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  مقدمه
ي و توان نادیده گرفت. عشق بـه یـادگیر   نمی رازندگی  اولیههاي  آموزش در سالاهمیت 

 گیـرد،  مـی  زنـدگی شـکل   اولیـه هاي  که در سال و خالقیت بودن حس اشتیاق، هدفمند
کـه در ایـن   هـایی   فرصت جوانی در زندگی افراد جریان داشته باشد.هاي  تواند تا سال می

احساسـات افـراد در همـه عمـر مـوثر      گیري  شکل تواند روي می آید، می به دستها  سال
تواند منجر به ارتقاء  می دهد کهنگرش ما به جهان بباشد و دیدي همه جانبه و پرمعنا به 

کنیـد، یـک    مـی  کـار و تکمیل زندگی همه افراد شود. هنگامی که با کودکـان خردسـال   
یـک جایگـاه بسـیار    به آنهـا داریـد. ایـن    ها  موقعیت بسیار مناسب براي ارائه این فرصت

یت قرار دارد، باید براي کمک به کودکان خردسـال  عممتازاست و شخصی که در این موق
مـورد   را آنهـا هـاي   و شایسـتگی هـا   تمامی توانایی بتواند و قرار دادن آنها در مسیري که

  ، بسیار جدي عمل کند.دهدو پرورش  دادهتشویق قرار 
که توجه بیشتري نسبت بـه کـودکی کـه    در صورت خواندن این کتاب، احتمال دارد 

وي هـاي   خاص وي به اثبات رسیده است، داشته باشید. کودکی کـه قابلیـت  هاي  توانایی
کـه بـه   اي  مانند کودك سه سـاله ، رود می فراتر از چیزي است که از همساالن وي انتظار

خواند. بدون هیچ شکی کودکـان   می رود و یک کتاب براي خودش می قسمت کتابخوانی
کنـیم، توانـا هسـتند. ابتکارهـاي ملـی در       مـی  تصـور کـه  خردسال اغلب بیشتر از آنچـه  

UKانگلستان و ولـز) بـه بـاال رفـتن سـطح      (مداخله زودهنگام، اسکاتلند؛ مرحله بنیادي ،
توقع در میان آموزگاران کمک کرده است. شاید گروهی از کودکان که اغلب بـا برچسـب   

تجارب آموزشـی  انـد.  شـده ن شناسـایی ند، بـه درسـتی   شو می ش و بااستعداد شناختهباهو
  شود. می در این کتاب بررسی ،ودکانکاین بارهدر

، SEED؛ SOEID ،1994) و ملـی ( UN ،1989؛ UK ،1992ابتکارهاي بین المللی (
) شاهد یک حرکـت روزافـزون بـه سـمت آمـوزش فراگیـر       DfES ،1998 ،2001؛ 2003

در هـا   زیادي در مورد مفهوم این واژه وجود دارد و تعداد زیادي از کتـاب هاي  است. بحث
پردازند. در راستاي اهداف این کتاب، آموزش فراگیر به معنی  می بازار فقط به این مسئله

یادگیري گروهی کودکـان اسـت. کودکـان از یکـدیگر، از بزرگترهـاي اطـراف خـود و از        
ي بـرآوردن  بـرا هـایی   هدف اصلی این کتاب یافتن شیوه گیرند. می اجتماع و خانواده یاد
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در چهـارچوب آمـوزش و پـرورش همگـانی     ، کودکان سـرآمد ان با عنو نیازهاي کودکانی
  است.

پـردازد. ایـن بخـش بـه بررسـی       مـی  ماهیـت هـوش   مطالعهبخش اول این کتاب به 
شـوند و   مـی  کودکان باهوش و بااستعداد اسـتفاده  معرفی پردازد که براي میهایی  عنوان

کند که باورهـاي بزرگترهـا در مـورد هـوش، چگونـه روي عملکـرد، گفتـار و         می بررسی
گذارد. این مطلب آموزگـاران را بـه تفکـر در     می کنجکاوي کودکان در سنین پایین تاثیر

  کند. می دعوتمورد ماهیت هوش 
هـایی   کنـد. ایـن بخـش شـیوه     می بررسیکودکان را  ن اینمشکل شناخت دومبخش 

سـواالت  . کنـد  مـی  پیشـنهاد  اسـتعداد  براي شناسایی دانش آموزان باهوش و با را عملی
هسـتند کـه بـراي تهیـه     هـایی   پیگیري شـیوه هاي  نظرسنجی و برگههاي  مصاحبه، برگه

شوند. هنگامی که این اطالعات  می وي مطرحهاي  تصویري جامع از یک کودك و توانایی
بـا اسـناد ملـی در    ها  بررسی چگونگی ترکیب این دادهشوند، این بخش به  می گرد آوري

  پردازد. می جهت به چالش کشیدن تجارب یادگیري
ــه  3بخــش  ــه بررســی چهــار حــوزه در برنام ــردازد مــی آموزشــیهــاي  ب تحــرك : پ

هـاي   و چند پیشـنهاد در مـورد واکـنش    بدنی/پیشرفت حرکتی، موسیقی، زبان و ریاضی
  دارد. را کودکان خردسال و منابع مربوط به آنهامعمول هاي  به توانایی روزمره

یا براي تطبیـق و پیشـروي در جهـت    ها  فعالیت انجامتواند در زمان  می کارهاي  برگه
ممکـن اسـت در درون   ها  شآموزشی فردي به کار آیند. این بخهاي  اجراي درست برنامه
  حساب آیند.نیازي خاص در ایجاد یک زمینه آموزشی خاص به یا بیرون به عنوان 

بـر   که این کتاب گرد آوري شده است مطالب خارج ازي در بخش آخر افکار و عقاید
دهـد کـه    مـی  کنـد و اطمینـان   مـی  شناسایی کودکان باهوش و بااستعداد تاکید اهمیت

  یادگیري براي همه است.هاي  فرصتداشتن اي پیشنهاد ما بر
  شوید: می روبرو رویکرددر این کتاب با سه 

بایـد در هنگـام    اولیههاي  اشاره دارد که آموزگاران در سال به این مطلب دیدگاهاین  -1
  کار با کودکان باهوش و بااستعداد برخی نکات کلیدي را در نظر داشته باشند.

  کند. می پیشنهادمناسب هاي  را براي تمرین برخی نکات رویکرداین  -2
  ات کپی بگیرید.توانید از صفح می بدین معنی است که دیدگاهاین  -3
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ی تغییرات کوچک با باید به این نکته توجه شود که چهار کشور داراي پادشاهی متحد
  اصطالحات را پذیرفته اند: این

  : دانش آموزان تواناتراسکاتلند
  : کودکان باهوشایرلند شمالی

  : دانش آموزان تواناتر و بااستعدادترولز
  : باهوش و بااستعدادانگلستان

  



 

  

  1بخش 
  

  چیست؟ معنی این کلمه -هوش
  

دانـش آمـوزان بـاهوش و    به آموزش  نحوه ي دربارهدر این بخش به برخی نکات کلیدي 
  شود. می بااستعداد اشاره

براي دانـش آمـوزان بـاهوش و بااسـتعداد     که یادگیري  جهتاتخاذ یک رویکرد جامع  - 1
 مفید است.

بـراي اطمینـان از آزمـودن و تاییـد همـه      را در حال حاضر نظریه یادگیري فرصـتی   -2
 دهد. می ارائهها  توانایی

 کند. می نقش موثري در فرهنگ یادگیري ایفاء جامعه حاکم بر فرهنگ -3
حـال   رود، در عین می که براي دانش آموزان باهوش و بااستعداد به کارهایی  برچسب -4

مـا تمرکـز روي   یک مـانع نیزبـه حسـاب آیـد. نیاز    به عنوان تواند می ،هستند مفید که
 به کار رفته است.هاي  واژهبرخی از معانی و تالش براي درك ها  این برچسبمفهوم 

نسـبت   بر روي دیدمانمورد هوش  باورهاي ما در هوش به سختی قابل تعریف است. -5
 گذارد. می جایگاه کودکان خردسال و عقاید شخصی افراد اثربه 

  کنجکاو هستم بدانم تصویر ذهنی شما از یک کودك باهوش و بااستعداد چیست؟
کک و داراي  شود، کودکی با صورت گرد، پوست می تصویري که اغلب براي ما تداعی
انجـام   دهد و اغلب مشغول می را به درستی جوابها  مک و عینک است. او همیشه سوال

جدیـد اسـت. وي اغلـب اوقـات بـا نـام پروفسـور        هـاي   علمی و یافتن پاسخهاي  آزمایش
سـال  شود. شاید او یک ویولن نواز خوش قریحه است که تنها چهـار   می کوچک شناخته
براي تمرین به منظور حذف هر چیز دیگري به جـز مـوردي   را  زیاديهاي  دارد. او ساعت

در ریاضی توانمندي او کند و می گذراند، به آهستگی صحبت می کند، می که روي آن کار
کنـد.   نمـی  کمکـی بـه مـا   اي  هم به خوبی چیزهاي دیگر است. ایـن نـوع تصـور کلیشـه    
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ان باهوش و بااستعداد در یـک چهـارچوب آموزشـی    بخصوص اگر به دنبال آموزش کودک
محـدود دربـاره کودکـان بـاهوش و     هـاي   ایـن دیـدگاه   ،فراگیر هستیم. براي افراد زیادي

 ودکـانی کـه از آنهـا مراقبـت    آنهـا نسـبت بـه ک    و عملکرد بااستعداد روي چگونگی تفکر
  گذارد. می ، اثرکنند می

آموزش کودکان باهوش  بهترین مکان براي بررسی اولیههاي  مقاطع آموزشی در سال
وارد، به و بااستعداد در یک چهارچوب آموزشی فراگیر است. کودکان خردسال در اغلب م

قیقی آنهـا  هستند که عملکرد آنها متفاوت است. هرچند خواست ح خوبی پذیراي افرادي
 الن با آنها همراهیگاهی اوقات تنها به دلیل پیروي از بزرگسا شود و می دستخوش تغییر

 کـرده تعداد زیادي از کودکان خردسال همدیگر را به خاطر آنچه هستند، قبول  .کنند می
رسد کـه   می کنند و اغلب به نظر می و با خوشحالی و به مدت طوالنی کنار یکدیگر بازي

موجود میان خودشان ندارند. اما ایـن پـذیرش همیشـه بـراي     هاي  هیچ توجهی به تفاوت
غیـر معمـول   اي  بینیم که به شیوه می راکودکی رسد. وقتی  نمی ن آسان به نظربزرگساال

پـردازیم و سـپس    می کند، اغلب به جستجو و شناخت موردي که متفاوت است، می عمل
کنیم عنـوانی بـراي توصـیف ایـن تفـاوت پیـدا کنـیم. حتـی ممکـن اسـت در            می سعی
سعی در اثبات این تفـاوت داشـته   ند، ک می عمل یکودك به صورت معمولکه هایی  زمان

  باشیم.
  

  نخستهاي  مطالعه در مقاطع آموزشی سال قدم اول
اولیه، روشی که اغلب براي هاي  با توجه به ماهیت بسیار طبیعی مقاطع آموزشی در سال

فراگیر براي مراقبت اي  شود، شیوه می آموزشی در نظر گرفتههاي  کاربرد در این مجموعه
رسـد دسـتور و تمـرین در ایـن مقـاطع       مـی  خردسال اسـت. بـه نظـر   و آموزش کودکان 

یک برنامه براي مثال،  آموزشی باید در راستاي پذیرش روشی جامع براي یادگیري باشد.
کودکـان  با ایـن روش  آموزشی بازي محور براي یک رویکرد کودك محور مناسـب اسـت.  

نیسـت کـه هیچگونـه    برنـد. الزم بـه گفـتن     مـی  بـه پـیش  خودشان را فرآیند یادگیري 
در  حقیقت این است کـه  اند. ساختاري در این فرآیند وجود ندارد و اهداف مشخص نشده

 تـه فاهداف و مقاصـد در نظـر گر   شود و تنها می و پیشرفت مهم تلقی يیادگیر این شیوه
رفتـار مناسـبی   که کودکانی که  بینیم می ،انگلستانآموزشی  نظامدر با بررسی شود.  نمی

حتـی جـزء    یـا  ل جسمی، مشکالت رفتاري و یادگیري وممکن است داراي اختال، ندارند
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هـاي   سـال  در، آموزشـی هـاي   کودکان باهوش و بااستعداد باشند. بهرحال، در اغلب نظام
بینند و تنها هنگام ورود به مـدارس   می ، کودکان در کنار یکدیگر و با هم آموزشنخست

  شوند. می رسمی تقسیم بندي
شـود کـه    مـی  هنگـامی اوضـاع مخـاطره آمیـز    ، اولیـه هاي  آموزشی سالهاي  در دوره

د و ایـن در  گـرد  مـی  آغـاز به عنوان یک هـدف  شناخت دانش آموزان باهوش و بااستعداد
منحصـر  اي  تجربه به عنوان حالی است که آنها چیزي را که مقاطع آموزشی خردساالن را

 رسـمی هـاي   به پـذیرش شـیوه  و شروع  کنند می کند، فراموش می به فرد و کودك محور
البتـه آن دسـته از کودکـان بـاهوش و بااسـتعدادي کـه        د.نماین می ارائه شده در مدارس

شـود   مـی  چگونه انجاماین کار نیازمند ارزیابی هستند مورد نظر ما نیستند و شاید اینکه 
یادگیري آموزش فراگیر به معنی ، در راستاي هدف این کتاب نیاز به بحث بیشتري دارد.

کودکان به همراه یکدیگر است: یادگیري از یکدیگر، از بزرگساالن و از جامعـه و خـانواده   
  توانند: می باهوش و بااستعدادهاي  بحث این است که یادگیرنده، شان. در این شیوه

 به درستی ارزشیابی شوند. -6
 در یک جمع آموزشی بعنوان عضوي باارزش دیده شوند. -7
استعداد آنها شناسایی و درون یـک مجموعـه فراگیـر مـورد تحسـین قـرار       توانایی و  -8

 گیرند.
  آن به ما کمک خواهد کرد. استفاده ازدانیم در جهت  می بنابراین آنچه درباره یادگیري

  نخست.... هاي  آموزشی سالهاي  یادگیري در محیط
نوشته شده است.  ،گیریم می یادگیري و اینکه چگونه یادمفهوم  مطالب زیادي درباره

دهـد کـه امـروزه بسـیار بیشـتر از       مـی  علمی و پزشـکی نشـان  هاي  براي مثال، پیشرفت
 الزامـا  . اما ایـن دانـش  اطالعات داریم گذشته درباره عملکرد مغز و نقش آن در یادگیري

  کند. نمی همیشه تغییري در عملکرد ما بعنوان آموزگار ایجاد
ی از زمـان اي  شده است. هـر نظریـه بازتـاب برهـه    چندین نظریه درباره یادگیري ارائه 

 روند و زمانی که جامعـه تغییـر   می آیند و ها می است. نظریه است که آن نطریه ارائه شده
دهـد کـه    مـی  گیـریم نشـان   می پاشند. چیزهاي جدیدي که یاد می در خود فرو، کند می

تواند ایـن تصـور را در    میاي  د. چنین مسئلهنتغییر، تطبیق و اصالح دار نیاز بهها،  نظریه
  چرخیم. می ذهن ایجاد کند که دایره وار به دور خود
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اهمیـت دارنـد و   ، دانـیم  مـی  در مورد یـادگیري  را که با اینحال، برخی نکات کلیدي
  برند: می باالها  سطح یادگیري را براي همه یادگیرنده

 یادگیري یک فعالیت اجتماعی است. -9
 آورند. می یادگیري را از طریق کار با یکدیگر به دست کودکان بهترین نتیجه در -10
آید، باید با یـادگیري   می اولیه به دستهاي  تجاربی که خارج از حوزه آموزشی سال -11

 د.آموزشی توام شوهاي  در این محیط
ا اولیه باید به صورت ترکیبی باشد و جـد هاي  آموزشی سالهاي  یادگیري در محیط -12

 د.دنیاي واقعی نباشهاي  از تجربه
یـادگیري  هـاي   با در نظر گرفتن این موارد، چندین اصول اساسی براي ایجاد تجربه -13

خوب براي همه کودکان وجود دارد. با در نظر گرفتن کودکـان بـاهوش و بااسـتعداد،    
  برخی از این اصول ممکن است به شرح زیر باشد:

ه گیرنـد کـه بـه صـورت مناسـبی      همه کودکان حق دارند از یک روش آموزشی بهر -14
 مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

داراي شکلی منحصر به فـرد از توانـایی   ها  هر شخصی در میان گستره وسیع توانایی -15
 است که باید به درستی شناسایی، پرورش و ارزش گذاري شود.  

مهـم در  شناخت شکل توانایی هر فرد تنها با مشارکت با والـدین و دیگـر اشـخاص     -16
 زندگی وي امکان پذیر است.

 الزم است توانایی فرد به صورت همه جانبه و به درستی مورد آزمایش قرار گیرد. -17
ودن مناسـب ایـن   براي آزمهایی  هر فرد، در ایجاد فرصتهاي  اییکلید شناخت توان -18

 نهفته است.ها  توانایی
هـاي   بنـابراین ایجـاد فرصـت    اشتباهات در فرآیند یادگیري بسـیار اهمیـت دارنـد.    -19

داشته باشـد کـه شـخص را بـه نقطـه      هایی  ارزیابی مناسب ممکن است نیاز به آزمون
ن پذیر است کـه عـدم موفقیـت فـرد     امکااي  شکست برساند و این تنها از طریق شیوه

 آسیبی به وي نرساند.
ارائـه  یک نظام آموزشی فراگیر چهارچوبی است که بیشـترین کمـک را بـه منظـور      -20

یــان بـراي جلــوگیري از عـدم موفقیـت و ایجــاد آزمـونی مناسـب در م     هـایی   فرصـت 
 کند. ها می از تواناییاي  مجموعه

  )2004(شبکه اسکاتلندي براي دانش آموزان ابتدایی، 
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  یادگیري و فرهنگ
دهـد و بـا ذهـن     مـی  ذهن را شکل، فرهنگ، "جرم برونر "به گفته نظریه پرداز آموزشی 

دهد که بتوانیم شناختی از جهان و جایگـاه خـود    می ارائهاي  به ما شیوه گیرد و می شکل
تفکـري  درباره فرهنگ دوران کودکی است. بنابراین هـر  ، در آن داشته باشیم. سخن وي

  ).1996ریشه در فرهنگ ما دارد (برونر،  که در زندگی ما جریان دارد
  :کند می تعریف لغت نامه انگلیسی کالینز کانسیز فرهنگ را به این گونه

، کـه بخـش مهمـی از رفتـار     و دانـش اکتسـابی  ها  ورها، ارزشاز عقاید، بااي  مجموعه
  دهد. می اجتماعی را شکل

  )1988(کالینز، 
 اسـت. اي  اجتماعی که شما و کودکتان به آن تعلق دارید، داراي فرهنگ تعریف شـده 

فرهنگـی باشـند. امـا ایـن     توانند داراي ترکیبی از چندین تجربه و تغییر  می اغلب جوامع
احتمال وجود دارد که یک فرهنگ غالب از این میان برآید که همان فرهنگ تاثیر گـذار  
روي شما، کودکان و خانواده تان است. ما همه حاصل چندین فرهنگ مختلف هسـتیم و  

  این روي تفکر و درك ما از یادگیري موثر است.
آموزشـی  ریـزي   برنامه نگی نیز برايهمانند یک فرهنگ ملی، محلی یا اجتماعی، فره

آن حاصـل شـیوه مـدیریت    گیري  شکل د که اثرپذیري ووجود دار اولیه زندگیهاي  سال
آن حاصـل تجـارب شـما و    گیـري   شـکل  خودتان کـه ایجـاد و   درون اتاق . فرهنگاست

مختلف تغییـر کنـد و   هاي  است و ممکن است سال به سال به همراه کار با گروه دیگران
روي چگونگی انجام وظایف و برخورد متقابل شـما بـا کودکـان و بـا یکـدیگر       بدون شک

  گذارد. می تاثیر
خواهیم به کودکان خردسال در یادگیري کمـک کنـیم، نیـاز بـه درك مـوارد       می اگر
پذیرنـد،   مـی  مهم روي زندگی آنها داریم. چیزي کـه بـاور دارنـد و از آن تـاثیر     و اثرگذار

. دابتـدایی زنـدگی مـوثر باشـ    هـاي   سال ه زندگی آنها درممکن است به خوبی روي شیو
، روي انتظــارات و شــیوه رفتــار شــما در متــاثر از آن هســتیدکــه بــاور داریــد و  چیــزي
ارد اولیـه مـوثر اسـت. درك بخشـی از ایـن باورهـا و مـو       هـاي   آموزشی سـال هاي  برنامه

  به کودکان در جهت یادگیري کمک کند.تاثیرگذار ممکن است 
درباره کودکان خردسال کند که ما شروع به تفکر  می فرهنگ زمانی اهمیت پیداایده 

فرهنگـی مختلـف از جانـب شـما، کودکـان و      هـاي   کنیم. دیدگاه می باهوش و بااستعداد
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اولیـه مـوثر هسـتند.    هـاي   آموزشی سـال هاي  آنها بر روي یادگیري در دورههاي  خانواده
مـورد  آنهـا  بـین  در هستند که یادگیري و آموزش هایی  خانواده متعلق بهبرخی کودکان 

مسـائل آموزشـی   هـا   در آن هسـتند کـه  هـایی   خـانواده  داراياحترام است و برخی دیگر 
  د.نهمواره در درجه دوم اهمیت قرار دار

  شما درباره یادگیري و توانایی براساس موارد زیر هستند:هاي  ایده
 .تجارب شما .1
 .فرهنگ مکانی که از آنجا آمده اید .2
  .کنید می فرهنگ مکانی که در آن کار .3
  .هستیمآگاهی از فرهنگ غالب  مندما نیاز .4
  .ما نیاز به آگاهی در مورد اثر فرهنگ بر یادگیري داریم .5
 ما نیاز به بررسی نوع فرهنگی داریم که در زمان کودکی خودمان به آن پرداخته ایم. .6

و این که اغلـب بـه مـا     دهد می احساسی که به ما دنیاي اطرافمان را به دلیل عناوین
دوست داریم. هنگامی که کـودك  ، کنیم کند تا به اشیا اطرافمان را نام گذاري می کمک

کنـد. ایـن بـه مـا      می گیرد، هر آبی در ذهن او حمام را تداعی می شما کلمه حمام را یاد
بـراي دسـته بنـدي و شـرح آسـان       هم دهد. بزرگساالن هنوز می حسی از نظم و آسایش

بـراي شـرح    برچسـب پردازنـد. تعـداد زیـادي     مـی  براي آنهـا  اوینعن به جستجوي موارد
اغلـب بـه   ها  برچسب کودکان باهوش و بااستعداد وجود دارد. در حقیقت، اینهاي  ویژگی
  .شود می ، نسبت دادهدهند می از خود نشاناي  کودکانی که رفتار ویژهتمام 

  شوند، ذکر شده اند: می استفادهUKو عباراتی که بیشتر در ها  اینجا تنها برخی از واژه
 زیرك -
 ستاره درخشان -
 تیز هوش -
 بـاهوش بـه کـار   هاي  توان اصطالح انیشتین را که ما در فارسی براي بچه می"انیشتین -

 "بریم استفاده کرد می
 استثنایی -
 داراي گیرایی باال -
 باهوش -
 بسیار توانا -
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 هماهنگ -
 داراي شایستگی ویژه -
 ))بز((اصطالح معادلو تیز -
 با استعداد -
 شیرین باهوش -
 ماهر -

 ینکـه اآینـد.   مـی  و عبارات همراه با مفاهیم و معـانی ضـمنی خـود   ها  هر یک از واژه
 نبزرگسـاال  برداشتاغلب بستگی به ، توانمندي کودکان به چه صورت دیده شودتوانایی 

گـذارد   می دارند، تاثیر هوش دارد و روي انتخاب آنها در مورد تعریفی که از آن از مفهوم
ارزنـده و در خـور   ، تفکر در مورد اینکه آیا این توانایی به اثبات رسیده و در حقیقت روي
و آنچـه  ها  برچسبموثر است. اجازه بدهید کمی به باز کردن این ، یا نه عنوانی برتر است

  در پشت این مفاهیم نهفته است، بپردازیم.
مربـوط بـه   هـاي   توانـایی همـرا ه با ، تمایل به ارزیابی هوش UKبه صورت معمول در 

اغلـب  ، کـه خـارج از ایـن حـوزه باشـند     هـایی   زبانی و ریاضی است. توانـایی هاي  مهارت
که در باال فهرسـت شـده انـد، بـراي شـرح      هایی  برچسبشوند. بسیاري از  نمی شناسایی

 بنـابراین رونـد.   مـی  کـار کودکانی که در ریاضی و زبان شایستگی دارنـد، بـه   هاي  ویژگی
شود.  می تواند بخواند، یک ستاره واقعی خوانده می شنوید کودکی که در چهار سالگی می

 انیشـتین ن با استعداد یا یک ریاضی توانا هستند، اغلب با عنوا همچنین کودکانی که در
د متفاوت و عبارات مفاهیم متفاوتی براي افراها  شوند. از آنجایی که واژه می واقعی خوانده
لمـه یـا کلمـات    از ک آموزشـی پـیش از دبسـتان   هـاي   دوره درتوانیم  می ما دارند، همگی

اما در واقع در مورد موارد گوناگون صحبت کنیم. خطر حقیقی این  کرده یکسان استفاده
 کودکـان اسـتفاده  توصـیف  و هـا   متفاوتی براي شـرح توانـایی  هاي  نیست که همه ما واژه

متفـاوت در نظـر   هـاي   است کـه ارزش و مفهـوم متفـاوتی بـراي واژه    کنیم، بلکه این  می
کنند دید محـدودي از   می یریم. همچنین، اگر همه کسانی که با کودکان خردسال کاربگ

کـه  هایی  شناسایی و ارزیابی توانایی مکانشود داشته باشند، ا می چیزي که هوش نامیده
  خارج از این تعریف محدود هستند، وجود ندارد.

ه باشـند، در مـواقعی هـم    توانند گاهی اوقات کمک کننـد  ها می برچسبانطور که هم
  کنند. براي مثال: می ایجاد مشکالتی
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 کنیم. نمی یکسان استفادههاي  یکسانی براي توصیف تواناییهاي  واژهاز همه ما  -
 والدین و آموزگاران ایجاد کنند.، توانند توقعات نابجایی براي کودکان ها می این واژه -
 بینند. نمی افراد چیزي فراتر از عنوان مورد نظر را -
که قبال در آن خوب  شودشوند که یک کودك تنها در موردي ارزیابی  می باعثها  واژه -

 بوده است.
 د.نهان کنپ یا دیگر کودك را محدود وهاي  ممکن است تواناییها  نام گذارياین  -

نیـز  ، این عنـاوین نهفتـه اسـت   روي چیزي که در پشت  خواهد بود که بهتر این بنابر
چیـزي کـه در ذهـن مـا بـه       با اگر بتوانیم برخی از مفاهیم مشترك را همراه تمرکز کرد.

توانیم تفکر در مـورد موضـوع مـورد     می معنی باهوش و با استعداد است، در نظر بگیریم،
را  رسـانند  مـی  بـه اثبـات   که کودکان مورد نظر ماهایی  اناییارزیابی و چگونگی برآورد تو

 کنیم.  شروع
در  بهتـر اسـت  کـه  کنـیم بمـانیم، بل   می ینبه عبارت دیگر، نباید روي عنوانی که تعی

  عنایی براي ما دارند.در حقیقت چه مها  واژه مورد این گفتگو کنیم که
 مفهومی که از هوش در ذهن دارید، مشخص کنید. -
اسـت یـا شـامل    هوش تنهـا در مـورد ریاضـی و زبـان     از نظـر شـما  که  مشخص کنید -

 شود. می آموزشی دیگر نیزهاي  زمینه
مورد نظـر شـما   هاي  در زمینهاي  ویژههاي  ودکانی که تواناییبراي توصیف کهایی  واژه -

  دهند، مشخص کنید. می نشاناز خود 
  

  هوش چیست؟
به دنبال تعریفی براي هوش بوده ایم، ها  تواند باشد؟ سال می به درستی معناي هوش چه

هـاي   بـا آزمـون   اغلـب  تعریف مشخصی براي هوش وجود نداشته باشـد. هـوش  اما شاید 
  . دگرد می شود، ارزیابی می استانداردي که از کودك گرفته

ارائه درصـد مطمئنـی از کودکـان     به طرح ریزي شده اندIQکه با عنوان هایی  آزمون
آموزشی و وه نه براي تعیین شی، صل یک آزمون استکه تنها حااي  رههوش براساس نمبا

کنـد (کاشـی و    نمـی  براي دسته بندي کودکـان کمکـی  ، نه براي انتخاب طرحی کارآمد
). آزمون ممکن است براي جمعی طرح ریزي شده باشد که بسیار متفاوت 1997کیسی، 

با گروهی باشند که کودك مورد نظر به آن تعلق دارد. نه تنهـا افـراد مـرتبط بـا کـودك      
تواند در بازدهی آزمون بسیار تـاثیر گـذار باشـند.     می هم اختالف فرهنگی بلکه متفاوتند
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ذهنـی متفـاوتی کـه یـک     هـاي   هرگز براي ارزیابی خالقیت یا تواناییهایی  چنین آزمون
دهد، مناسب نیستند. به گفته دیویـد جـرج    می کودك باهوش و با استعداد از خود نشان

شناسـایی کودکـانی بـا    ممکـن اسـت منجـر بـه     IQ) در حالی کـه یـک آزمـون    1997(
  بیان کننده این حقیقت باشد که این کودکان: تواند می مشخص شود، بیشترهاي  توانایی

 در انجام تکالیف آموزشی بسیار کوشا هستند، به دستورات آموزشی به خـوبی پاسـخ  
کننـد،   می خوبی براي مطالعه دارند، اطالعات را به سرعت پردازشهاي  دهند، مهارت می

  کنند. می تري دارند و عمیق تر فکرري دارند، دقت باالحافظه بهت
  )P.37، 1997(جرج، 

  برمی آیند!ها  به عبارت دیگر، به خوبی از پس آزمون
معناي حقیقـی بـاهوش چیسـت؟     –همان سوال همیشگی باقی است در نتیجه هنوز
مـورد  ) در ایاالت متحده آمریکا مـا را بـه تفکـري متفـاوت در     1983کار هاوارد گاردنر (

کند که هوش تنها در مورد ریاضـیات و زبـان نیسـت، بلکـه      می وي بیان هوش واداشت.
 ي مـا  کنـد کـه همـه    مـی  است. همچنین اسـتدالل ها  شامل دامنه وسیع تري از توانایی

اي  به صورت مرتبـه ها  کمتر یا بیشتر هستیم و این قابلیت اتیبا درجها  مهارتداراي این 
  نیستند. و داراي تقدم و تاخر

  شود: می فهرست گاردنر شامل موارد زیر
 هوش زبانی (هوش کالمی) -
 هوش ریاضی (هوش منطقی) -
 هوش بین فردي (هوش اجتماعی) -
 هوش طبیعت گرا (هوش طبیعی) -
 (هوش تصویري)اي  فاصله -هوش بصري -
 هوش موسیقی (درك موسیقی) -
 هوش جسمی حرکتی (هوش جسمانی) -
 هوش درون فردي (هوش خود اتکایی) -
 هوش ذاتی)هوش وجودي ( -

رساندند، چـه   می به اثباترا ها  در این زمینه را خودهاي  اگر کودکان خردسال توانایی
  دادند؟  می اعمالی انجام

  
  



18 هاي ا ولیه زندگیها و استعداد، درسالپرورش توانمندي 
 

  دهد. می را ارائهها  برخی مثال 1. 1جدول 
  

  متفاوتهاي  مرتبط با هوشهاي  توانایی1. 1جدول 
  افراد مشهور  نشانه ها  هوش

  و لطایفها  گفتن داستان*  کالمی)زبانی (هوش 
ــامی،   * ــراي اس ــوب ب ــه خ حافظ

  و غیره مسائل تاریخی
  لذت بردن از بازي با کلمات*
داراي هــاي  عالقــه بــه اداي واژه*

  تلفظ دشوار
  داراي دامنه لغات خوب*
  خوب صحبت کردن*

  شکسپیر*
  همینگوي*
  
  جی.کی. رولینگ*
  آگاتا کریستی*
  
  الیزابت بارت برانینگ*

  منطقی/ریاضی
  (هوش محاسباتی)

راهبـردي ماننـد   هاي  انجام بازي*
  شطرنج

  فهم دلیل و اثر*
طرح سواالتی در مورد چگونگی *

  کارکرد اجسام
  انجام سریع محاسبات ذهنی*

  ارشمیدس*
  
  ایزاك نیوتن*
  انیشتن*

  لذت بردن از بودن با هم  *  بین فردي (هوش اجتماعی)
  یک رهبر ذاتی*
  دوستانارائه نظر به *
  داشتن دوستان صمیمی*
  عالقه دیگران به دوستی با آنها*

  اپرا وینفري*
  آبراهام لینکن*
  گاندي*
  مارتین لودر کینگ*

لذت بـردن از یـادگیري دربـاره    *  (هوش طبیعی) گراطبیعت
  حیوانات و طبیعت

عالقه مند بـه زیسـت شناسـی،    *
جانورشناســی، جغرافــی و ســتاره 

  شناسی
  ازیستنسبت به محیط آگاه *

  طبقه بندي کردن *توانمند در
عالقـــه بـــه زیبـــایی و جهـــان *

  پیرامون

  گالیله*
  
  جکاس کاستا*
  
  
  دایان فوسی*
  

(هــــوش اي  بصري/فاصــــله
  تصویري)

  

ــدن  ــارت درخوان ــه *مه ــا،  نقش ه
  و نمودارهاها  جدول

فکـري ماننـد   هـاي   لذت از بازي*

  انژل میک*
  
  پیکاسو*
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  افراد مشهور  نشانه ها  هوش
ــازي  ــا و ب ــل معم ــازل، ح ــاي  پ ه

  جستجوگر
  بعدي 3ساختن ساختارهاي *
  بیشتر از سن توانایی *
درك بیشتر تصـاویر نسـبت بـه    *

  کلمات

  
  
  استیون اسپیلبرگ*
  مانت*

*تشخیص خارج شـدن موسـیقی     موسیقی (هوش موسیقی)
  از گام

*به خـاطر سـپاري ملـودي یـک     
  ترانه

  *خوب آواز خواندن
  *نگه داشتن ریتم

  * تقلید کردن اسان از دیگران 
  ساز *نواختن یک

  موتزارت
  

  بتهون
  

  اسکات جاپلین
  جان لنون

  

ــوش   ــی (هـ ــمی حرکتـ جسـ
  جسمانی)

  مهارت در ورزش*
  توانایی تقلید حرکات*
  مهارت در انجام حرکات ظریف*
عالقه به خمیربازي، سفال گري *

  هاي هنري دستی و فعالیت
  نا توان در بی حرکت نشستن*

  بسیار فعال* 

  تاگر وودز
  مارسل مارکو
  دیوید بکهام

  واین رونی

درون فــردي (هـــوش خـــود  
  اتکایی)

  مستقل*
ــه    * ــردن ب ــازي ک ــد در ب توانمن

  صورت انفرادي
  آگاه از نقاط ضعف و قوت *
  توانایی بیان احساسات*
مهــــارت در درس گــــرفتن از *

  اشتباهات

  جون آف آرك
  ادموند هیالري

  
  نیل آرمسترانگ

  کولومبوس

و  طرح سواالت بزرگ دربـاره مـرگ    وجودي (هوش ذاتی)
  زندگی

  هاي دیگر طرح سوال در مورد سیاره
اشتیاق بـه دانسـتن دربـاره عـالم     

  هستی

  ارسطو
  کانفسیوس

  انیشتن
  افالطون
  سقراط


