را به والدین ارائه کرد. پرداخت که می

 های کودکان سرآمدویژگی  

توانند می ترین کسانی هستند که در صورت داشتن آگاهی کافی،طور که اشاره شد، والدین نخستین و مطمئنهمان

آنها پتانسیل بالقوۀ فرزندان خود را  قبل از آنکه توسط در خصوص سرآمد بودن یا نبودن کودک خود اظهار نظر کنند. 

ای هاند لیستی از ویژگیبه همین لحاظ صاحبنظران مختلف کوشیدهدهند. مربیان آزمون گرفته شود، تشخیص می

و چهار سالۀ های ذیل، از یک دورۀ مطالعاتی سید. برای نمونه ویژگیکودکان سرآمد را در اختیار والدین قرار دهن

ای تنظیم شده است که برای طیف گونه( و به1223؛ سیلورمن، 2338گیرد )روگرز و سیلورمن، یافته نشأت میتوسعه

الوه عمیم است. عهای مختلف قابل تاقتصادی و قومیت -وسیعی از سنین قابل اجراست و به کودکان از طبقات اجتماعی

راحتی در محیط خانه قابل مشاهده است، مختصر و واضح است و های جنسیتی در آن لحاظ شده و بهبر آن ویژگی
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همچنین به سادگی برای والدین قابل تفسیر بوده و توسط مطالعات مختلف پشتیبانی شده است. این فهرست از این قرار 

 است:

 کند.یکند و خوب استدالل مخوب فکر می •

 سرعت یادگیری باالیی دارد. •

 ای گسترده دارد.  واژگان او دایره •

 اش عالی است.حافظه •

 ظرفیت توجه طوالنی مدت او در صورت عالقمندی به موضوع باالست. •

 حساس است و ممکن است احساسات او به راحتی صدمه ببیند. •

 دهد.شفقت نشان می •

 گراست.کمال •

 دهد.ق شدید نشان میاز خود اشتیا  •

 به اخالقیات حساس است.  •

 کنجکاوی قوی دارد. •

 های مورد عالقه پایدار و با استقامت است.در زمینه •

 دارای درجۀ باالیی از انرژی است. • 

 دهد.همراهان بزرگتر و یا بزرگساالن را ترجیح می •

 ای از عالیق است.دارای طیف گسترده •

 ات او با طنز بیگانه نیست.طبع است و روحیشوخ •

خواند )اگر برای خواندن خیلی زود باشد، دوست دهد و زودتر از همساالن خود کتاب میبه خواندن عالقه نشان می •

 دارد کسی دیگر برای او بخواند(.

 منصف است. •

 گری مشتاق است.ناظر و مشاهده •

 قدرت تخیل خوبی دارد. •

 بسیار خالق است. •

 پرسد.د را از منابع موثق میسؤاالت خو •

 با اعداد ارتباط خوبی دارد.  •
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شکل تفسیری ارائه کنند، بر های فوق را بهاگر از والدین درخواست شود که اطالعات مربوط به هر یک از ویژگی

برای صورت الکترونیکی تواند بهلیست می(. این چک2331، 2مراتب افزوده خواهد شد )دلیزللیست بهدقت این چک

 توان ادعا کرد که داشتن بیشمی طور تقریبیبه شود و مورد استفاده قرار گیرد. والدین و حتی معلم و مربی کودک ارسال 

در اوست و  212کنندۀ وجه سرآمدی در کودک و نمرۀ هوش باالی های فوق تا حدودی تضمیناز ویژگی مچهار از سه

دارند )روگرز و سیلورمن،  212ها را دارند، به احتمال زیاد نمرۀ هوشی باالی ژگیکودکانی که هشتاد تا نود درصد از این وی

2338.) 

به نظر معلمان و مربیان تعلیم و تربیت، کودکان تیزهوش و با استعداد کسانی هستند که طبق تشخیص افراد صاحب 

الً در زمینۀ توانایی ذهنی و عمومی، صالحیت به دلیل استعدادهای برجستۀ خود عملکردی عالی دارند. این کودکان معمو

ی، حرکت -هنرهای نمایشی و دیداری و توانایی روانی رهبری،استعداد تحصیلی خاص، تفکر سازنده یا خالق، توانایی 

ها و خدمات آموزشی متفاوت و فراتر از آنچه که در مدارس باشند و لذا به برنامهدارای موفقیتی مشهود یا توانایی بالقوه می

 شود، نیازمندند.ادی عرضه میع

پایگاه خبری (اندرکاران تعلیم و تربیت در ایران به باور پژوهشگران فاز پیشین همین مطالعه و برخی معلمان و دست

 باشند: های ذیل می( کودکان تیزهوش دارای تمام یا بخشی از ویژگی2331روانشناسی و بهداشت روان، میگنا، 

 کنند، ارتباطهای زیادی برای مسائل پیدا مییی دارند و از این طریق راه حلخالقیت و قدرت تصور باال -

 کنند.های غیرمعمول تفسیر میبین امور را درک کرده، حوادث و تجربیات را به روش

 را به سرعت آموزند و مفاهیم پیچیده و جزئیاتاند، با سرعت و کارآیی میسبت به یادگیری حریصن -

 کنند.جذب می

ا هها، اطلسها، فرهنگالمعارفو غالباً دایرهبرند اب هستند، از خواندن لذت میکتگان همیشگی خوانند -

 گزینند. ها را بر مینامهو زندگی

های خود را با در نظر گرفتن وجوه شباهت و کنند و آموختهروابط بین امور ظاهراً نامرتبط را درک می -

 . دهندتفاوت آنها به شرایط جدید تعمیم می

 خوردارند.پذیری باالیی بردارای روحیۀ تعاون و همکاری بوده و از مسئولیت -

 شود. از تمرکز حواس باالیی برخوردارند و به آسانی رشتۀ افکارشان از هم گسسته نمی -

 بندند و قدرت خطرپذیری باالیی دارند.های اخالقی و معنوی پایدارای انضباط فردی هستند، به ارزش -
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ل و توانایی باالیی برای رویارویی با افکار گوناگون دارند و دستورات آمرانه را بدون بازنگری قدرت استدال  -

 پذیرند.منتقدانه نمی

برند که فراتر از سن کار میدانند و بهای غنی از لغات دارند، کلمات و اصطالحات خاصی را میگنجینه  -

 آنهاست.

مند به فهمیدن ماهیت کنند و عالقهبسیاری مطرح میهای کاوشگرانۀ گرند. پرسشکنجکاو و جستجو  -

 انسان و جهان آفرینش هستند.

سپارند و ای برخوردارند، با سرعت و بدون تمرین زیاد امور را به خاطر میالعادهاز حافظه و قدرت خارق -

 آورند.جزئیات را به خاطر می

 آنهاست. سن از فراتر آنان هایسرگرمی دامنۀ عالقۀ وسیعی دارند که اغلب ماهیت فکری دارد. عالیق و -

 دهند.العمل نشان میها عکسشناسی هستند و نسبت به زیباییدارای استعداد زیبا  -

 های خود اعتماد دارند.از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند و به توانایی  -

 کنند.کوش هستند و در رسیدن به اهدافشان تالش و پافشاری میسخت  -

 چون درام، موسیقی و نقاشی، توانایی، خالقیت و ابتکار دارند. یدر هنرهای -

ساعت اول تولد  48برخی والدین در همان ترین زمان برای شناختن کودکان سرآمد است؟ اما چه زمانی مناسب

(. بعضی دیگر در شش ماه اول زندگی، سرآمدی کودک 2331لوئیس و لویس، )کنند کودک در این خصوص قضاوت می

کومسی و ( یا شش تا دوازده ماهگی )گوگل، مگ1223دهند و بعضی هم سه تا دوازده ماهگی )آلومار، تشخیص میرا 

اند که کودکانشان رشدی بیش از حد متوسط دارند. در مجموع اغلب والدین ( به این تشخیص رسیده2381، 2هیوت

، 1؛ کافمن و سکستون2381ند )گوگل و همکاران، کنسنین قبل از مدرسه را زمان مناسبی برای این تشخیص قلمداد می

2383 .) 

دهند، ممکن است با هم متفاوت باشد. تجربۀ سنجی و اولیای مدرسه به این پرسش میپاسخی که تحقیقات رواناما 

ان طور معمول ابتدا در هر مدرسه، در پایای مناسب سرآمدها، بهبرخی کشورها حاکی از آن است که برای داشتن برنامه

ها تا دورۀ راهنمایی نیز توسعه شود. در بعضی مناطق، این برنامههای هوش برگزار می، آزمونمچهاریا آغاز پایۀ  مسوپایۀ 

 ها از مهد کودک تا پایۀ دوازدهم صورت پذیرد. شود که هماهنگی برنامهیابد. به ندرت دیده میمی

                                                           
1 Gogel, McCumsey & Hewett 
2 Kaufmann & Sexton 
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مشکالتی نیز به همراه دارد. در این سن معموالً دخترها آموزان سرآمد به نه سالگی، موکول کردن تشخیص دانش

ه را چکنند، یا اگر هم آزمون بدهند، آنبه دلیل وابستگی عاطفی به دوستان همکالسی، از زیر بار آزمون شانه خالی می

الس با دوستان کنند تا در نهایت از دوستان خود جدا نشوند و در همین مدرسه و کدانند، به طور کامل ارائه نمیکه می

تحصیلی را ادامه دهند. آنها دوست ندارند با انتقال به کالسی متفاوت از دوستان خود جدا شوند. مشکل دیگر  خود سال

شوند و لذا تا از جواب درست مطمئن نباشند، پاسخی گرا میآموزان در سن نه سالگی معموالً کمالاین است که این دانش

(. دیگر 2331کنند و این رفتار بر روی نتیجۀ آزمون تأثیرگذار است )سیلورمن، استفاده نمیکنند یا از حدس ارائه نمی

های هوش برای کودکان فوق العاده سرآمد به اندازۀ کافی مشکل نیست و آن که در این سن از آنجا که محتوای آزمون

ای به پاسخ دادن به سؤاالت از شوند، لذا عالقههای چالشی مواجه نمیها با سؤالآموزان در این آزمونمعموالً این دانش

دهند و حتی ممکن است برای مدتی ترجیح دهند سقف را نگاه کنند و زمان خود را تلف کنند. به عالوه خود نشان نمی

ه و تتوان به این مسئله نیز اشاره کرد که در سن نه سالگی عمالً دورۀ بحرانی و طالیی برای رشد استعدادها از بین رفمی

شود که کودکان و نوجوانان سرآمد، در های ارزشمندی از دست رفته باشد. لذا توصیه میممکن است تا آن زمان سرمایه

اسرع وقت شناسایی شوند و بدین منظور از تشخیص والدین کمک گرفته شود. هر چند که محققین معتقدند که اختالف 

های ( و افراد با توانایی11، ص 2334، 2عنادار است )گاتفرید و همکارانبین کودکان سرآمد و غیر سرآمد در تمامی سنین م

کند. یبینی مباال، معموالً تمایل دارند که سرعت رشد خود را حفظ کنند و سرآمدی یا رشد سریع، نرخ بعدی رشد را پیش

 رد و سن چهار تا شش سالگیآوری کتوان اطالعات نسبتاً دقیقی جمعبرخی نیز معتقدند که از یک کودک چهار ساله می

(. اما از آنجا که کودکان کمتر از چهار سال ممکن 2381و سیلورمن،  1برای ارزیابی معتبر، زمان مناسبی است )هاگن

است توانایی الزم را جهت حضور در آزمون و پاسخ دادن به آزمونگر نداشته باشند، لذا در مجموع سن مطلوب برای 

(. کودکان چهار سالۀ سرآمد از نظر عقالنی بیشتر 2333هار تا نه سالگی است )رابینسون، شناسایی یک کودک سرآمد، چ

 دهند. ای پاسخ میشبیه به کودکان شش ساله هستند و معموالً برای ارزیابی مانند کودکان مدرسه

-ذهنی ماندگی متخصصان بهداشت روانی معتقدند که کودکان قبل از ورود به مدرسه باید برای سنجش عقب

فعال، جدا شدن از یا بیش 11آموزان با بهرۀ هوشی گیرند و برای دانشمورد آزمون قرار  -عنوان یک ویژگی نامعمولبه

(. همین توجه به 2334پزشکی آمریکا، آموزان و نیاز به آموزش اضافی یا ویژه ضروری است )انجمن روانسایر دانش

های ذاتی سرآمدها نظیر ضروری است. برخی ویژگی -ول دیگری از کودکانعنوان بخش نامعم به-جامعۀ سرآمدها نیز 

نوان عگرایی ممکن است ناکارآمدی به نظر برسند. حال آن که وقتی نقاط قوت سرآمدها، بهنیرومندی، حساسیت و کمال

ای افراد سرآمد نیز هشود، صدمه و آسیبی جدی برای آنها به همراه دارد. به تبع آن ممکن است خانوادهنقص دیده می

                                                           
1 Gottfried et.al 
2 Hagen 
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کنند و به دلیل ناکارآمدی توسط دیگر افراد جامعه توبیخ شوند، در متهم شوند به اینکه اشتباه و غیراخالقی عمل می

موالً کنند و معتالش می -بدون حمایت کافی جامعه-گویی به نیازهای فرزندان سرآمد خود حالی که آنها اغلب برای پاسخ

 های آنها را درک کنند. دهند؛ لذا در واقع آنها نیاز به مربیانی دارند که چالشم میبهترین کار را هم انجا

هایی همدل، با وجدان و وظیفه شناس هستند، در حل مسأله توانایی باالیی دارند و به ارائۀ سرآمدها معموالً انسان

های ممکن است در نه گفتن به خواسته رود کهپذیری گاه تا آنجا پیش میدهند. این مسئولیتخدمت، عالقه نشان می

ن توانند آکنند تنها کسانی هستند که میمراجعین خود، با مشکل مواجه شوند؛ زیرا متوجه نیازها هستند و فکر می

ها را پر کنند. آنها ممکن است در مورد آنچه که برای مراقبت از خودشان نیاز دارند، اطالعات کمی داشته باشند و خالء

دهند، اغلب تمایلی به درخواست کمک ندارند و معموالً آگاه نیستند که خودشان نیز به که به دیگران اهمیت می از آنجا

ل شناسی و مسائپشتیبانی زیادی از طرف دیگران نیاز دارند. به همین لحاظ، ضعف و نقص آشکار موجود در آموزش، روان

ای هکه الزم است افرادی، در مورد سرآمدی آموزش ببینند و آموختهکند مرتبط با سرآمدها، اهمیت این نکته را روشن می

 خود را به والدین، معلمان، مدیران، مربیان و خود افراد سرآمد ارائه کنند. 

 آموزان سرآمدابزارهای موجود برای سنجش و تشخیص دانش تحلیل 

اسب برای تشخیص آنها را نیز طبق های کلی کودکان سرآمد داشتیم و زمان منپیش از این، مروری بر ویژگی

شود سرآمد را از غیر سرآمد بازشناخت؟ مطالعات مختلف مطالعات انجام شده، بیان کردیم. اما چگونه و با چه ابزاری می

ود که شحاکی از آنند که برای تشخیص معتبر باید جوانب مختلف و ابعاد متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. لذا توصیه می

های یادگیری اعم از خانه، مدرسه و جامعه مورد ارزیابی و آموز در محیطا ترجیحاً به شکل کیفی باشد و دانشهارزیابی

های استاندارد، سنجی، تستهای مختلفی نظیر آزمایش روانرود که از روشمشاهده قرار گیرد. عالوه بر آن انتظار می

آموز در آوری اطالعات از عملکرد دانشین و همچنین جمع، معلمین و والد2هاکنندهتکمیل گزارش توسط هماهنگ

 رسد:به تعبیر دیگر در این خصوص، توجه به نکات زیر ضروری به نظر میمدرسه استفاده شود. 

های کودک مورد مشاهده قرار گیرد و تاریخچۀ رشد او از ابتدای دوران کودکی مورد رفتار، عالیق و سرگرمی -

 بررسی واقع شود.

کس به اندازۀ والدین از تواند اطالعات مهم و ارزشمندی در مورد کودک فراهم کند. هیچبا والدین میمصاحبه  -

به های منحصرو نظام آموزشی، ویژگی که کودکان سرآمد قبل از ورود به مدرسه کودک شناخت ندارد و از آنجا

تواند عالوه بر نشان دادن می اند، لذا کسب اطالعات کامل از والدین طی یک مصاحبۀ عمیق،فردی داشته
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عاطفی کودک، نکات مهمی از مراحل رشد و پرورش آنها را  -های فردی و اجتماعیهای مهمی از ویژگیجنبه

 آشکار کند. 

 های شناخت اوست.دهی و مصاحبه با کودک نیز از دیگر راههای خود گزارشنامهپرسش -

ی ها و جایگاه اصلآموزان، در شناسایی تواناییتعیین سطح دانش های استاندارد برایها و آزموناستفاده از تست -

، بلکه مطابق با شود که این کودکان نه بر اساس سنکند و سبب میکودک در کالس درس کمک می

 هایشان در جایگاه آموزشی متناسب با خود قرار بگیرند.توانمندی

 های شناختی، مورد تأکید است.  های سنجش ویژگیهای هوشی استاندارد، مانند آزمونگیری از آزمونبهره -

آموزان سرآمد در ایران است. نتایج مطالعات موج اول این پژوهش نشانگر نقایصی عمده در حوزۀ تشخیص دانش -

موز آافتد، این است که به این مقوله نگاهی تک ساحتی شده که سنجش دانشاتفاق می متاسفانه آنچه در عمل

آموز ریب هوشی او فرو کاسته است و عالوه بر آن با این روند دانش آموز مستعد از دانشرا تنها به سنجش ض

 شود.  سرآمد باز شناخته نمی

به شکل  مدرسه دوران این توصیه شده است که این سنجش در یک مرحله خاتمه نیابد و درطولعالوه بر -

کودکان سرآمد در اولین فرصت شناخته شوند.  ادامه یابد و امکاناتی فراهم شود که سیستماتیک، مداوم و پویا

دهند  بروز خود را استعدادهای و دهند نشان را خود آنها ایجاد شود که آموزاندانش برای هاییبهتر است فرصت

آموز در آن سرآمد است، تشخیص هایی که دانشزمینه و این اطمینان نسبی حاصل شود که تا حد ممکن تمام

آموز، اطالعات درخور توجهی است. ور که قبالً ذکر شد اطالعات والدین یا سرپرست دانشط. همانداده شده است

 شود، ابزاریآموزان سرآمد به کار گرفته میای که در اغلب نقاط دنیا برای تشخیص دانششدهاما ابزار شناخته

ی جهش است )اسوالین و هااست. این ابزار که شامل دستورالعملی مناسب برای همۀ پایه 2به آیوا هشتممو

 ( شامل ده بخش زیر است: 1223، 1همکاران

 آموزی و خانوادگی(: اطالعات عمومی )اطالعات دانش2بخش  -

 های مهم )مواردی که ممکن است به عنوان یک گزینه مانع جهش شود(: آیتم1بخش  -

 آموز : سوابق تحصیلی هر دانش3بخش  -

                                                           
1 IOWA 
2 Assouline et al 
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و 2WIPPSI ،1WISC III ،3WISC IVخش شامل های این ب: ارزیابی عملکرد )آزمون4بخش  -

 بینه یا مشابه آن است(. -همچنین ارزیابی توسط آزمون استفورد

 : ارزیابی صالحیت یا شایستگی برای جهش1بخش  -

های استانداردی است که عملکرد یا موفقیت : ارزیابی موفقیت تحصیلی )این بخش شامل آزمون1بخش  -

آموز و مشخصات اوست که تا آن لحظه سنجد و شامل پروفایل دانشل میآموز را حین تحصیتحصیلی دانش -

 در پرونده یا کارنامۀ او ثبت شده است(.

 : عوامل مدرسه و تحصیلی7بخش  -

 : عوامل رشدی8بخش  -

 های درون فردی : مهارت3بخش  -

 : نگرش و حمایت22بخش  -

گیری در خصوص جهش کردن ری برای تصمیمآموز معیاپس از استفاده از این ابزار، نمرۀ کسب شده توسط دانش

 شود. بدین صورت که: طور نوع جهش تحصیلی است که برای او مناسب تشخیص داده مییا نکردن و همین

 کاندیدای عالی برای جهش کامل پایه است.  12-82امتیاز  -

 کاندیدای خوب برای جهش است.  41-13امتیاز  -

ب مرز است و تقریباً آخرین نمرۀ مورد قبول برای جهش یک کاندیدا یا فردی است که ل 31-41امتیاز  -

 پایۀ کامل است.

های شود و بهتر است برای او گزینهیا امتیاز کمتر از آن برای جهش کامل پایه توصیه نمی 34نمره  -

 ها مورد توجه قرار گیرد. سازی یا دیگر گزینه، غنییجهش تک موضوع

گیرد و به این نکته واقف است که  اگر در این هفته مورد آزمون قرار میباید توجه شود که متقاضی جهش طی ده 

ای، موفق نباشد به درجۀ اصلی باز خواهد گشت. این نکته حائز اهمیت است که در چنین شرایطی دورۀ آزمایشی ده هفته

 و اواسط و مجدداً پایانیابد آموز نباید احساس کند که شکست خورده است. فرایند سنجش با یک بار، خاتمه نمیدانش

آموز ممکن است پتانسیل الزم را داشته باشد، اما گیرد؛ چرا که به باور متخصصین، گاهی دانشنگری صورت میدوره، باز

                                                           
1(Wide Range School Achievement Test) WIPPSI (Wechsler Intelligence Preschool and Primary Scale of 

Intelligence) 
2 WIPPSI (Wechsler Intelligence Preschool and Primary Scale of Intelligence). The Wechsler Preschool and 

Primary Test of Infants (WIPPSI) is in its third revision ... 
3 he Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), developed by David Wechsler, is an individually 

administered intelligence test for children between the ages of 6 and 16 
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های الزم و عدم وجود امکانات برای ارضای نیازهای فردی، نتواند توان بالقوۀ خود را به فعل به دلیل نداشتن مهارت

نند، ککننده، معلم کالس، والدین و خود کودک ذکر میزنگری، نکات مثبت و منفی که مدیر، هماهنگبرساند. در این با

ا هگیریکننده به ثبت خواهد رسید و در تصمیممورد توجه خواهد بود و هر تغییر یا تنظیماتی توسط مدیر هماهنگ

 لحاظ خواهد شد. 

های آموزشی کار با این ابزار، ابتدا برای یق با آن و برگزاری دورهرسد تهیۀ این ابزار، آشنایی عمنظر میدر مجموع به

محققین این طرح و سپس کاربران عالقمند و همچنین آزمونگران حوزۀ آموزش و پرورش استثنایی، ضروری است و 

ادامه نیز  تری برای صدور یا عدم صدور مجوز جهش تحصیلی برای متقاضیان آن فراهم آورد. درتواند راهکار مطمئنمی

آموزان معرفی و پیشنهاد گردد و عالوه پایه و چندپایه به دانشجای جهش تکالزم است مسیرهای بدیلی همراه با، یا به

های بعد نیز هدایت و حمایت این افراد و نزدیکان آنها در مقام والد یا مربی از نظر دور نماند. از این رو گام بر آن در سال

 اختصاص یافته است.« هدایت و حمایت»خش دوم این مطالعه به ب

 « هدایت و حمایت»

 های تسریع تحصیلیبخشی به گونهارائۀ پیشنهاد اجرایی برای تنوع  

مند است که با سطح ذهنی و استعداد او به آموزشی نیاز آموز و از جمله کودک سرآمدبدیهی است که هر دانش

ر جذب مفاهیم، بسیار سریع هستند و مفاهیم پیچیده را با کمترین همخوان و متناسب باشد. کودکان سرآمد اغلب د

بینی کنند. این در حالی است که مدارس عمدتاً بر انجام تکالیف توانند نتایج و پیامدها را پیشتوضیحی درک کرده و می

ی وزان سرآمد را در پآمعالقگی دانشمکرر و تفصیل بیش از حد موضوعات تأکید دارند و این امر خستگی، دلزدگی و بی

تسریع تحصیلی یکی ترتیب دور از انتظار نیست که اغلب، (. بدین1221و 1228، هوخفینن، 1222خواهد داشت )گانیه، 

 شود. لذا در ادامه، تسریع تحصیلیآموزان مستعد و سرآمد با اقبال مواجه میهایی است که از طرف دانشاز نخستین گزینه

  معرفی کرده و مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. های مختلف آن راو شیوه

  هایی ممکن است؟تسریع تحصیلی چیست و به چه شیوه  

 ۀآموزشی با آمادگی و انگیز ۀدور یکسطح پیچیدگی و سرعت دادن تطبیق عبارت است از تسریع تحصیلی، 

 توان مدعی شد در جامعۀ ایرانجرأت می که به-های تسریع تحصیلی ترین شیوهترین و قدیمییکی از متداول. آموزدانش

حصیلی، تپایه و چندپایه است. اما به طور کلی تسریع جهش تحصیلی تک -با بیشترین اقبال و استقبال مواجه بوده

کنند حرکت میر از سرعت معمول تسریع ،آموزشی ۀآموزان از طریق یک برنامدانشطی آن که است آموزشی  ایمداخله

این مداخلۀ آموزشی انواع  (.1224، 2)کوالنجلو، اسولین و گراس است همکالسی خوداز  ترسنکمشی، آموز جهدانشو 

                                                           
1 Colangelo, Assouline & Gross   
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پایه، ها جهش تحصیلی تکترین آن(. مشهورترین و رایج1224، 1؛ سوترن و جانز2،2331مختلفی دارد )روگرز و کیمپستون

میشه در ه تر ازدر زمانی کوتاه تلسکوپی برنامه درسیمحتوای  درسه و برنامه درسی تلسکوپی است.ورود زود هنگام به م

ماه به  ی دوسال در یکیک نیم ۀسال و برنامدر یک نیم ،سالیک ۀ مربوط بهبرنام، مثالً گیردآموز قرار میدسترس دانش

 ود. بلکه زمانشبرخالف فشردن برنامه درسی چیزی از محتوا کاسته نمی ،در این شیوهشود. در واقع آموز ارائه میدانش

های خود آموز نسبت به همکالسیبعد از جهش، دانشهای فوق در همۀ مدل یابد.بهتر مدیریت شده و سرعت افزایش می

 (. 1221، 3تر است )مانکز و پفلوگرسنکم

که  دشونآموزان سرآمد توصیه میهای دیگری از تسریع تحصیلی در سراسر دنیا به دانشعالوه بر این موارد، گونه

، سازییغنی، اروش خوشه، هابندی براساس مهارتگروهسازی، فشرده، جهش موضوعی، جهش کالسیعبارتند از: 

، تهپیشرفت پیوس، جهش پایه، یهاپذیرش زودهنگام در اولین پودکستان، ک در زودهنگام رشیپذ، ژهیو یدرس یهابرنامه

 برنامه درسی، سازی برنامه درسیفشرده، ای ترکیبیهکالس(، جهش جزئی) عنوانی-موضوعی جهش، رو-آموزش خود

، وگانهد ثبت نام همزمان/، التحصیلی زودهنگامفارغ، ایهای مکاتبهدوره، برنامه درسی-های فرابرنامه، گریمربیتلسکوپی، 

 .4راهنماییدورۀ ورود زود هنگام به و  جهش در کالج، اعتبار از طریق امتحان، گماری پیشرفتهجای

مطالعۀ  13های آموزان سرآمد را بر اساس یافتههای آموزشی ویژۀ دانش( تأثیر برخی از برنامه 1228ینن )هوخف

 های منتخب او در این مطالعات عبارتند از: المللی مورد بررسی قرار داده است. برنامهبین

 سازی داخل کالسغنی -

 1هایی خارج از کالسامهآموز از کالس به منظور آموزش دیدن با برنخارج کردن دانش -

  1های تابستانیبرنامه -

 جهش تحصیلی -

 های سرآمدها کالس -

 مدارس تیزهوشان   

توان یک برنامۀ آموزشی موفق برای دهد که تنها در شرایط چند بعدی و ترکیبی، میمی نتایج مطالعات او نشان

توان به دو دستۀ آموزان سرآمد را میموزشی دانشهای آهایی ارائه داد. او معتقد است در حالت کلی برنامهچنین بچه

آموزان با پرش از همانطورکه اشاره شد، در جهش تحصیلی، دانش بندی کرد.سازی تقسیمعمدۀ جهش تحصیلی و غنی

                                                           
1 Rogers & Kimpston 
2 Southern & Jones 
3 Monks & Pfluger 

  شرح انواع جهش تحصیلی در گزارش نخست همین مطالعه آمده است. 4
5 Pull out  Program 
6 Summer programs 
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کوتاه  تر فرایند آموزش راشکلی سریعیک پایه و یا به کمک برنامه درسی تلسکوپی در همان نظام آموزشی سنتی اما به

های سازی، شامل تجارب آموزشی اضافی و هدف آن فراهم کردن چالشهای غنی(. اما برنامه1223، 2کنند )گاالقرمی

سازی معموالً بر خالقیت، انگیزه و مستقل آموزان است. غنیشده برای این دسته از دانشبیشتر و محیط آموزشی غنی

که جهش تحصیلی است، بقیۀ موارد  نهمالذکر، غیر از مورد ق(. از شش مورد فو1222، 1باسکا -بودن تأکید دارد )تاسل

 سازی است که در ادامه به اختصار تعریف خواهند شد. مشمول غنی

های کوچک یا انفرادی سازی درون کالس درس: با ارائۀ تجارب آموزشی اضافی در قالب گروهغنی  -2

 شود. های بیشتر میآموز سرآمد درگیر چالشدانش

هایی خارج از کالس: دراین برنامه آموز از کالس به منظور آموزش دیدن با برنامهدانش خارج کردن  -1

های معمولی خواهد گذراند، اما چند ساعت و چند روز در هفته آموز سرآمد بیشتر وقت خود را در کالسدانش

 کند. فت میبرانگیز بیشتری دریاهای چالشآموزان سرآمد، برنامهدر یک گروه ویژه با دیگر دانش

ی آموزان طهای تابستانی: هدف از این برنامه افزایش تجارب شناختی، انگیزشی و اجتماعی دانشبرنامه  -3

 تعطیالت تابستانی است. 

های مشابه با دیگر آموزان سرآمد در کالسها دانشآموزان سرآمد: در این کالسهای دانشکالس  -4

سرآمد دارند )به طور آموزان غیرا حد ممکن ارتباط محدودی با دانشیابند و لذا تآموزان سرآمد حضور میدانش

 های موسیقی یا آموزش جسمانی و ورزش(.مثال تنها در کالس

کنند که آموزان سرآمد فراهم میمدارس تیزهوشان: این مدارس برنامۀ تمام وقت آموزشی برای دانش -1

برانگیزتر از برنامۀ آموزشی معمولی سپری تر و چالشتر، سریعهای آموزشی به شکلی جامعشود دورهموجب می

 شود. 

کاری شده آموز سرآمد دستطور که مشهود است عاملی در محیط یادگیری دانشسازی، هماندر تمامی انواع غنی

م هاند مفهومی از سرآمدی ارائه کنند، هوش یک عامل اصلی و مهایی که سعی کردهاست. در واقع هر چند در بیشتر مدل

 –( اما نقش عوامل مختلف دیگر نظیر عوامل محیطی و اجتماعی 1222، 3در نظر گرفته شده است )فلدهاسن و جاروان

توان نادیده گرفت. اکثر متخصصین بر این باورند که برای تحقق بخشیدن به عاطفی را برای ظهور رفتار سرآمدی نمی

تواند عملکرد آموز میهای مدرسه و خانوادۀ دانشاست و ویژگیآموز سرآمد، داشتن یک محیط مناسب ضروری توان دانش

بندی شود از جمله حوزۀ های مختلف طبقهتواند به حوزهآموزان می(. عملکرد دانش2331او تحت تأثیر قرار دهد )آلبرت، 

                                                           
1 Gallagher 
2 Tassel-baska 
3 Feldhusen & Jarwan 
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 شامل صالحیت عاطفی که -شناختی که شامل عملکرد تحصیلی در زمینۀ ریاضی، زبان، علوم و... است. حوزۀ اجتماعی

های عملکردی دیگر نظیر فردی، عدم وجود مشکالت رفتاری و... است و حوزه های درونو شایستگی اجتماعی، توانایی

 های ورزشی و هنری.حوزه

ای هسازی با یکدیگر، بیشترین اثر منفی روی خودپندارۀ تحصیلی مربوط به کالسهای مختلف غنیدر مقایسۀ شیوه

اختصاص یافته است. همچنین در حوزۀ خودپندارۀ غیر  pull out ده و حداقل اثر منفی به برنامۀسرآمدها گزارش ش

سازی داخل کالس و حداقل اثر منفی را روی خودپندارۀ های غنیتحصیلی، بیشترین اثر منفی را مربوط به برنامه

 آموزانه اگرچه خودپندارۀ تحصیلی دانشرسد کاند. در واقع به نظر میهای سرآمدها برشمردهغیرآکادمیک برای کالس

دهد )مارش و یابد، اما خودپندارۀ غیرتحصیلی آنها کاهشی را نشان نمیهای سرآمدها کاهش میبا شرکت در کالس

تری کنند، خودپندارۀ واقعی و متعادلهای مخصوص به خودشان شرکت می(. وقتی سرآمدها در برنامه2331همکاران، 

 ها را مثبت ارزیابی کرد. توان اثر برنامهذا میکنند و لپیدا می

تر و معنادارتر است. به سازی داخل کالس، اثرات خود پندارۀ غیرتحصیلی،  بزرگو غنی pull outهای در برنامه

های سرآمدها و مدارس استعداد درخشان ممکن است به کاهش خودپندارۀ تحصیلی منتهی شود، رسد که کالسنظر می

سازی داخل کالس، ممکن است و غنی pull out هایخودپندارۀ غیر تحصیلی اثری ندارد. حال آن که برنامهاما روی 

سازی داخل و خارج کالس های غنیمنجر به کاهش خودپندارۀ غیر تحصیلی شود. در توجیه اثرات کمتر منفی برنامه

های سرآمدها و مدارس استعداد درخشان فقط آموزان در کالستوان ادعا کرد که دانشروی خود پندارۀ تحصیلی می

گر توانند خودشان را با دیآموزان سرآمد مقایسه کنند، حال آنکه در دو برنامۀ دیگر میتوانند خودشان را با دیگر دانشمی

 تری را تجربه کنند. آموزانی که سرآمد نیستند، مقایسه کنند و لذا حس مثبتدانش

)مداخله عرضی(  سازیغنیتوان گفت ه مطالعات بیشتری است، اما در مجموع مینظر قطعی نیاز ببرای اظهار 

به محتوای برنامه درسی کالس، وسعت بیشتری تواند بدیل مناسبی به جای جهش پایه )مداخله طولی( باشد. یعنی می

ز مطالعه، کشف و تعمق در هایی اآموزان، اجازۀ کشف زمینههایی که با نبودشان به دانشببخشیم و اجازه دهیم فعالیت

زان آمودهد، لغو شوند. یک سال پیشی گرفتن از همساالن، برای تعداد بسیار کمی از دانششان را میزمینۀ مورد عالقه

گیرند، احتماالً نیاز بیشتری درصد باالی جدول یا باالتر قرار می 38آموزانی که در مناسب است. در واقع آن دسته از دانش

ریزی انفرادی خاص دارند تا از طریق آن بتوانند از حداکثر پتانسیل خود استفاده کنند و توان بالقوۀ خود را به به برنامه

 فعل درآورند. 

سازی داخل کالس، پیشرفت های دیگری چون جهش موضوعی، غنیتحصیلی در کنار روشجهشبه عبارت دیگر 

های ابتدایی و... تنها یکی از حصیل دروس پیشرفته در کالسمستمر و انفرادی، شروع مدرسه قبل از سن معمول یا ت
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توانند با رعایت شرایط و آموزان سرآمد میهای آموزشی است که طی آن دانشهای سرعت بخشیدن به برنامهروش

های عادی مدارس را پشت سر بگذارند یا جهش رادیکال داشته باشند. مقررات خاصی، در یک سال دو کالس از برنامه

ای هپایه و چند پایه است و شیوهفرایند تسریع تحصیلی در ایران منحصر به دو شکل جهش تکاین در حالی است که 

جهش موضوعی که در کشورهای دیگر بسیار مورد توجه واقع شده، در سیستم آموزشی ایران جایی بدیل دیگر نظیر 

دارس، نظیر مدارس تیزهوشان، با حذف آزمون ورودی سازی آموزش در سیستم آموزشی برخی مندارد. عالوه بر آن غنی

د کنگیری والدین در این خصوص حمایت نمیاین مدارس، مورد پرسش جدی است. به عالوه هیچ نهاد آموزشی از تصمیم

 آموزان وجود ندارد. لذا تأسیسو مرجعی برای ارائۀ مشاوره، آموزش مناسب و پشتیبانی الزم از والدین، معلمان و دانش

بر عهده گیرد.  سازی را هم در کنار مدارسنگهداشت و غنیرسد که یک نهاد پژوهشی و نه اجرایی ضروری به نظر می

 در ادامه دو مدل ارائه شده است که در هر کدام فرایند جهش تحصیلی در دو کشور متفاوت به تصویر کشیده شده است. 
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 انتخاب – 1مرحله 

که پتانسیل آموزانیآموز، دانشمراقبین دانش/ والدین معلم،یا مستعد(  ای دانش آموزان سرآمدهسیاست(آموزش و پرورش و  مدیراخذ راهنمایی از 

 شرایط الزم  برای جهش یک پایه کامل را دارد. که سرآمد و با استعداد آموزشرا طبق مستندات مدرسه  برای دان الزم

 شودنمیتوصیه  جهش کامل پایه

آموز دانش مدرسه فرصت آموزشی مناسب را برای

آموز ممکن است برای دانش دهد.قرارمی مورد بررسی

برای جهش کامل پایه  انتخاب به عنوان نامزد بالقوه

برای یک زمان در آینده براساس شواهد و مدارک 

 دجدید  انتخاب شو

  مداخله –5aمرحله

آموز از پیشرفت دانش ه:جهش کامل پای

 .یادگیری روند از یک یا چند سال

 ILP – 6 مرحله

ای است بالقوه هایها یا خألفشامل آموزش مهارت های خاص برای رفع شکا ILPکامل مورد نیاز. (ILP) برنامه یادگیری فردی 

 آید.می وجوده که در نتیجه قرار دادن دانش آموز در رده جهش کامل پایه ب

  انتقال فرایند – 8مرحله 

 کند.هایی را ارائه میدهای دانش آموز  در طول تحصیالتش راهبرو بر اساس پیشرفت کندا لیست میرمدرسه تدارکات آموزشی مناسب و رشد دهنده 

 ارزیابی  – 7مرحله 

 .(تشخیصی به عنوان یک روند در حال انجام با هدف) یابدایی در طول تحصیل ادامه میبررسی و شناس 

 اعتبار – 3مرحله 

 گردآوری شده.بر اساس شواهد ، آموزسب دانشمنا ۀجهش کامل پایبرای اصول تعیین شده 

 شناسایی برای ارزیابی – 2مرحله 

 شود، از قبیل:آوری و بررسی میشواهد جمع

 چک لیست معلم/ پدر و مادر •

 های استانداردتست روانشناسی/ آزمون •

 شناسایی خود •

 هاهمصاحب •

  و حدیثی  شواهد حکایتی •

 آموزیکار دانش •

 مبتنی بر برنامه درسیگزارش و ارزیابی  •

 سابقه تحصیل •

 K-8برای کاندیداهای  ( راهنماIASمقیاس جهش سنج آیووا مقیاس ) ابزار:

 شودمی توصیه جهش کامل پایه

  هاجایگزینی و اصالح توصیه – 4 مرحله 

آموز را مدیر برای تعیین یک یا چند مفادی که به بهترین وجه نیازهای دانش

و دیگر متخصصان مشورت  شناس مدرسه، روانلدین/ مراقبینا واب ،برآورده  کند

ها را در شود که آیا جهشی( پرسیده میSNLکند. از رهبر شبکه مدرسه )می

 دهند.مدرسه یا بخش دیگری قرار می

  مداخله –5bمرحله

شود می اصالحات مناسبی که انجام

 .آموزبرای توسعه برنامه دانش

  مداخله –5cمرحله

وزش اضافی برای مثال ثبت نام همزمان، گزینه آم

 مربی از قبل برنامه ریزی شده.
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دهد کهها را نشان میآموز سطوحی از مهارتدانش   

خواهد وارد شودخیلی بیش از حد متوسط کالسی است، که او می   

در این گونه موارد مدرسه و معلم او را به سمت 

آموزان سرآمد مخصوص دانش ۀو کمیتهماهنگ کننده 

 کنند.معرفی می

کنند. آموزانی والدین یا مراقبی را انتخاب میبرای چنین دانش

آموز را ارائه هایی از کار دانشضروری است گزارشها، مدارک و نمونه

مر کند،  ابتدای ادهند تا آن شواهد از این نامزد انتخابی پشتیبانی 

اش قابل ل سن و سال تحصیلییک دوره آزمایشی در کالس معاد

  توصیه است.

 

GATSسرپرست 

 GATهماهنگ کننده  •

 مشاور مدرسه •

 معلم کالس کنونی •

د آن دانش آموز هخوامعلمی که می •

 را بپذیرد.

  آیا جهش تحصیلی  یک گزینه ممکن است؟

کی یا کمآموز را برطرف کند، تواند نیاز دانشهای دیگری که میگزینه

 گیرد.می قرار بررسی مورد کند،آموز به نیاز دانش

 

آموز و مشاوره با والدین/ مراقب و خود دانش

 های مورد بحث.گزینه

 یا نظر آنها نسبت به جهش مثبت است؟آ

آیا مجوز برای مشاور مدرسه صادر شده است که 

  روانشناسی را اجرا کند؟ ارزیابی کامل

یرد.گگزینه های دیگر مورد بررسی قرار می   

 

های رتمها، از عملکرد فکری مشاور مدرسه

-علمی و سازگاری  اجتماعی و عاطفی دانش

کند. نتایج آموز ارزیابی روانشناختی جامع می

کمیته، والدین/  GATSها با این ارزیابی

یا . آآموز  بحث شده استمراقبان و خود دانش

ای یا فایلی یک کپی از آن  در نسخه  بهترین گزینه است؟ جهش

 که برای راهنمایی است وجود دارد

 

با شود که آموز وارد کالس جدیدی میدانش 

برنامه های حمایتی ویژه تدارک دیده شده 

  شوداست. بعد از شش هفته بازنگری می

 کنداعالم می مدیر به کل آموزش مدرسه  

  که جهش صورت پذیرفته است. 

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 مشاوره با والدین/ مراقبان و

های دیگر آموز  و گزینهخود دانش  

ای    و /  
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 پیشنهادات 

های حمایت والدگری برای آموزان سرآمد و تدارک فرصتارائۀ پیشنهاد برنامۀ آموزشی برای والدین دانش 

 آنان.  

ی یکی از شرایط محیط تواند به عنوانمی فیت والدگرینظیر کی متغیرهای محیطیپیش از این اشاره کردیم که 

و -های نوین ضروری است طی روشگذار باشد. لذا ثیرأتبه مستعدی مهم بر عملکرد کودکان و انتقال آنان از سرآمدی 

سازی فراهم گردد و تالش شود ظرفیت آموزان سرآمد، امکانبرای والدین دانش -های منسوخ والدگری متداولنه روش

ک من با آیا کودهایی نظیر اینکه های متعدد آنان، تحت چتر حمایتی مداوم، پاسخی ارائه شود. پرسشبرای پرسش

توانم تشخیص دهم که کودکم های مستعد بودن او کدام است؟ از چه سنی میاستعداد است؟ عالئم سرآمدی یا نشانه

ا ؟ آیتر استمناسب کودک منبرای آموزشی کدام سیستم سرآمد است یا نه؟ اگر سرآمد بود گام بعدی من چیست؟ 

ارد؟ آیا اجازه دهم که او از جهش تحصیلی استفاده کند؟ آموزش جایگزینی به جای آموزش معمول در مدارس وجود د

توانم اطالعاتی در توانم به جای مدرسه او را در خانه آموزش دهم؟ از کجا میآیا فرزندم نیاز به معلم خصوصی دارد یا می

ای هاز به نظارت ویژشناسم؟ آیا روابط سایر فرزندانم نیهای پیش روی خود و فرزندم را میاین مورد کسب کنم؟ آیا چالش

برای هایی دارند؟ اند، چه شباهتدر رساندن فرزندان خود به آیندۀ مطلوب موفق بودههایی که خانواده از سمت من دارد؟

  شود؟ و....کودکان موفق چه راهبردهایی توصیه میپرورش 

در تالشند که شرایط را برای های سرآمد نتایج مطالعات موج اول همین مطالعه حاکی از آن بود که والدین بچه

برند. تجربۀ سایر کشورها در این ای رنج میپیشرفت فرزندانشان فراهم کنند، اما از فقدان مشاورۀ اندیشمندانه و حرفه

ای است که برخاسته از مصاحبۀ بالینی خصوص حاکی از آن است که بهترین مشاوره برای والدین کودکان سرآمد، مشاوره

شود که متخصصین امر، توسط اخذ و تحلیل اطالعاتی باشد. طی این فرایند مستمر این امکان فراهم میبا خود والدین 

سازی این مداخلۀ مهم و ارزشمند تالش کرده و زمینه را برای حمایت والدین منظور بومیکنند، بهکه از والدین کسب می

 امربه  از آنآموزان سرآمد و اختصاص بخشی رای دانشمرکز پژوهشی بیک ایجاد مهیا کنند. لذا اولین اصل مهم برای 

د، توجه به مصاحبۀ بالینی و ارتباط مستمر و مؤثر با والدین کودکان آموزان سرآممعلمان دانشحتی والدین و  مشاورۀ

 سرآمد است.  
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ان و ت فرزندبین مشارکت و درگیر شدن والدین در امور تعلیم و تربیکنند که از سوی دیگر مطالعات تأیید می

؛ کاتن 1227، 3؛ کمپبل و ورنا2331، 1اپشتاین؛ 2381، 2متعاقباً موفقیت تحصیلی آنها ارتباط مستقیمی وجود دارد )بلوم

رشد و یادگیری کودک پی  روند دروالدین به نقش اثرگذار خود  رود که(. انتظار می1222، 1و فریمن 1222، 4و ویکالند

جانبۀ کودک سه عنصر خانواده، مدرسه و برای رشد همه تر کنند. در واقعنه را غنیبرده و بتوانند کیفیت محیط خا

اجتماعات محلی نقشی عمده دارند و کودک عامل اساسی ارتباط بین این عناصر است. این مدل نظری به نقش کلیدی 

عالوه بر آن مشارکت والدین را عنوان مرکز تعامالت بین مدرسه، والدین، معلم و اجتماعات محلی تأکید دارد و کودک به

یادگیری در  ،8های داوطلبانه، فعالیت7، ارتباط1کند که شامل والدگریدر قالب شش فعالیت مهم و اساسی خالصه می

 . 22همکاری با  اجتماعات محلی است و 22گیریتصمیم ،3خانه

ن گونه که قبل از ایداشت. همان توان از نظر دوربخشی به محیط یادگیری کودکان، نقش مدرسه را نمیدر کیفیت

 یدر وی شخصیت و هم برداحتمال موفقیت فرد را باال میهم  در مدارس، گرتسهیلگر و های حمایتمحیطاشاره شد، 

ند ککودکشان را برطرف نمی مدرسه نیاز آموزشیاند که سیاری از والدین مدعیب از سویی .دهدرا رشد می المقوی و س

) هاف و  کندنمی رشد آنان را مهیا رایالزم ب فرصتهای موجود مدارس، چالش کافی یا و برنامه (2333، 21)شیتمن

ها بر تأثیر عملکرد والدین و  محیط یادگیری خانه بر یادگیری رغم تأکید پژوهش(. در مقابل علی1221، 23همکاران

( هنوز هم 1227؛ دانشگاه آیوا، 1221و همکاران، ؛ بلوم 1228، 24آموزان )سیلوا، ملهویش، سامونز، بلتفورد، تاگارتدانش

 کودکان آموزش در خود نقش از محدودی درکسازی محیط یادگیری آگاه نیستند و والدین از اهمیت غنی از بسیاری

های بخش پیشین همین مطالعه حاکی از آن (. یافته1222، 27وکول کویمک ،21،1222ماترام  ،1228 ،21بونسی) دارند

ها، آنان را به سمت فراهم نمودن امکانات آموزشی سوق داده است، اما این رقابتی ناخودآگاه بین خانواده است که وجود

                                                           
1 Bloom 
2 Epstein 
3 Campbell&Vernna 
4 Cotton&Wikelund 
5 Freeman 
6 parenting 
7 communicating 
8 volunteering 
9 learning at Home 
10 decision-making 

 در موج اول این پژوهش بررسی شد.   یادگیری در خانه و همکاری با اجتماعات محلی،از این موارد تنها دو مورد  11

12 Shichtman 
13 Huff &et al 
14 Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart 
15 Bonci   
16 Mottram 
17 McCoy , Cole 
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ناخت، رسد که شافتد. به نظر میسازی به شکلی صوری صورت پذیرفته و استفادۀ بهینه از این امکانات اتفاق نمیغنی

نظارت و کنترلی بر  روری است. چرا که خود کودکانمهار و کنترل کاتالیزورهای شخصی و محیطی برای والدین ض

ی ااند و کنترل رفتار و نگرش خود را در مدرسهای که در آن متولد شده یا رشد یافتهوضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده

  که در آن به تحصیل مشغولند، نداشته و ندارند.

این دو  کند و معتقد است هر چهمعرفی می و مدرسهخانواده یادگیری را اشتراک بین دو دایرۀ  (2331) اپشتاین

. لذا والدین و معلمان باید مسئولیت مشترکی را در یابدیادگیری افزایش می، داشته باشندبیشتری دایره همپوشی 

 زانآموزندگی این دانشدر این میان نقش تأثیرگذار والدین بر تجارب  (.1222، 2دار شوند )کوییگلیها عهدهیادگیری بچه

تربیتی والدین، انتخاب مسیر آیندۀ کودکان با مقایسۀ مسیرهای موجود مثل انتخاب تجارب حائز اهمیتی ویژه است. 

محیطی،  گذارثیرپایه یا چند پایه، انتخاب مدرسۀ خاص یا عادی، مدیریت عوامل تأمداخلۀ طولی یا عرضی، جهش تک

طور محیط مدرسه، همه و همه به طور با دیگر همساالن و همینآموز انتخاب منابع اطالعاتی، مدیریت تعامل دانش

یت یا عدم موفق در را رسد والدین بیشترین تأثیربه نظر می نیز ایرانی ۀدر جامعمستقیم منوط به عملکرد والدین است. 

کودکان دگی های بهتری را برای زنخواهند روشمی آنهااجتماعی و هیجانی کودکان سرآمد دارند.  ،تحصیلیموفقیت 

 باشند. آینده  اندانشمندپزشکان یا  ان،محقق ،رهبرانو کمک کنند که فرزندانشان بتوانند  دنبرگزین خود

عاطفی  -اجتماعی ۀرشد و توسع برخوی والدین و  خلقو  تاعادمطابق با آنچه در موج اول این مطالعه مالحظه شد، 

است. حوادثی نظیر مرگ یکی از اعضای خانواده یا فروپاشی خانواده جهشی اثرگذار  آموزاندانشتحصیلی همچنین رشد و 

(، رنج بردن از یک حادثه، 2333، 4(، نقل مکان خانواده )پلوکر و یسک1222، 3؛ پیترز و سوپلی1،1222)پرلث و همکاران

آموز را تحت شطور معناداری مسیر یک دانتواند بهتصادف یا بیماری، حتی داشتن معلم مناسب در زمان مناسب می

(، نگرش والدین نسبت به یادگیری 1222اقتصادی خانواده )فریمن و پرلث،  -تأثیر قرار دهد. همچنین زمینۀ اجتماعی

(، ارائۀ نقش 1222، 1(، انتظارات خیلی زیاد یا خیلی کم والدین از کودک )پیترز و همکاران1222، 1)مونکز و همکاران

آموز مؤثر باشند. به توانند بر عملکرد دانش( همگی می1222، 7ین )کمپل و ولبرگهای مدرسه توسط والدمکمل فعالیت

                                                           
1 Quigley 
2 Perleth & et al 
3 Peters & Supplee 
4 Plucker &Yeske 
5 Monks et al 
6 Peters & et al 
7 Campbell &Walberg 
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یلی اوست تحص به پیشرفتکودک سرآمد اصلی و اساسی در انتقال یا تبدیل توانایی و استعداد ؤلفۀ م تعبیری خانواده

 (.2387، 2)کولیک و بوچر

(. برای مثال به 1227اند )کمپبل و ورنا، خود مواجههای مشابهی در پرورش فرزندان سرآمد اغلب والدین با چالش

 ۀرشد و توسع ۀدر زمینتوانند مربیان آموزشی را متقاعد کنند که دارای فرزندی سرآمد هستند و نیاز آنان سختی می

مرکز تگونه والدین مایننیاز  برتحقیقاتی که د. با این وجود شواغلب به درستی تشخیص داده نمی ،اجتماعی و آموزشی

کامالً محسوس است و در کمتر پژوهشی  تجربی در این زمینهمطالعات به خصوص کمبود شمارند. شده باشند، انگشت

توصیه شده است. حال آنکه عدم تشخیص های سرآمد در رشد و پرورش بچه والدینروشی برای کمک یا حمایت از 

 به انزوا، یأس یا مشکالت رفتاری در این کودکان منجر شود.  های این کودکان یا فقدان حمایت از آنان، چه بساتوانمندی

رآمد، شواهد سکودکان هیجانی و مشکالت رفتاری  ۀرشد و توسع ۀر زمینتوان مدعی شد که دخالصه میبه طور

 یدرک و شناسایرود، های متعددی مواجهند که چندان که انتظار میبا چالش کودکانی والدین چنیناندکی وجود دارد. 

در  و صورت نپذیرفته است، والدین در امور فرزندانشان ۀمداخل هدایت برای چشمگیری حمایت عملی. به عالوه اندنشده

های سرآمدها این زمینه سؤاالت اساسی همچنان پاسخ روشنی ندارند. هر چند تحقیقات تجربی در مورد مسائل خانواده

ای، ارائۀ خدمات روانشناختی را نیاز اصلی خانوادۀ سرآمدها معرفی ه(، اما تحقیقات بالینی گسترد1،1223کم است )مون

کند. اغلب والدین در تأیید سرآمد بودن فرزند خود، والدگری آنها، تعیین مسیر آموزشی و حمایت از آنان، تعیین و می

سد رد. لذا الزم به نظر میانیابی و... نیازمند مشاورهانتخاب منابع اطالعاتی و مسائل خاصی نظیر عدم پیشرفت، دوست

عالوه تعمیق بینش آنان نسبت به جهش تحصیلی و آگاه نمودن که والدین کودکان سرآمد مورد حمایت قرار گیرند. به

-گیریها و تصمیمتواند منجر به کاهش تنشهایی که میآنان از مزایا و معایب بالقوۀ این پدیده شایان توجه است. آگاهی

 گذاران آموزشی شود.  ین و حتی مربیان و سیاستهای نادرست والد

 «نظارت و ارزیابی»  

آموزان جهشی طی یک دورۀ زمانی است دغدغۀ این مطالعه در این مرحله، پیگیری، ردیابی و گزارش عملکرد دانش

ر ابعاد تحصیلی د رسد که پیامدهای جهشتواند توصیف مناسبی از یادگیری آنان ارائه کند. لذا ضروری به نظر میکه می

آموزان اندیشیده شود. به همین حال تمهیداتی برای استمرار حمایت از این دانشگوناگون مورد رصد قرار گیرد و در عین

 وضوعات ذیل را بررسی خواهیم کرد.لحاظ در ادامه م

                                                           
1 Kulieke &Buescher 
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واه گ آموزان جهشی و مقایسۀ آنها با دو گروهعاطفی دانش-پیگیری پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی 

 منتخب.

های ذهنی والدین، مربیان و ترین چالشمروری خواهیم داشت بر یکی از مهمباز هم برای ورود به این بحث ابتدا 

جهش تحصیلی مفید است یا مضر؟ به تعبیری مروری بر دالیل موافقان و مخالفان سیاستگذاران آموزشی، مبنی بر آنکه 

 آموزان جهشی در این مطالعه ارائه خواهیم کرد. ارشی از عملکرد دانشاین اقدام آموزشی خواهیم داشت و سپس گز

 

 نظرات مخالفین جهش تحصیلی:

تحصیلی نوعی تسریع در آموزش است که از غنا و تعمیق برخی از مخالفان این مداخلۀ آموزشی معتقدند که جهش

ع اکتشافات فردی است. تحت فشار قرار شود، مانکه به سطحی شدن یادگیری منجر می آموزش کاسته و عالوه بر آن

قبل از موعد مناسب، حتی وقتی که ابزارهای ذهنی الزم در او رشد کرده است، کار درستی  دادن کودک برای یادگیری

آموزان عادی تهیه و تدارک دیده شده است و قرار است برای مطالب و مفاهیمی که برای نه ماه تحصیلی دانش نیست.

آموز سرآمد آموزش داده شود، فشار روانی و ذهنی بسیار زیادی برای نی کمتر از سه ماه به دانشمثال در مدت زما

(. هر چند یکی از خصوصیات برجستۀ 2،1221آموز و حتی معلم و والدین او به همراه خواهد داشت )ماهز و گیوزدانش

ولی باید توجه داشت که افراد تیزهوش  تر و بهتر نسبت به همساالن است،کودکان سرآمد و تیزهوش یادگیری سریع

همگی در یک سطح نیستند و ممکن است بسیاری از آنان صرفاً در یادگیری برخی از دروس مثل علوم و ریاضیات از 

خود سرعت عمل و استعداد باالیی نشان دهند ولی در دیگر مواد درسی نظیر روخوانی و امالء درحد کودکان عادی 

تواند در فراگیری تمام دروس به یک می های باالی ذهنیتصور که کودک تیزهوش به خاطر توانایی. در واقع این 1باشند

آموز را اندازه از خود نبوغ و استعداد نشان دهد، از نظر مخالفان قابل قبول نیست. بنابراین جهش پایه، ممکن است دانش

دچار فشارهای ذهنی و  -باالیی برخوردار نیست که در آن از استعداد چندان-برای یادگیری سریع برخی از دروس 

 جسمی نماید.

نکتۀ مهم دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که کمبود فرصت آموزشی )در فصل تابستان( ممکن 

 های درسی، بلکه به سمت تعلیم و تمرین مطالبی که صرفاً است معلم را نه به سوی آموزش مفاهیم اساسی و مهم کتاب

های سخت و فشردۀ آموز را برای آزمونارزش مطرح شدن در امتحانات را دارند، سوق دهد. به عبارت دیگر معلم، دانش

شک یادگیری بسیاری از مسائل و مطالب درسی در کند و نه برای سال تحصیلی بعدی. بیپیش رو آماده و مجهز می

ون وار بدفاهیم کالس باالتر دارد و یادگیری سطحی و طوطیبنایی و اساسی برای آموختن مهرسال تحصیل، ارزش زیر

                                                           
Maher&Geeves 1  

   این معضل در بسیاری از کشورها از طریق جهش موضوعی تا حدود زیادی حل شده است.طور که پیش از این اشاره شد همان 2
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آموز جهشی را درکالس باالتر با مشکل مواجه خواه ساخت. از طرفی پرداختن به عمق مسائل و تجزیه و تحلیل آنها، دانش

  ارائۀ بیش ازحد تعلیمات رسمی، مانع جذب کودکان به فرایند اکتشافات فردی است.

اطفی ع -کنند، بروز ضعف احتمالی در رشد اجتماعیخالفین با جهش تحصیلی به آن اشاره میاز دیگر دالیلی که م

آموزان جهشی است. مطرح نمودن این مسئله، بر ناهماهنگی جوانب مختلف رشد مبتنی است. به این معنا که رشد دانش

نان به حساب آید و چه بسا که کودک عاطفی آ -تواند مالک معتبری برای رشد اجتماعی ذهنی باالی افراد تیزهوش نمی

تحصیلی (. لذا جهش1221تر از آنان باشد )ماهر و گیوز، تیزهوش از این نظر همانند همساالن عادی خود و یا حتی پایین

های رشدی احساس نماید. کند که شکاف و ناهماهنگی بین رشد ذهنی خود را با دیگر جنبهموقعیتی را برای او ایجاد می

 شود، به تدریج بر عملکرد تحصیلیهای بعد از جهش میماهنگی رشدی که باعث بروز رفتارهای ناسازگارانه در پایهاین ناه

اهد دارد. همچنین باعث خوآموز تأثیر منفی گذاشته و وی را از خالقیت، آفرینش ذهنی و پیشرفت تحصیلی باز میدانش

های گروهی خود شرکت ها و فعالیتسنی، وی را در بازی های او به سبب حداقل یک سال اختالفشد که همکالسی

 ندهند )همان(.

های اولیه، ممکن است این باشد که آنها بیش از سنشان خصوص در سالترین مسئله برای کودکان سرآمد بهبزرگ

ند. را بروز ندهشود که توسط همساالن خود تحت فشار قرار بگیرند و هوش یا کنجکاوی خود دانند و این امر سبب میمی

گیر شوند و به تدریج منزوی وگوشههای اجتماعی طرد میچرا که در غیر این صورت مورد استهزا واقع شده و از گروه

عاطفی هستند و از  -آموزان جهشی، در مرحلۀ متفاوتی از رشد اجتماعیهای دانشخواهند شد. از سوی دیگر همکالسی

 (.1224انه و سازگاری با آنها برای کودکان تیزهوش اغلب دشوار است )گراس، رو برقراری و ادامۀ روابط دوستاین

هایی است که مخالفین به آن اشاره های بعد از جهش نیز از جمله تردیدلاز دست دادن برتری تحصیلی در سا

اعتماد به نفس خود را  ها و متعاقب آنآموز پس از جهش، امتیاز برتری نسبت به همکالسیاند. احتمال دارد دانشداشته

آموزان جهشی به مشاهداتی که از خودپندارۀ دانشاز دست بدهد و از انگیزش و رغبت او برای یادگیری کاسته شود. 

شوند که مارش از آن به عنوان اثر ماهی دهد که اغلب آنها بعد از جهش دچار افت خودپنداره میعمل آمده، نشان می

آموز در کالس عادی، خودپندارۀ تحصیلی مثبتی در ند. بدین معنی که قرار دادن دانشکیاد می 2بزرگ در تنگ کوچک

او ایجاد خواهد کرد، اما با حضور در کنار سایر سرآمدها، این خودپنداره دیگر منحصر به فرد نیست و کاهش خواهد یافت 

 (.1228؛ هوخفینن، 1،2331)مارش، کراون و روچ

کوشند تا مفید بودن این اقدام ای از متخصصان تعلیم و تربیت نیز سرسختانه می، عدههامقابل این مخالفتدر

 سانند.آموزشی را به اثبات بر

                                                           
1 Big – Fish-Little –pond – Effect 

2 Marsh,Craven,Roche 
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 نظرات موافقین جهش تحصیلی

اوات اصل مس»چیز موافقت صاحبنظران آموزشی را نسبت به جهش تحصیلی به خود معطوف داشته، آنچه بیش از هر

های ذهنی خود آموزان اجازه داده شود به نسبت استعدادها و تواناییبه دانش است. بدین معنا که باید« در آموزش

 هوش و سرآمد را در حصار سن تقویمیآموزان تیزپیشرفت نمایند. آنها معتقدند که منطقی و عاقالنه نیست که دانش

توجه  های هوشی آنانتواناییمحدود کنیم و اساساً توزیع کودکان بر اساس تراز سنی کار درستی نیست، بلکه باید به 

 (.1221داشت )ماهر و گیوز، 

از سوی دیگر خطر نابودی تدریجی و از دست دادن عالقه و انگیزش، به خاطر عدم تناسب الزم محتوای درسی با 

 یدۀبه عق کنند.آموزان سرآمد، از دیگر مسائلی است که موافقان جهش تحصیلی بدان اشاره میهای هوشی دانشتوانایی

آموزان تیزهوش نسبت به همساالن خود سرعت و دقتی برتر در فراگیری دارند، اگر از فرصت جهش آنان از آنجا که دانش

آور کننده وکسالتهای آموزشی و تدریس معلم برای آنها خستهتحصیلی محروم شوند، به تدریج کالس درس، برنامه

شود، ارتباط بین آنان و معلمین را کمرنگ استعدادهای آنها میخواهد شد. این امر عالوه بر این که باعث هدر رفتن 

آموزی به خاطر مقبول واقع از عواقب دیگر این نوع محرومیت، نفرت از محیط آموزشی، فشار در جهت کم خواهد کرد.

آموزان شآموزان متوسط کالس، گاهی اوقات خود را با داندانششدن نزد همساالن و نیز عادات نادرست تحصیلی است. 

لذا ممانعت از جهش، کند. آموز سرآمد را وادار به نمایش عملکردی پایین از خود میدهند و این دانشسرآمد وفق نمی

کند و عالوه بر آن از نظر اجتماعی طرد شدن این کودکان را دچار محرومیت شدید ذهنی، خستگی و فقدان انگیزش می

نفس را برای آنان رقم خواهد زد. بالعکس حمایت از این کودکان و انجام  عزتتری از توسط گروه همساالن، سطوح پایین

تری را به خود جهش تحصیلی کمک خواهد کرد که آنها هم از نظر تحصیلی و هم از نظر اجتماعی، جایگاه مناسب

 (. 2331اختصاص دهند )گراس، 

شدیداً رد کرده و در این زمینه شواهد  موافقان با جهش تحصیلی، از دست دادن برتری تحصیلی پس از جهش را

کنند. برخی از طرفداران جهش تحصیلی معتقدند حتی اگر در جریان جهش یا پس از آن پژوهشی محکمی ارائه می

      (.1221مشکالت سازگاری به وجود آید، کودک تیزهوش قادر به غلبه بر آن مشکالت خواهد بود )ماهر و گیوز، 

های مداخلۀ ترین روشهزینهترین و در عین حال کمدر اغلب نقاط دنیا یکی از سادهجهش تحصیلی به عالوه 

و لذا توجیه اقتصادی وجه دیگری است  (1223، 1؛ ترون1221، 2)فلوگرآموزشی برای رفع نیازهای کودکان سرآمد است 

از همان منابعی که افراد آموزان جهشی چرا که دانشاند. که موافقین جهش تحصیلی بدان توجه ویژه نشان داده

                                                           
1 Pflüger  
2 Tourón 
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تواند صرف جداسازی این افراد و ای که میکنند و هزینهدهد، استفاده میالتعلیم زیادی را تحت پوشش قرار میواجب

  ایجاد تشکیالت پر هزینه شود، صرف بهبود کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد.

ش به انجام جهش تحصیلی است. در واقع جهش آموز تیزهوتفسیر نامناسبی برای تشویق دانش« هل دادن»تعبیر 

( و 1222ای است که توان باالتری برای یادگیری دارد )گراس و دیگران، برای یادگیرنده« رها کردن ترمز»تحصیلی 

آموزان فراهم است و برخی دیگر هایی است که برای برخی از دانشپیشنهاد و راهکاری است برای استفاده از فرصت

های خود آموز مستعد به عالئق و نیازبرای استفاده از آن را ندارند. روندی که از طریق آن دانش یط الزمگی و شراآماد

  است. های فردیتفاوتیابد. همچنین این عمل واجد به رسمیت شناختن پوشش داده و از آن طریق اجازۀ صعود می

ه ساز کمتری نسبت بهای اجتماعی مشکلرفتارآموزان سرآمد همزمان با اینکه برخی متخصصان معتقدند که دانش

( و مشکالت رفتاری آنها با انجام 1221؛ مون، 2337، 2دهند )گلووی و پوراثآموزان غیر سرآمد از خود نشان میدانش

، ؟( برخی دیگر بر آنند که 1سازی آموزشی از بین رفته است )گراس، دیزمن و واترزجهش تحصیلی یا استفاده از غنی

(. عوامل مختلف 2331، 3آموز شود )لووکیتواند منجر به مشکالت رفتاری و وقوع رفتار نامناسب با سن دانشیجهش م

(. بنابراین مهم این 1222تواند هم بر رفتار سرآمدها و هم غیرسرآمدها تأثیرگذار باشد )گانیه،فردی میمحیطی و درون

فلذا  آموزان ایجاد کند،برای بهبود و تقویت عملکرد اجتماعی دانشتواند محیطی مناسب است که بدانیم کدام برنامه، می

تر توجه به مسئلۀ ها و از همه مهمهای آموزشی بستگی به نحوۀ اجرای آن روشمطلوب بودن یا نبودن هر کدام از روش

دادها دارد. لذا اگر و استع عاطفی، عالیق -های ذهنی، سازگاری اجتماعیآموزان از نظر تواناییهای فردی دانشتفاوت

و عاطفی  اجتماعی تحصیلی،نیازهای به ترین راه برای پاسخگویی موفق دقیق و متفکرانه همراه باشد، ریزیبرنامه باجهش 

 (.1222)کوالنجلو، اسولین و گراس، 4است با استعداد آموزاندانش

مخالفین مطرح شده است که  ها و باورهای نادرستی از سمتآً در خصوص پدیدۀ جهش تحصیلی نگرانیعمدت

ی غلط موجود، باورهاهای اخیر در تقابل با ها طی دههاین پژوهششواهد کنند. مطالعات مختلف آن را از اساس رد می

به  عاطفی -مثبتی، هم در نتایج تحصیلی و هم در حوزۀ رشد اجتماعیدستاوردهای  بر این نکته تأکید دارند که جهش،

 آموزان سرآمد و والدین آنها اطالعات کافی ارائه شود تا انتخابی آگاهانه داشته باشند به دانشاست  دنبال دارد. لذا کافی

ند. کآموزان صدمه وارد مییکی از باورهای نادرست موجود این است که جهش تحصیلی به پیشرفت تحصیلی دانش

اساس بودن این ای را مبنی بر بیگستردهشواهد ( 2331) 1راجرزمطالعه توسط  324آنکه بررسی نتایج بیش از حال

                                                           
1 Glloway & Porath 
2 Gross, Dissmann & Watters 

3 Lovecky 
4 Colangelo, Assouline & Gross   
5 Rogers 
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کند. این مطالعات حاکی از آنند که نگرانی و تأیید مزایای جهش تحصیلی بخصوص در جهش تک پایه ارائه می

به های غیر هم سن خود را به لحاظ برتری در سرعت و دقت فراگیری، فاصلۀ موجود با همکالسی آموزان سرآمددانش

هد دخصوص که معموالً هر ساله حدود سی درصد محتوای هر کتاب را مطالب جدید تشکیل میدهند. بسرعت پوشش می

 یابد. های قبل است که در سال بعد بسط میو ما بقی، تکرار مطالب سال

طفی این عا-شود، تأثیرات منفی بر رشد اجتماعینگرانی دیگری که توسط مخالفین جهش تحصیلی بدان اشاره می

( این اثر منفی را صفر و پیامدهای جهش تحصیلی را روی 1224موزان است. اما مطالعۀ فراتحلیلی راجرز )آدسته از دانش

های فوق های اجتماعی، مشارکت در فعالیتبندی معلم از مهارتنمرات بلوغ اجتماعی، رتبه ،عوامل اجتماعیفاکتورهای 

ی عاطف -مطالعه از این ایده که جهش برای رشد اجتماعی کند. نتایج اینمثبت گزارش می ،های رهبریو موقعیت برنامه

های معلمان در مورد پیامدهای ها و دغدغههنوز هم نگرانی ،رغم وجود چنین شواهدیکند. اما علیمضر نیست، حمایت می

  (.1222)گراس،  عاطفی جهش تحصیلی به قوت خود باقی است -اجتماعی

واقعیت این است دانند. اما آموز جهشی دشوار میدید را برای دانشبرخی از مخالفین جهش پیدا کردن دوست ج

شود که دوستان قبلی خود را ترک کنند؛ در حقیقت آنها به آموزان مستعد، جهش یک پایه موجب نمیکه برای دانش

به با استعداد  بسیاری از کودکان(. 1224روند که دوستانی جدید در انتظار آنها هستند )کوالنجلو و اسولین، جایی می

دهند. افراد بزرگتر نه تنها برای آنها ضرری ندارند، بلکه برای آنها تمایل نشان میهای بزرگتر و بزرگساالن بچه دوستی با

جاد تعامل با افراد بزرگتر برای آنها ای  فرصتی برایآیند. قرار گرفتن در کنار این دوستان، محرک فکری نیز به حساب می

رسد که در واقع به نظر میسن. همنشینی با دوستی همفکر را به دنبال دارد، نه یک دوست همکند که لذت می

یک  به دنبالهای خود دارند و بیشتر از دوستی انتظارات باالتری، بلوغ اجتماعی باالتر به خاطر آموزان با استعداددانش

ن ای ،مناسبلذا جهش بازی. هم نه فقط یکرند؛ گردند تا احساسات و افکارشان را به اشتراک بگذادوست نزدیک می

ر سطح آموزان دتر به دانشدسترسی آسانو  آموز سرآمد کمک کندبه دانش گروه دوستی در تشکیل پتانسیل را دارد که

 را برای او فراهم نماید. فکری باالتر

 .اجتماعی بهتری داشته باشد سن و سال خود معاشرتبنابراین لزوماً چنین نیست که کودک سرآمد با کودکان هم

ساالن خود، آنها در بازی با هم تری دارند؛ حتی برخی ازهای زبانی و مفهومی پیشرفتهچرا که کودکان با استعداد، مهارت

بینند و یا انتظار عملکردی باال از دیگران، همانند عملکرد ساالن خود میکنند و خود را برتر از همگونه عمل میرئیس

های آنها قرار نخواهد گرفت و ممکن است منجر به بروز مشکالت بازیرند. این امر گاهی اوقات مورد قبول همخود دا

رتی اگر کسی در جای خطر بیشتری در کمین اوست؛ به عبا« ای که به زمین بسته شده باشدپرنده» اجتماعی شود.

(. به 2333اطفی و انزوای اجتماعی است )گراس، های عسطح خود قرار گیرد، بیشتر در معرض آسیبهمنامناسب و نا
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کنند رساند، حمایت نمیآموزان آسیب میطور کلی مطالعات از این باور عمومی که جهش، به رشد اجتماعی دانش

 (. 1224)کوالنجلو و اسولین، 

از دیدگاه معلم آموز بندی عزت نفس دانش( عوامل عاطفی شامل نمرات خودپنداره، رتبه2331در مطالعات راجرز )

آموز بررسی و در همۀ موارد نتایج مثبت گزارش شده بندی خالقیت دانشپذیری، استقالل و رتبهو والدین، درجۀ ریسک

آموزان جهش کرده، حرکتی رو به جلو دارند و از این بابت دهد که دانشاست. مرور پنجاه سال پژوهش، نشان می

 خوشحالند. 

دارد، این است که جهش تحصیلی یک ن مربیان آموزشی را به خود مشغول مینگرانی دیگری که بخصوص ذه

آنان بکاهد. اما آنچه که حتی  نفسعزتآموزان دیگر شود و از آموز ممکن است باعث ناراحتی و سرخوردگی دانشدانش

آموزی دانش های آموزشی برای کودکان قید شده این است که هردر اعالمیۀ سازمان ملل متحد در خصوص سیاست

های یادگیری باید بر اساس و متناسب با توانش هر اجازه دارد از حداکثر پتانسیل فردی خود استفاده کند و فرصت

این است که هیچ چیز  واقعیتآموزان به نتایج برابر نیست. یابی همۀ دانشآموز تعریف و مهیا شود. هدف، دستدانش

 (. 1221ماهر و گیوز، برابر رفتاری برابر داشته باشیم )نابرابرتر از این نیست که با افراد نا

 

 آموزان سرآمد.دهی و ایجاد مرکز پژوهشی برای امور دانشارائۀ پیشنهاد اجرایی برای سازمان  

های واقعی یک جامعه، ضرورت اهتمام جدی به مسائل آموزان سرآمد و تیزهوش، به مثابۀ سرمایهتوجه به دانش

هی دارد. بدیآنان را به عنوان یکی از وظایف خطیر مسئولین و دست اندرکاران نظام آموزشی، بارز میآموزشی و پرورشی 

آموزان را ایجاد کرد و استعداد نهفته و توان امکان رشد و تسریع تعالی دانشاست که با فراهم کردن بستر مناسب، می

تدارک فرصتی برای شکوفایی و توسعۀ استعدادهای چنین  مود.ها را به بهترین شکل ممکن، بالفعل و شکوفا نبالقوۀ آن

یی هاکنندۀ محتوا، که مولد دانش و مبدع روشساز پرورش افرادی باشد که نه فقط کسبتواند زمینهآموزانی میدانش

ر د فعالیت و خدمات مشاوره و پژوهشایجاد مرکز خالقانه در حل مسائل کشور باشند. در راستای نیل به چنین هدفی، 

حوزۀ تسریع تحصیلی )اعم از مداخلۀ طولی و عرضی( و اختصاص بخشی از این مرکز به امور مشاوره برای والدین و 

 توان چشم پوشید. آموزان سرآمد، ضرورتی است که به سادگی از آن نمیمعلمان دانش

صاحبنظران این حوزه دامن زده هایی توسط نتایج این مطالعه و مرور مطالعات جهانی در این حوزه به ارائۀ توصیه

-ها سیاستشناختی در این خصوص باشد. مخاطب این توصیهتواند مقدمات مناسبی برای ارائۀ خدمات رواناست که می

سازی والدین باشند. از آنجا که پیش از این در خصوص آگاهآموزان سرآمد میگذاران آموزشی، مربیان و والدین دانش

 گذاران و مربیان آموزشی بسنده خواهد شد.  لذا در این بخش به ارائۀ رهنمودهایی برای سیاستمواردی به میان آمد، 
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 گذاری:هایی برای سیاستالف( توصیه

گذاری برای جهش تحصیلی، تابع دستورالعملی است که جامع به نظر سیستم آموزشی کشور، در خصوص سیاست 

آموزان سرآمد از غیر سرآمد نیست. از سوی شخیص و جداسازی دانشآزمون تشخیصی لیتر، لزوماً ترسد. حاصل نمی

را به دنبال  2های هوش مشابه ممکن است اثر تمریندیگر دسترسی به محتوای آزمون در سطح شهر و یا انجام آزمون

 آموزیدهد دانشدهد. شواهد موجود نشان میها را مورد پرسش جدی قرار میداشته باشد و این نکته، مسلماً اعتبار یافته

 یازنگربشود، لزوماً سرآمد نیست. لذا که فقط با کسب امتیاز قابل قبول در آزمون لیتر مجاز به انجام جهش تحصیلی می

رسد. بدین منظور استفاده از تجربۀ سایر کشورها در زمینۀ الزم به نظر می سرآمد آموزاندانش یسازجدا ابزار در لیاص

ای هفاده است. در این راستا ایجاد یک مرکز پژوهشی دانشگاهی، خرید ابزار آیوا و برگزاری دورهقابل استتسریع تحصیلی 

، های آموزشی کار با این ابزارتهیۀ این ابزار، آشنایی عمیق با آن و برگزاری دورهآموزشی آشنایی با آن مورد تأکید است. 

نین آزمونگران حوزۀ آموزش و پرورش استثنایی، ضروری ابتدا برای محققین این طرح و سپس کاربران عالقمند و همچ

تری برای صدور یا عدم صدور مجوز جهش تحصیلی برای متقاضیان آن فراهم آورد. در تواند راهکار مطمئناست و می

از خدمات مورد نی...  و آزمون مشاوره، مصاحبه، متکثر و متنوع مراحلتوان با استمداد از میالذکر مرکز پژوهشی فوق

رخ جامعی از وضعیت فعلی تواند نیمدر عین حال این مرکز می و مربیان آنها را ارائه کرد. نیوالد سرآمد، آموزاندانش

  آموزان سرآمد تهیه کند و پیگیری امور مربوط به آنان را در ادامۀ راه هموارتر سازد. دانش

 -یزی با معلولیت فیزیکی، یا متعلق به طبقۀ اجتماعآموکنند که دانشبرخی از معلمین به سختی تأیید و تصدیق می

ک یهای اقلیت قومی یا مذهبی، بتواند سرآمد باشد. حال آنکه سرآمدی ارتباط مستقیمی با هیچیا از گروه ،اقتصادی پایین

الت ویژه های خاص، به مداخآموزان سرآمد در مناطق محروم یا جمعیتازاین متغیرها ندارد، فلذا برای شناسایی دانش

 نیاز است.

مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و  آموز متقاضی جهش باید از لحاظ توانایی فراگیری محتوای دروس مختلف،دانش 

از جهش کردن او به پایۀ باالتر جلوگیری  آموزان عادی است،اگر استعداد یادگیری او در بعضی از دروس به اندازۀ دانش

الزم است مسیرهای سازی آموزش، به نیازهای او پاسخ داده شود. در واقع عرضی و غنی شود و در عوض با انجام مداخلۀ

 آموزان معرفی و پیشنهاد گردد.پایه و چندپایه به دانشجای جهش تکبدیلی همراه با، یا به

دی شناسی و مسائل مرتبط با سرآمدها، اهمیت و ضرورت آموزش افراضعف و نقص آشکار موجود در آموزش، روان

کند که در مقام رابط آموزشی نقص اطالعات موجود را پوشش دهند. این رابطین را در حوزۀ سرآمدی مشخص می

های زیر فعالیت کنند: سنجش جامع و شناسایی توانند در حوزهآموزشی با حضور در مرکز پژوهشی پیشنهاد شده می

                                                           
1 practice effect  
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های آموزان جهشی، تطبیق و مقایسۀ دادهد دانشآموزانی که مجاز به جهش تحصیلی هستند، نظارت بر عملکردانش

داری سوابق حاصل از تماس و تعامل با آموزان، ثبت و نگهدادن به مراجعات معلمان، والدین و دانشموجود و پاسخ

و ازی سآموز و حمایت و پشتیبانی از نیازهای او، نظارت بر نوشتن، پیادهآموز و والدین او، ردیابی پیشرفت دانشدانش

وز، آمهای مدیریتی موردی با مشارکت والدین، معلمان و متخصصان خارج از مدرسه و مدیریت موردی دانشارزیابی برنامه

ای آنان، کمک به ای برای یادگیری و رشد حرفهحمایت و پشتیبانی از کارکنان آموزشی از طریق ارائۀ تدارکات حرفه

 آموز.سی مناسب دانشهای درسازی و ارزیابی برنامهتنظیم، پیاده

 هایی برای معلمان و اولیای مدارسب( توصیه

های پیشین در خصوص ضرورت بحث والدگری ذکر شد، آموزش والدین، مربیان و اولیای مدرسه گونه در بخشهمان

 حین آموزان سرآمد و نحوۀ تعامل و مواجهه با آنان، ضرورتی گریزناپذیر است. آموزش معلماندر خصوص تشخیص دانش

ای آنان در این زمینه، امری ضروری است. اختصاص واحدهای درسی با مضمون و حتی پیش از خدمت و نیز توسعۀ حرفه

آموزان سرآمد برای دانشجو معلمان یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا تهیۀ بروشورهای آموزش و پرورش دانش

تواند راهکاری های آموزشی برای رسیدن به این مقصد میاههای آموزشی ضمن خدمت یا کارگاطالعاتی، برگزاری دوره

صورت الکترونیکی و یا از طریق طراحی لیست تشخیصی را بهتوان برای مثال چکدر دسترس محسوب شود. به عالوه می

 اپلیکیشن مرتبط برای والدین و معلمان و مربیان آموزشی کودک ارسال کرد. 

رخی سازی، در بتعبیری شبکهسایت و بههای تلگرامی، طراحی و تجهیز وبروهاستفاده از فضای مجازی، تشکیل گ

 افزاییتواند به تعامل افراد و همآموزان سرآمد برشمرده شده است و میهای آموزشی دانشاز مطالعات رمز موفقیت برنامه

 ای را به همراه داشته باشد.آنان منجر شود و توسعۀ حرفه

آموز سرآمد از نظر پنهان بماند و برای گریز از این واقعیت الزم های یک دانشکه توانمندیاین امکان وجود دارد 

موزان آهای بالقوۀ این دانشریزی مناسب امکان تحقق تواناییاست که محیط آموزشی به مثابۀ کاتالیزوری قوی، با برنامه

دیده برگزینیم یا تربیت کنیم تا معلمانی تعلیمست که لذا بسیار مهم ا(. 2،1222را فراهم آورد )بالدوین، ویال و کالرک

که دیر شود، در همان مراحل اولیه تشخیص دهند. این مربیان باید محیط حمایتی و انگیزشی سرآمدها را پیش از آن

ولیت ئدار مسمدرسه عهدهآموزان باشند. ساز شکوفایی استعدادهای این دانشمتنوع و مناسبی را تدارک ببینند و زمینه

آموزان های یادگیری را برای دانشاست که فرصت هاییکالس درس و استراتژیترین شیوۀ ارزیابی و اجرای مناسب

های یادگیری در حمایت از ها و فرصترویکردها، استراتژیرساند. لذا طیف متنوعی از ثر میسرآمد و با استعداد به حداک

دهند، انتخاب و مدارسی که یک برنامۀ منفرد برای سرآمدها ارائه میاست و آموزان سرآمد و با استعداد، ضروری دانش

                                                           
1 Baldwin,Vialle & clark 
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آموزان کنند. این امکان وجود دارد که برخی دیگر از دانشآموزان فراهم میامکان محدودی را برای گروه محدودی از دانش

دارد که در دراز مدت نیاز به رویکردی  سرآمد، به اندازۀ کافی و بهینه از آن برنامه سود نبرند. همچنین این احتمال وجود

تنوعی های ممتفاوت داشته باشند. بنابراین مهم است که هر مدرسه به تنهایی یا با تشریک مساعی مدارس دیگر برنامه

آموز را ارائه دهند و بر این امر نظارت داشته باشند که کدام برنامه به بهترین عملکرد اجتماعی و شناختی برای یک دانش

(. بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت، آموزش سرآمدها را نه یک اقدام لوکس و تجملی، 1222شود )هوخفینن، نتهی میم

های های خاص، الزم است که ویژگی(. لذا عالوه بر مطالعۀ اثر برنامه1228دانند )هوخفینن، بلکه امری الزم و ضروری می

های آموزشی به طور مستمر مورد ختلف محیطی نظیر مربیان و برنامههای مآموزان و فاکتورعاطفی دانش -اجتماعی

 (.1222مالحظه قرار گیرد )پیترز و همکاران، 

ا آنها بها و عالیق تواناییآموزانی که از نظر دانش با دیگربیشتر اوقات خود را در مدرسه آموزان با استعداد باید دانش

 های اجتماعی بهتر است از روش یادگیری مشارکتی استفاده شود. تتوسعۀ مهارو برای  هستند؛ صرف کنندمشابه 

 شود بهتر است از نظرآموزان جهشی در نظر گرفته میهایی که برای دانش، تکالیف و تمرینهای یادگیریفرصت 

های هارتمکیفی متفاوت از تکالیف شاگردان عادی باشد و بتواند به نحو مطلوبی حس کنجکاوی آنان را تقویت نماید و 

درت باشد که باعث افزایش ق ایروش تدریس معلم نیز باید به گونهتفکر در سطوح باالتر را تسهیل کند و توسعه دهد. 

های حل مسئله، پرسش و پاسخ و نیز روش اکتشافی در تدریس، از احتمال آموزان سرآمد گردد. روشخالقیت در دانش

کالس  آموز عادیخواهد کاست. رعایت این نکات نباید به شکلی باشد که دانشو نبوغ آنها  خستگی و هدر رفتن استعداد

آموزان های مختلف دانششود. لذا آشنایی معلمین با ویژگیاحساس کند که معلم بین او و شاگرد جهشی تبعیض قائل می

 (.2221، 2سرآمد و نحوۀ مواجهه با آنها ضروری است )گراس، ارکوهارت، دویلی، جاراتوویچ، مثسن

ند تواتجربۀ معلم در ارتباط با جهش و پیامدهای مثبت و منفی جهش مینکتۀ بسیار حائز اهمیت این است که  

(. به بیان دیگر آنچه در چند مطالعه دیگر نیز گزارش شده 1221، 1هل و ورهوفنهوخفینن، واننگرش او را تغییر دهد )

داوری، به جای واقعیت شود که معلمان با پیشب جهش موجب میهای غلط در مورد عواقاین است که تصورات و باور

ها نامهها و آیین(. ارسال مواد آموزشی یا بخشنامه2383، 4؛ ساترن2337، 3چیزی را ببینند که انتظار آن را دارند )هینبوکل

ضرات و منافع اهی از مبخش نیست. بلکه باید مربیانی تربیت شوند که با بینش و آگشکل مکانیکی نتیجهبه مدارس به

هر چه میزان سازی والدین را نیز داشته باشند و در موقعیت مناسب به تشخیص درست مجهز شوند. جهش، توان آگاه

                                                           
1 Gross, Urquhart, Doyle, Juratowitch &Matheson 
2 Hoogeveen, Van Hell &Verhoeven 
3 Heinbokel 
4 Southern  
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زه تری نسبت به صالحیت، شایستگی اجتماعی، انگیتجارب معلمان نسبت به دانش جهش افزایش پیدا کند، دیدگاه مثبت

 (.1221)هوخفینن و همکاران، مد خواهند داشت آموزان سرآو پیشرفت تحصیلی دانش

-ها و استعدادهای بالقوۀ دانشآموزان سرآمد و با استعداد تحصیلی، برای تسهیل بروز تواناییمدیریت مداوم دانش 

 واقع توانمندیدرکاران مدرسه ضروری است. اندرای برای معلمان، والدین و دستهای حرفهآموزان، در کنار ارائۀ آموزش

های مطالعات نیز حاکی از یافتههای آموزشی است. بخش بودن برنامهکنندۀ نتیجهمعلم در اجرای برنامۀ درسی تضمین

های ضمن خدمت، مدرک تحصیلی، رشتۀ تحصیلی های یادگیری با عواملی نظیر مدت دورهآنند که رابطۀ آگاهی از نظریه

کند که اهداف آموزش های فشرده و جدی برای معلمان به آنان کمک میلذا انجام آموزش. دار استتدریس معنا و سابقۀ

ایند را اجرا نمآن اهداف ارائه کنند یا به شایستگی آن را بفهمند و قادر باشند برنامۀ آموزشی مناسب را برای رسیدن به

و عالقمندان این (. برای برآورده شدن چنین مقصودی آموزش دیدن محققین این طرح 1221)هوخفینن و همکاران، 

زان آموهای آموزشی برای معلمان سراسر کشور که با این جمع از دانشحوزه با الهام از تجربۀ جهانی و سپس برگزاری دوره

 رسد. مواجهه دارند، ضروری به نظر می

ب ز متناسآموزان با سایز و ابعاد فیزیکی کالس درس نباید از خاطر دور بماند. سایتطابق و تناسب تعداد دانش 

آموزان در مباحث درسی و آموزان با معلم است و موجب افزایش مشارکت دانشکالس، سبب تعامل و رابطۀ بهینۀ دانش

و تعداد  ترهای کوچکقابل ذکر است که  مطالعات، تأثیر مثبت کالسشود. آنها می در نتیجه بهبود و تسریع یادگیری

عاطفی  -آموزان عملکرد اجتماعیتر انتخاب کنیم، دانشها را کوچکچه کالسکنند. هرآموزان را تأیید میکمتر دانش

 بهتری خواهند داشت.

سازی، با الهام از مدارس خاص استعدادهای ای مرکب از تسریع تحصیلی و غنینامهتدوین نظام ارائۀ پیشنهاد 

 درخشان.

ند شوآموزانی که وارد مدارس تیزهوشان مینشهای اصلی که باید پاسخ داده شود این است که اگر دایکی از سؤال

کنند، هر دو سرآمد هستند، چه عواملی انتخاب متفاوتی آموزانی که مسیر جهش تحصیلی را انتخاب میو همچنین دانش

 های موجودگذاریها و سیاستنامهآموزان توسط والدین آنها رقم زده است؟ و آیینرا برای تعیین مسیر آیندۀ این دانش

که مبنای هر دو مسیر، به رسمیت اند؟ مگر نه آنبرای این دو دسته، بر مبنای کدام منطق تدوین و جداسازی شده

شناختن توجه به استعدادهای برتر است. چگونه است که یکی را ناگزیر به انتخاب مسیر تسریع تحصیلی و مداخلۀ طولی 

گویی به این پرسش الزم است که دهد؟ برای پاسخسوق میکند و دیگری را به سمت مداخلۀ عرضی و عدم تسریع می

دنظر سازی مای ناظر بر ترکیب تسریع تحصیلی و غنینامههای موجود مورد بازنگری قرار گیرد و تدوین نظامنامهآیین

 قرار گیرد. 
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 ( ابزارها1پیوست 

 آزمون خواندن 

 )این داستان از میان مجموعه قابل انتشار پرلز برداشت و با اندکی تغییرات ارائه شده است(متن اول 

 ونههای وارموش

ساله ای بود به نام البن. او در تمام عمر، مردی ساکت و آرام بود. او مردی بسیار فقیر و  87روزی روزگاری پیرمرد 

ها زیاد اش موشی پیدا شده است. او اول اهمیتی نداد. اما وقتی موشبسیار شاد بود. البن یک روز متوجه شد در خانه

 سید که دیگر نتوانست این وضع را تحمل کند. کم نگران شد و سرانجام موقعی رشدند، کم

آن گاه لنگان لنگان از خانه بیرون رفت و  "دیگر کافی است.این ها واقعا شورش را درآورده اند. "او با خودش گفت: 

از فروشگاه پایین خیابان، چند تله موش، یک قالب پنیر و مقداری چسب مایع خرید. البن وقتی به خانه رسید، زیر تله 

ها، مقداری پنیر قرار داد و آن ها ها را به سقف اتاق چسباند. آن وقت با دقت، در هر کدام از تلهوشها چسب مالید و آنم

 را برای به دام انداختن موشها آماده کرد.

های خود بیرون آمدند و تله ها را روی سقف دیدند، این به نظرشان شوخی خنده آن شب وقتی موش ها از سوراخ

هایشان سقف را نشان می زدند و با دستمد. آنها همینطور که بر کف اتاق راه می رفتند با آرنج به یکدیگر میداری آ

 خندیدند. آخر تله موش روی سقف اتاق خیلی مسخره بود!دادند و قاه قاه می

گفت. او صندلی را صبح روز بعد وقتی البن وارد اتاق شد و هیچ موشی را در تله ها ندید، لبخندی زد. اما چیزی ن

هایش چسب مالید و آن را وارونه نزدیک تله موشها به سقف اتاق چسباند. او همین کار را با تلویزیون برداشت، به ته پایه

و چراغ رومیزی هم کرد و همه چیزهایی که بر کف اتاق بود را برداشت و وارونه به سقف چسباند. او حتی یک فرش 

 داد. ها قرارکوچک هم در کنار آن

ها از سوراخ هایشان بیرون آمدند، هنوز داشتند در مورد آنچه شب قبل دیده بودند، حرف شب بعد وقتی موش

 هایشان قطع شد. شان به سقف افتاد، ناگهان خندهخندیدند، اما همین که چشمزدند و میمی

  "وای خدای من نگاه کنید، کف اتاق آن باالست! "یکی از موش ها فریاد زد: 

  "پناه بر خدا ما حتما روی سقف ایستاده ایم! "موش دیگر فریاد زد: 

  "سرم دارد کم کم گیج میرود "یکی دیگر گفت: 
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   "همه خون بدنم دارد توی سرم جمع می شود!"دیگری گفت: 

 "این واقعا وحشتناک است! ماباید فوراً کاری انجام بدهیم! "سردسته موشها گفت: 

 من اگر مجبور باشم روی سرم بایستم، غش خواهم کرد!"سال فریاد زد:  یکی از موشهای کم سن و

 توانم تحمل کنم!من دیگر نمی -

 کمک! کسی زود کاری کند! -

دانم چه کار باید کرد، ما همگی باید روی من می "ها داشتند کالفه می شدند. باز همان سردسته موشها گفت: موش

 "ه ایمسرمان بایستیم. در این صورت درست ایستاد

ها همه اطاعت کردند وروی سرهایشان ایستادند. بعد از مدتی خون زیادی به مغزشان سرازیر شد و یکی یکی موش

ها را ها را دید که کف اتاق افتاده اند. او به سرعت تمام آناز حال رفتند. صبح روز بعد وقتی البن وارد اتاق شد، موش

 جمع کرد و در یک سبد ریخت.

تان را جمع کنید و محکم روی پاهای آموزیم هر وقت دنیا خیلی وارونه به نظر آمد، شما حواسن میاز این داستا

 خود بایستید.

 سئواالت

 ها خالص شود؟خواست از شر موشچرا البن می -2

 البن تله موش ها را کجا گذاشت؟ -1

هایشان سقف را ند و با دستزدهای خود بیرون آمدند، با آرنج به یکدیگر میها شب اول که از سوراخچرا موش -3

 دادند؟نشان می

 چرا البن وقتی دید در تله ها موشی نیست، لبخند زد؟ -4

دهد موش ها در شب دوم وحشت زده شدند، از میان جمله های اصلی متن هایی را که نشان مییکی از جمله -1

 پیدا کنید و بنویسید.

چه  شانین باره چه تصمیمی گرفتند؟ نتیجه تصمیماند؟ آنها در اکردند کجا ایستادهها فکرمیشب دوم موش -1

 شد؟

 کنید گول زدن موشها کار آسانی بود؟ لطفا برای پاسخ خود یک دلیل بیاورید.فکرمی -7
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دهد، او را بشناسید. توضیح دهید که او چگونه آدمی است؟ با توانید از روی کارهایی که البن انجام میشما می -8

 دهد، برای او دو ویژگی ذکرکنید.می مثال از کارهایی که او انجام 1

ا هجدی و غم انگیز، ترسناک و پرهیجان، خنده دار و زیرکانه، تکان دهنده و اسرارآمیز، کدام یک از این ویژگی -3

 گر خوبی برای شرایط این داستان است؟ چرا؟توصیف

ح دهید چه چیزهایی ها در این داستان انجام دادند، فکر کنید. توضیدرباره کارهایی که البن و موش -22

 شود این داستان را باور نکنیم.موجب می

تان را جمع کنید و محکم روی هر وقت دنیا خیلی وارونه به نظر آمد، شما حواس "منظور پیام داستان  -22

 چیست؟ "پاهای خود بایستید.

 محیط زیست و گرمایش زمین  متن دوم:

اگانه ارائه شده است. بخوانید و به سئواالتی که در پایان های جدابتدا سه مطلبی را که به صورت مستقل در بخش

 متن آمده است پاسخ دهید.

 دلیل گرم شدن کره زمین و اثرات آن

ها شده است. در چند سال گذشته گرمایش زمین نام پدیده ای است که باعث افزایش دمای سطح زمین و اقیانوس

سال پیش، شروع شده است و به  12کرده است. گرم شده زمین از  زمین گرم تر شده و این مسئله، دانشمندان را نگران

های صنعتی ددر ایجاد این مشکل بسیار موثراست. گرم شدن زمین اثرات مضرّ فراوانی بر زندگی رسد فعالیتنظر می

ها و فصل آیدشوند، سطح آب دریاها باال میگذارد. با گرم شدن زمین، یخ های قطبی ذوب میها و جانوران میانسان

د جالب تر. شایتر و خشکها گرمشود و تابستانگیرند؛ یعنی زمستانها سردتر از همیشه میشوند و شدت میدگرگون می

سانتی متر افزایش یافته است و اگر این باال آمدن سطح آب  12ها تقریباً سال گذشته، آب اقیانوس 222باشد بدانید در 

از کشورها که ارتفاع کمی دارند، به زیر آب بروند. این ماجرا بر کشاورزی که یکی از ادامه پیدا کند، ممکن است بعضی 

گذارد. در این صورت ساکنان این کشورها مجبور به های بشر روی زمین است، تاثیر ناخوشایند میاصلی ترین فعالیت

 مهاجرت به کشورهای دیگر خواهند شد.

مکان زندگی خود، یعنی قطب شمال را از دست بدهند. در نتیجه های قطبی شود خرسذوب شدن یخ ها باعث می

ها گاهی اوقات از افتد. آنها برای رسیدن به محلی مناسب مسافت زیادی را شنا می کنند و زندگی شان به خطر میآن

نماد های قطبی به عنوان دهند؛ به همین دلیل است که تصویر خرسشدت خستگی، جان خود را در دریا از دست می
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ها و نیز ها، و سیلها، افزایش توفانهای قطبی، آتش سوزی در جنگلگرم شدن زمین انتخاب شده است. ذوب شدن یخ

 ها در چند سال اخیر، از جمله پدیده های طبیعی هستند که به علت گرم شدن زمین افاق می افتد.افزایش خشکسالی

توان از گرم شدن زمین و اثرات منفی آن بر زندگی انسان جلوگیری مورد زیر، می 1دانشمندان عقیده دارند با رعایت 

 کرد.

 ی گرمایش زمینافزایش آگاهی مردم در مورد پدیده -

 مصرف درست سوخت وجلوگیری از هدر رفتن انرژی -

 افزایش سطح فضای سبز، درخت کاری وجلوگیری از نابودی جنگل ها -

 موادی نادرست از بازیافت مواد وجلوگیری از استفاده -

 استفاده از انرژی های جایگزین؛ مانند باد و خورشید -

 نجات یک درخت

کتاب ها و دفترهایی که شما از آن ها استفاده می کنید، از چوب درختان تهیه می شوند. شما در آغاز هر سال 

شوید یارید، مجبور مخرید و درپایان سال تحصیلی، زمانی که به آنها احتیاجی ندتحصیلی، تعداد زیادی دفتر و کتاب می 

دورشان بریزید.جالب است بدانید در هر سال تحصیلی، باید یک درخت سبز قطع شود تا بتوان کاغذ موردنیاز یک کالس 

آموزان در پایان هر سال تحصیلی، این کتاب ها و دفترها را به مراکز بازیافت نفری را تهیه کرد. حال اگرشما دانش 12

 انید به قطع نشدن درختان روی زمین کمک کنید و در داشتن هوایی پاک، سهم داشته باشد.کاغذ تحویل بدهید، می تو

 نامه ای به زمین

کنیم، نامه ای نوشته است. او ساله از اهالی باکو در جمهوری آذربایجان به زمینی که روی آن زندگی می 23سارا 

 نوشته:

 وی؟ و آیا حتی زبان مرا متوجه می شوی؟سالم نمی دانم آیا صدای مرا می شن   ما پشیمانیم!  "

وشبختانه این روزهادر روزنامه ها وبرنامه خاما می دانم بسیار عصبانی هستی و ممکن است با ما انسان ها قهر باشی. 

های زیادی برای حمایت از تو تشکیل شده است. ما می دانیم با های تلویزیون، درباره تو بسیار صحبت می شود و گروه

ه نادرست از منابع تو و موادی که در اختیار ما قرار می دهی، تو را از وضعیت طبیعی خود خارج کرده ایم. ما برای استفاد

ساختن شهر و مزرعه، تعداد زیادی از درختان جنگل های تو را قطع کردیم. به این ترتیب به ریه های تو آسیب رساندیم 

های تو را از بین بردیم. زباله هایمان را در ن رودخانه های تو، رگو نفس کشیدن ا برایت دشوار کردیم. با خشک کرد
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ها را آلوده کردیم. این روزها کمتر جنگل ورودخانه ای پیدا می شود که زباله های ما های تو ریختیم و آندریاها و جنگل

 در آن دیده نشود.

کنند، دشوار ها و آسمان تو زندگی میخشکیای که در دریاها و ما با کارهای خود، زندگی را برای موجودات زنده

ها از کارهای خود پشیمان هستیم و تصمیم داریم ساختیم تا خودمان راحت تر زندگی کنیم. البته بسیاری از ما انسان

ها را جبران کنیم. ما می خواهیم تو طبیعت زیبایت را دوباره زنده کنیم و نشاط و پاکیزگی را به تو و دیگر این آسیب

 "هایی که بر روی تو زندگی خواهند کرد، هدیه دهیم.نسانا

 سئواالت

 با توجه به متن، عامل اصلی ذوب شدن یخ های دو قطب چیست؟  -21

 توانند به داشتن هوایی پاک و تمیز کمک کنند؟مراکز بازیافت کاغذ، چگونه می -23

 هند؟های قطبی، از شدت خستگی جان خود را از دست بدچرا ممکن است بعضی از خرس -24

 ها یعنی چه؟دگرگون شدن و شدت گرفتن فصل -21

مورد  3توان از گرم شدن زمین و اثرات منفی آن بر زندگی انسان جلوگیری کرد؟ به بر اساس متن، چگونه می -21

 اشاره کنید.

کند زمین از دست انسان ها ناراحت و عصبانی ای که به زمین نوشته است، فکر میچرا سارا در نامه -27

 د اشاره کنید.مور 1است؟ به 

 دهد که سارا به تغییر وضعیت زمین امیدوار است؟نشان می "ای به زمیننامه "کدام عبارت در  -28

اگر قرار بود برای پدیده گرمایش زمین نشانه ای انتخاب کنید، به غیر از خرس قطبی، چه تصویری را  -23

 کردید؟ چرا؟انتخاب می

 جودی زنده فرض کرده است؟بر اساس چه عباراتی در متن، سارا زمین را مو  -12

 سئواالت علوم 

 حوزه دانش یا دانستن

 -چگونه واکسن زدن به پیشگیری از بیماریهایی چون آنفوالنزا کمک می کند؟ )زیست شناسی: سالمت انسان -2

 سطح متوسط(
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 شود.الف: واکسن زدن باعث جذب بهتر غذا می

 کند.ب: واکسن زدن جریان خون را زیادتر می

 شود.باعث تحریک تولید پادتن می ج: واکسن زدن

 د: واکسن زدن باعث می شود که داروها موثرتر عمل کنند.

 پیشرفته( -کدام یک از مواد، مخلوط است؟ )شیمی -1

 الف: هوا                           ب: آب                               ج: آلومینیوم                            د: هیدورژن 

 پیشرفته( -لرزیم؟ )زیست شناسیا در سرمای شدید میچرا م -3

 الف: برای فرستادن مشانه هایی از وجود سرما به مغز    

 هاهای ماهیچهب: برای تولید گرما بر اثر فعالیت    

 ج: برای رساندن خون بیشتر به سطح پوست    

 د: برای متوقف کردن ورود سرما به درون بدن از طریق پوست     

 سطح پیشرفته( -کند؟ )فیزیکشود، چه تغییری میو حجم آبی که در یک ظرف منجمد میجرم  -4

 یابد                یابد و حجم ثابت مییابد                                ب: جرم افزایش میالف: جرم و حجم هر دو کاهش می

 یابدماند و حجم کاهش مید: جرم ثابت می        یابد            ماند و حجم افزایش میج: جرم ثابت می      

 سطح باال( -کند؟ )شیمیکدام مثال یک فرایند شیمیایی است که انرژی آزاد می -1

 الف: جوش آمدن آب                                                       ب: پختن تخم مرغ خام

 د: حل شدن شکر در آب                        ج: روشن شدن چراغ نفتی                          

 گیرند:فرایندهای زیر در چرخه آب انجام می -1

 میعان              نفوذ                بارش             تبخیر

 از میان فرایندهای باال فرایند درست را برای هر یک از ردیفهای جدول زیر انتخاب کنید.

 فرآیند شرح فرآیند
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  به زمین می افتدقطره آب 

آب در فضای میان الیه های سنگ و خاک حرکت می 

 کند

 

  آبهای سطحی از حالت مایع به حالت گاز درمی آید

آب درون اتمسفر از حالت گاز به حالت مایع در می 

 آید

 

 

 (سطح باال -در بسیاری از نقاط زمین زلزله اتفاق می افتد. علت زلزله چیست؟ )زمین شناسی -7

 :ه کار بستنحوزه ب

سطح  -کند؟ )زیست شناسیکنند. این رفتار چه کمکی به پرنده میپرندگان در هوای سرد پرهای خود را پف می -8

 باال(

 کنددهد                                        ب: از خشک شدن پوست جلوگیری میالف: تولید گرما را افزایش می

 کندد: پرها را از آسیب محافظت می                                دهد ج: از دست دادن گرما را کاهش می

کند و بادکنک بادکنکی در دست یک کودک است و از گاز هلیوم پر شده است، ناگهان کودک نخ آن را رها می  -3

 سطح باال( -رود. چرا بادکنک به هوا می رود؟ )فیزیک: نیرو و حرکت به هوا می

 تر است.تر است.                                      ب: هلیوم از هوا سبکنالف: هلیوم از هوا سنگی

 ج: هلیوم داخل بادکنک، از هوا گرمتر است.                           د: هلیوم داخل بادکنک از هوا پرفشارتر است.

ها نوعی ا در این پروانهکنند زیرها پروانه های نارنجی را شکار نمیاند پرندهدانشمندان مشاهده کرده -22

ها به نام خال قرمز وجود دارند که اند که نوع دیگری از پروانهماده سمی وجود دارد. آنان همچنین کشف کرده

های خال قرمز به کنند. چرا شبیه بودن پروانهها هم آنها را شکار نمیهای نارنجی هستند و پرندهشبیه پروانه

 (سطح متوسط -ست شناسینارنجی برایشان مفید است؟ )زی

 توانند زنده بمانند و تولیدمثل کنند.توانند از گیاه تلخ آب تغذیه کنند.                ب: آنها میالف: آنها می

 توانند با پروانه های نارنجی مهاجرت کنند.توانند با پروانه های نارنجی زاد و ولد کنند.       د: آنها میج: آنها می
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رعد و برق، ابتدا نوری را در آسمان می بیند و سپس صدای رعد را می شنود. چرا او نور علی در مواقع  -22

 (سطح باال -را قبل از صدای رعد می شنود؟ )فیزیک: نور و صوت 

مریم مقداری آب و روغن را در ظرفی ریخته و با قاشق به هم می زند. سپس او مخلوط را به حال   -21

گیرد. توضیح دهید که چرا روغن می کند که روغن روی آب قرار می خودش می گذارد پس از مدتی مشاهده

 (سطح پیشرفته -گیرد؟ )شیمیروی آب قرار می

 حوزه استدالل 

جدول زیر سرعت صدا را در محیطهای مختلف نشان می دهد. درباره سرعت صدا در محیط های مختلف  -23

 (سطح باال -چه نتیجه ای می توان گرفت؟ )فیزیک

ریبی تقسرعت محیط

 )متربرثانیه(

 2243 الکل

 122 آلومینیوم

 118 کربن دی اکسید

 1232 آهن

 321 اکسیژن

 2133 آب نمک

 

 الف: صدا در جامدات تندترین و در مایعات کندترین حرکت را دارد.

 ب: صدا در گازها تندترن ودر مایعات کندترین حرکت را دارد.

 ترین حرکت را دارد.ج:صدا در مایعات تندترین و در جامدات کند

 د: صدا در جامدات تندترین و در گازها کندترین حرکت را دارد.

 در جدول زیر برخی از خواص آب، جیوه و آهن نوشته شده است.  -24
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درجه  12حالت در دمای اتاق ) 

 سلیسیوس(

 دمای نقطه جوش دمای نقطه ذوب

 222 2 مایع آب

 317 -13 مایع جیوه

 1412 2112 مایع آهن

 

 سطح باال( -درجه سلیسیوس چگونه است؟ )شیمی 312لت )جامد، مایع یا گاز( آب، جیوه و آهن در درمای حا

 آب:..............................

 جیوه: ........................

 آهن: ..........................

رین تشکیل شده است. ریشه های سطحی تا الیه های زیهای مختلفی از الیهدانیم که زمین از الیهمی -21

ماند. اما ریشه برخی دیگر بلند بوده و تا الیه های زیرین و برخی گیاهان کوتاهتر بوده ودر خاک سطحی می

های بلند و رسیدن به الیه های زیرین را برای گیاه بنویسید. رسد. دو مزیت داشتن ریشهعمیق خاک نیز می

 (لیل پیشرفتهدو د –متوسط یک دلیل سطح  -)زمین شناسی

 وسایل زیر در دسترس است، آزمایشی را طراحی کنید که تاثیر کود شیمیایی بررشد گیاه را توضیح دهد.  -21

 (سطح پیشرفته -تعدادی گلدان خالی، آب، خاک، کود شیمیایی، بذرها )زیست شناسی

حمد می محمد دو بطری حاوی مایعی شفاف دارد. روی این دو بطری چیزی نوشته نشده است ولی م  -27

داند در یک بطری آب خالص و در دیگری آب نمک است. او می خواهد بدون چشیدن آن دو را شناسایی کند. 

اما دماسنج ندارد. توضیح دهید او با استفاده از اجاق های برقی چگونه  او دو اجاق برقی با صفحه داغ یکسان دارد.

 (سطح پیشرفته -) شیمی می تواند بفهمد کدام بطری آب خالص و کدام آب شور است؟
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دهیم، متر باشد، وقتی دو چهارپایه را روی هم قرار میسانتی 12اگر ارتفاع یک چهار پایه  -2

 رسد. متر میسانتی 17ارتفاعشان به 

 اند، چقدر است؟چهارپایه که روی هم قرار گرفته 1ارتفاع 

 
 
 
 
 
 

 

 شود. امتیاز کم می 2امتیاز دارد و از هر پاسخ غلط،  1خ درست، در یک مسابقۀ تلویزیونی، هر پاس -1

های غلط او برابر های درست سپیده با تعداد پاسخاند. تعداد پاسخامتیاز کسب کرده 22مریم، نسترن و سپیده در این مسابقه، هر کدام 

 است. با توجه به این اطالعات، جدول زیر را کامل کنید:

 
 

 آزمون ریاضی
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 بنویسید. xبر حسب مساحت قسمت رنگ شده را در شکل زیر،  -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعید و برادرش سهیل به مقدار مساوی پول دارند.  -4

سعید با  
1

3
پولش کتاب خرید و با    

3

5
 از باقیماندۀ پولش یک جفت کفش خرید.  

سهیل  
3

5
 پولش را برای خرید کفش پرداخت.   

 کفش داده است یا سهیل؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. سعید پول بیشتری برای
 
 

 

 متر است. سانتی 32مجموع اضالع این مثلث،  -1

 چقدر است؟ xالف( مقدار 

 

 

 ب( طول بزرگترین ضلع این مثلث چقدر است؟
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 نشینند.نفر می 4در یک مهمانی دور هر میز  -1

 توانند دور آن بنشینند. فر مین 1اگر دو میز را به هم بچسبانیم، 

 
 میز را به همین ترتیب به هم بچسبانیم، چند نفر جای نشستن خواهند داشت؟ 4الف( اگر 

 

 

 میز چطور؟ 21ب( برای 

 

 

 

 را به زبان ریاضی بیان کنید.ها بنویسید و آنی بین تعداد میزها و مهماناج( رابطه

 
 

 

 دهد.سال نشان می 4دو نوع نوشابه را در نمودار زیر فروش  -7

سال بعد، به همین شکل ادامه پیدا کند، کدام  22اگر فروش در 

 شود؟سال فروش پارسی کوال و زمزم با هم برابر می
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 دهد.آموز را نشان میدانش 482های مورد عالقۀ نمودار زیر برنامه -8

 عالقمندند؟ )دلیلتان را بنویسید(آموز به دیدن فیلم چند دانش

 

 

 

 

 

 

ی فلزی دارد که هم وزن هستند. اگر وزن هر قطعه  عددی زوج باشد، به کمک تصاویر، وزن هر قطعه را پیدا کنید؟ قطعه 5علی  -3

 پاسخ خود را توضیح دهید.

 

 

 ایم.های مکعبی را رنگ کردهتمام وجه -22

 
 چند مکعب کوچک در این شکل وجود دارد؟  الف(

 ب( چند مکعب رنگ نشده است؟

 ج( چند مکعب رنگ شده است؟

 د( چند مکعب فقط یک وجه رنگ شده دارد؟

 ه( چند مکعب فقط دو وجه رنگ شده دارد؟

 و( چند مکعب، سه وجه رنگ شده دارد؟

 

  


