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چکیده
مفهوم تیزهوش ناتوان در ظاهر یک مفهوم ضد و نقیض است؛ زیرا در آن دو ویژگی که دو سر یک طیف هستند در فرد جمع
شده است و این سوال را در ذهن تداعی می کند که چگونه ممکن است کودکی هم تیزهوش باشد و هم ناتوان؟ به طور کلی
یکی از خطراتی که دانش آموزان تیزهوش با آن روبه رو می شوند ،کم پیشرفتی است .این یک واقعیت شگفت آور است برای
کسانی که توانایی باالیی دارند .نظ ریه ی هوش موفق استرنبرگ یکی از جدیدترین و کارآمدترین نظریات در زمینه هوش و
تیزهوشی و آموزش هوش است  .بنابراین هدف از این پژوهش  ،بررسی تحلیلی کاربرد آموزش هوش موفق برای دانش آموزان
تیزهوش کم پیشرفت بود .پژوهش حاضر با روش مرور سیستماتیک منابع علمی  ،به معرفی برنامه آموزش هوش موفق برای
دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت می پردازد .نتایج نشان داد که آموزش هوش موفق با به کار گیری ،سه هوش تحلیلی،
عملی و خالق باعث رشد مهارت های مختلف در دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت می شود .بنابراین برنامه ریزی برای ارایه
مداخالت مناسب به این گروه اهمیت ویژه ایی دارد.
واژههای کلیدی :تیزهوشان ،کم پیشرفتی ،آموزش هوش موفق
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 .1مقدمه
تیزهوشی ،توان هوش کلی ،استعداد تحصیلی ،توانایی تفکر خالقانه و توانایی رهبری است[ .]1دانش آموزان تیزهوش افرادی
هستند که قابلیت های باالیی در حوزه های مختلف یادگیری ،هوش ،خالقیت و تحصیل دارند [ .]2اگرچه نظریه های مختلفی
در مورد استعداد درخشان وجود دارد اما آنها تاکید می کنند که یک دانش آموز تیزهوش از توانایی شناختی و ظرفیت فکری
باالتری نسبت به هم سن و ساالن خود برخوردار است .طبق این تعریف دانش آموز با استعداد شخصی است که بالقوه نسبت به
همساالن خود پیشرفت باالتری دارد .این دانش آموزان در زمینه های تحصیلی موفق ترند و پیشرفت بیشتری از خود نشان می
دهند [ .]3با این حال بخشی از دانش آموزان تیزهوش با وجود داشتن توانایی و استعداد باال و بالقوه به پیشرفت کافی نمی
رس ند و عملکردی ضعیف از خود نشان می دهند از این دانش آموزان به عنوان کم پیشرفت یاد می شود [.]4
کم پیشرفتی اصطالحی است که برای همه ی دانش آموزان تعریف شده است اما پیامدهای آن برای دانش آموزان
تیزهوش و مستعد سنگین تر است[ .]5اصطالح کم پیشرفتی تفاوت قابل توجه بین عملکرد تحصیلی ،هوش و توانایی ها را
منعکس می کند [ .]6بررسی ها نشان داده اند که حداقل  5۰درصد دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت تحصیلی اند [ .]7کم
پیشرفتی را می توان با مالک های زیر سنجید  -1 :آزمون پیشرفت تحصیلی و هوش  -2آزمون پیشرفت تحصیلی و میانگین
نمرات کالس  -3آزمون های نگرش و میانگین نمرات امتحان  -4عوامل کیفی نظیر :نظرات معلمان[ .]6پژوهش ها در مورد
ماهیت هشداردهنده و مستمر از کار افتادگی دانش آموزان تیزهوش در مدارس و میزان ترک تحصیل آنها گزارش کرده اند
[ .]8بنابراین تحقیقات و شواهد کافی وجود دارد برا ی حمایت از این ادعا که در زمینه ی آموزشی بخش قابل توجهی از افراد
با استعداد؛ با توجه به توان و پتانسیل خود رشد نمی کنند ،موفق نشده و درنتیجه کم کاری می کنند [ .]9برای کاهش کم
پیشرفتی و کمک به این گروه از دانش آموزان باید علل کم پیشرفتی مشخص گردد که البته این مهم دشوار است؛ زیرا علل
عدم موفقیت متنوع است [ .]1۰به طور کلی آنچه امروزه پژوهشگران در رابطه با علل کم پیشرفتی مطرح می کنند در دو
دسته کلی جای می گیرد - 1 :ویژگی های فردی شامل ( :ارزش ها ،نگرش ها و ادراکات فرد از خود)  -2عوامل محیطی-
اجتماعی شامل ( :والدین ،معلمان ،محیط مدرسه ،کالس درس و گروه همساالن) [.]11
باتوجه به اینکه عوامل متعددی بر کم پیشرفتی در دانش آموزان با استعداد و تیزهوش تاثیر گذار است بنابراین روش
ها و برنامه های آموزشی و درمانی متفاوتی را می طلبد که برنامه آموزش هوش موفق استرنبرگ یکی از این موارد به شمار می
رود .برنامه ی هوش موفق استرنبرگ یکی از جدیدترین پروژه هایی است که اخیرا در زمینه ی تیزهوشی مطرح شده است و
درسال ( )2۰۰7توسط استرنبرگ و گریگورنکو1مطرح و عملی شد [ .]12به طور کلی از نظر استرنبرگ فرد باهوش موفق،
فردی است که بتواند بین سه مهارت ( تحلیلی 2،عملی3و خالق )4تعادل برقرار کرده و خود را با محیط سازگار سازد و یا در
محیط تغییر مطلوب ایجاد کند [.]13
بنابراین عالوه بر راهکارهای آموزشی معمولی که بر یادگیری صرف و به خاطرسپاری اطالعات تاکید دارند باید فرصت
هایی را برای آموختن توانایی های خالق ،عملی و تحلیلی به فراگیران فراهم کنیم که آموزش هوش موفق می تواند گزینه ی
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مناسبی باشد .پژوهش حاضر با هدف معرفی دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت  ،ویژگی ها و نیز ارایه شواهد پژوهشی در
خصوص اثربخشی و مزایای هوش موفق برای طیفی از مشکالت دانش آموزان تیزهوش صورت گرفته است.

 .2روش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مروری بود .بر همین اساس پیشینه های نظری و پژوهشی در رابطه با مبانی نظری هوش
موفق ،کاربرد ها  ،اثربخشی و ویژگی های تیزهوشان کم پیشرفت بررسی شد  .به این منظور  ،پایگاه های علمی الزویر ،ایسکو،
پروکواست ،لیبوکی و گوگل اسکوالر با کلید واژه های هوش موفق ،تیزهوش کم پیشرفت  ،کم پیشرفتی در دانش آموزان و
اثربخشی هوش موفق بین سال های  2۰۰۰تا  2۰2۰مورد جست و جو قرار گرفت و اطالعات ضروری در این حوزه جمع آوری
شد  .اطالعات حاصل از منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج آن در قالب مقاله مروری در ادامه گزارش
شده است.

 .3تعاریف تیزهوشی
در تعاریف تیزهوش و با استعداد  5،نخستین نکته این است که در مورد آنان هیچ تعریف مطلق و کاملی که مورد قبول همگان
باشد ،وجود ندارد .دلیل اصلی این مطلب نیز وجود تفاوت های فردی میان تیزهوشان است؛ بدین معنی که تمام تیزهوشان به
یک نسبت تیزهوش نیستند و نیز تمام افراد با استعداد فقط دریک رشته مستعد نمی باشند ،بلکه درجات مختلف هوش و
گوناگونی استعداد در میان آنان به خوبی قابل مشاهده است .به عالوه هر فرهنگی نیز با توجه به ارزش ها ،نگرش ها و سبک
زندگی ،تیزهوشی و استعداد را به گونه ایی متفاوت تعریف می کند .بدین جهت تعریف تیزهوشی می تواند مسائلی درباره
ارزش ها ،سبک زندگی و فرهنگ جامعه را مشخص کند .برای مثال فردی که دریک جامعه ابتدایی تیزهوش شناخته می شود،
ممکن است با شخصی که در یک جامعه پیشرفته از لحاظ تکنولوژی با استعداد محسوب می شود ،تفاوت چشمگیری داشته
باشد بنابراین از لحاظ تاریخی تیزهوشی براساس کسب نمره باالتر از  13۰در آزمون های هوش عنوان می شود .اما رویکردهای
چند بعدی در مورد هوش و تعریف آن نیز ارائه شده است که هوش را براساس مشخصات درون فردی بیان می کنند [.]14
 .4کم پیشرفتی
تعریف جامع و مشخصی از کم پیشرفتی در ادبیات مربوطه وجود ندارد اما چندین تعریف مختلف از عدم موفقیت ارائه شده
است ،از جمله کمبود موفقیت که اغلب به عنوان ناهماهنگی بین عملکرد مورد انتظار و واقعی [ ]15و هدر رفتن پتانسیل
مثبت برای جامعه تعریف می شود[ .]16کم پیشرفتی یعنی تفاوت وسیع بین عملکرد تحصیلی و توانایی واقعی مثل پیشرفت
تحصیلی ،معیار هوشی و خالقیت [ .]4عدم تبدیل توانایی استثنایی به دستاورد استثنایی[ .]17در تعریفی دیگر ،کمبود
موفقیت به عنوان اختالف توانایی و موفقیت ،اختالف بین موفقیت پیش بینی شده و موفقیت واقعی و عدم توسعه پتانسیل فرد
بیان شده است [.]18
٥Gifted
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تعریفی از کم پیشرفتی وجود دارد که جنبه های مختلفی از تعاریف را ادغام می کند :افراد کم پیشرفت ،دانش
آموزانی هستند که اختالف شدیدی بین موفقیت مورد انتظار (همانطور که توسط نمرات آزمون های استاندارد یا ارزیابی های
شناختی و فکری اندازه گیری می شود) و موفقیت واقعی (که توسط نمرات کالس و ارزیابی معلمان اندازه گیری می شود) از
خود نشان می دهند .در این تعریف عنوان شده است که برای اینکه فرد به عنوان یک فرد کم پیشرفت طبقه بندی شود،
اختال ف بین موفقیت مورد انتظار و واقعی نباید نتیجه مستقیم یک اختالل یادگیری باشد و باید برای مدت طوالنی ادامه یابد
در واقع نباید موقتی و گذار باشد[ .]1۰همانطور که از تعاریف مشخص است توافق کلی در مورد اصطالح کم پیشرفتی وجود
ندارد .بنابراین برای تعریف بهتر این اصطالح باید مولفه های آن را به خوبی بشناسیم [ .]19کم پیشرفتی فاصله بین عملکرد و
شاخص هایی مثل :هوش ،پیشرفت تحصیلی ،خالقیت و نوآوری تعریف شده است .در این بین کم پیشرفتی تحصیلی یعنی
ناتوانی در برآوردن تقاضاهای مدرسه است .بنابراین کم پیشرفتی در درجه اول یک رفتار محسوب می شود ،یعنی پدیده ایی
ژنی و بیولوژیکی نبوده و یاد گرفته شده است .بنابراین به مرور زمان قابل تغییر می شود [.]2۰

 .5تیزهوشان کم پیشرفت
یکی از باورهای غلطی که در رابطه با تیزهوشان وجود دارد این است که آموزش و پرورش آنها راحت بوده و این به دلیل
تو انایی شناختی ،اجتماعی و فردی باالی این کودکان است .عقیده براین است که این کودکان از توانایی سازگاری باالیی
برخوردارند بنابراین کمتر دچار مشکالت می شوند .اما مطلب واضح اینجاست که همه ی تیزهوشان ،خوب نیستند .یعنی همه
تیزهوشان نمی توانند از تمام استعدادشان به ره ببرند .در واقع کار کردن با چنین دانش آموزانی می تواند بسیار چالش برانگیز
باشد .دلیل این امر وجود تیزهوشان کم پیشرفت است[ .]21بنابراین تیزهوشان کم پیشرفت ،گروهی از تیزهوشان هستند بین
عملکرد واقعی و مورد انتظارشان فاصله مشاهده می شود .این فاصله از طریق آزمون های پیشرفت تحصیلی و نگرش معلمان و
والدین قابل اندازه گیری می باشد[.]22

 .6عوامل مرتبط با کم پیشرفتی در دانش آموزان تیزهوش[.]23
عوامل خانوادگی
مشکالت تعامل خانوادگی
بی ثباتی خانواده
محیط نامطلوب خانه
اختالل در عملکرد خانواده
روابط پرتنش با اعضای خانواده
حداقل نظارت تحصیلی والدین
حداقل راهنمایی والدین
الگوها و سیستم های ارزشی ناسازگار در خانواده
انتظارات کم والدین
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عوامل مدرسه
تعامالت مسئله دار یا منفی با معلمان یا مشاوران
فقدان فرصت ها برای ایجاد عادت های مناسب کار در مدرسه
عدم وجود چالش در مدرسه
تجارب برنامه درسی اولیه نامناسب
رضایت کم از آموزش کالس
برنامه درسی بدون پاداش
گروه همساالن نامناسب
نگرش منفی نسبت به مدرسه
عدم تطابق سبک یادگیری با آموزش های مدرسه
رفتارهای اجتماعی نابالغ
عوامل فردی
عزت نفس پایین
نقص در پردازش شنوایی
نقص در عملکرد استراتژیک
مشکالت رفتاری و افسردگی
خودکارآمدی پایین
استراتژی های مقابله ای نامناسب
انگیزه کم
گرایش به کمال گرایی
عدم مهارت الزم برای انجام وظایف

 .7مداخالت برای معکوس کردن کم پیشرفتی
برنامه ها برای معکوس کردن کم پیشرفتی دانش آموزان با استعداد به دو دسته کلی تقسیم می شود :مداخالت مشاوره ایی و
مداخالت آموزشی .اغلب متخصصان برای معکوس کردن کم پیشرفتی ترکیبی از هر دو را به کار می برند .بنابراین مشاوران و
روانشناسان در موقعیت های مختلف ،می توانند از طریق کار با والدین و معلمان برای ایجاد خودکارآمدی افراد کم پیشرفت،
ایجاد تعادل در نیازهای اجتماعی ،کمک به دانش آموزان برای رشد نقاط قوت و پذیرش نقاط ضعف و کمک به آنها برای
تعیین اهداف واقعی ،از روش های ترکیبی استفاده کنند[ .]18پژوهش ها اثربخشی مداخالت را برای معکوس کردن کم
پیشرفتی ارزیابی کردند .متاآنالیز از  53مطالعه تحقیقاتی نشان داد که مداخالت به طور متوسط ،پیشرفت عملکرد را بهبود می
بخشد .مداخالت در مدارس راهنمایی و ابتدایی بیشترین تاثیر را داشتند .موفق ترین مداخالت برای بهبود کم پیشرفتی،
متمرکز بر القای ارزش برای یادگیری است [.]24
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 .8نظریه هوش موفق چیست؟
مجموعه ایی از توانایی های یکپارچه که برای کسب موفقیت در زندگی الزامی است .فرد این توانایی ها را در بافت فرهنگی و
اجتماعی اش می یابد .در واقع هوش موفق در درون هر جامعه ایی تعریف می شود .افرادی را باهوش موفق می دانیم که
قابلیت تشخیص نقاط قوت و ضعف خود را دارند ،از نقاط قوتشان استفاده می کنند و نقاط ضعف شان را اصالح می کنند .افراد
باهوش موفق قادر به ایجاد تعادل بین توانایی های یکپارچه می باشند .این توانایی های یکپارچه شامل :توانایی تحلیلی ،عملی
و خالق است و از این طریق با محیط خود سازگار می شوند[.]13
استرنبرگ معتقد بود که هوش را نمی توان صرفا بر اساس نمره به دست آمده از آزمون های هوشی تصور کرد؛ بلکه
هوش یک سازه ی پیچیده است که نمی توان تمام ابعاد آن را از طریق آزمون سنجید .رفتار هوشمندانه ی فرد درمحیط می
تواند معرف دقیق توان هوشی اش باشد .از نظر استرنبرگ باهوش بودن ،فقط درسخوان بودن نیست بلکه فردی باهوش است
که بتواند در موقعیت های مختلف زندگی روزمره از هوش خود استفاده کند و به تحلیل و قضاوت بپردازد و از هوش درحل
مسائل بهره بگیرد و بتواند در موقعیت های نا آشنا درست عمل کند [ .]25بنابراین استرنبرگ ،نظریه ایی جدید در زمینه ی
هوش و هوش آزمایی را ارائه کرد با عنوان هوش موفق که از رویکردها و ابزارهای جدید روانشناسی استفاده می کند .این نظریه
بیشتر بر رویکردهای تجربی ،مطالعات نظری و رویکرد پردازش اطالعات که از پیشرفت های کامپیوتری در روانشناسی استفاده
کرده است ،بهره برده تا از اصول روانسنجی [.]26

 .9عناصر هوش موفق
 -1توانایی رسیدن به موفقیت براساس فرهنگ جامعه ایی که فرد در آن زندگی می کند .در واقع براساس نظریه ی هوش
موفق ،هوش یک سا زه ی اجتماعی است نه صرفا ژنتیکی و زیستی و موفقیت هر فرد در بافت فره نگ و جامعه ایی که در آن
زندگی می کند قابل تبیین است .رفتار هوشمندانه در یک فرهنگ از فرهنگ دیگر متفاوت است شاید یک رفتار در یک
فرهنگ هوش تلقی شود ولی در فرهنگ دیگر هوشمندانه برآورد نشود.
 -2توانایی و قابلیت های فرد برای رسیدن به موفقیت براساس تکیه به نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف :افراد با هوش
موفق کسانی هستند که در رسیدن به آنچه که می خواهند ،توانایی هایشان را می شناسند و از آن بهره می گیرند و سعی می
کنند بر ضعف هایشان مسلط شوند [.]27
 -3افراد با هوش موفق به طور موفقیت آمیزی باهوش اند .افراد در یک کار یا شغل معین از طریق ترکیب توانایی
های مختلف به موفقیت دست می یابند نه از طریق یک توانایی منفرد [ .]12برای سازگارشدن با محیط ،شکل دادن آن و
ایجاد تعادل درآن به یک مهارت نیاز است که آن مهارت همان هوش موفق است .در واقع در تعاریف اولیه ی هوش بر اهمیت
سازگاری با محیط ت اکید شده است اما هوش به تنهایی و به صورت منفرد سازگاری را ایجاد نمی کند بلکه هوش نه تنها در
بردارنده ی سازگاری یا همان (انطباق) که شامل ایجاد تغییرات در محیط نیز می شود (شکل دهی) و همچنین گاهی الزم
است تا محیط جدیدی کشف و انتخاب شود که با توانایی ها و خواسته ها همخوانی بیشتری داشته باشد(گزینش و انتخاب)
[.]28
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 -4دانش ضمنی و خرد که زیربنای هوش عملی است :فرد باهوش می تواند عالوه بر سه توانایی مطرح شده ،یک
توانایی دیگری نیز داشته باشد که می توان استدالل کرد مهم ترین مشخصه تیز هوشی اوست ،ولی شاید نادرترین آن نیز باشد
در واقع افراد تیز هوش مشخصه ی دیگری نیز دارند که آن مشخصه ،خرد است .در واقع افراد خردمند تنها مراقب منافع
خودشان نیستند ،ولی این منافع را نیز نادیده نمی گیرند .آنها همچنین تشخیص می دهند که باید منافع گروه و یا سازمانشان
را با منافع دیگر گروه ها یا س ازمان ها تنظیم کنند؛ چرا که هیچ گروهی در خال کارنمی کند .افراد خردمند تشخیص می دهند
که چیزی که در کوتاه مدت معقول به نظر می رسد الزاما در طوالنی مدت این گونه نیست .تیزهوشی در خصوص خرد ،موضوع
تعادل است ،تعادل ماهرانه منافع گوناگون در کوتاه مدت و دراز مدت در تصمیم گیری ها [ .]29و موفقیت با ایجاد تعادل ما
بین سه توانایی تحلیلی ،عملی و خالق ایجاد می شود [.]12

 .10اهداف آموزش هوش موفق
هدف از آموزش هوش موفق این است که موقعیت هایی را فراهم کنیم تا یادگیرندگان بتوانند سه مهارت (تحلیلی ،عملی و
خالق) را یاد بگیرند و از این طریق نقاط قوت خود را شناخته و نقاط ضعف خود را اصالح کنند .افزون بر این هدف از آموزش
هوش موفق این است که به دانش آموزان کمک کنیم تا بتوانند مهارت های حل مسئله و تفکر خود را بهبود داده و از این
طریق بتوانند توانایی های سه گانه را تقویت کنند [ .]3۰از نظر استرنبرگ در آموزش هوش موفق هدف ایجاد تعادل بین سه
تو انایی مطرح شده می باشد .یعنی عالوه بر راهکارهای آموزشی رایج در مدارس که صرفا بر یادگیری مطالب تاکید می کنند،
سعی کنیم فرصت هایی را برای آموختن از راه تفکر تحلیلی ،عملی و خالق برای دانش آموزان فراهم کنیم [ .]31استرنبرگ
معتقد است که اکثر کارها و امور روزمره نیازمند ایجاد تعادل بین هر سه نوع هوش (تحلیلی ،عملی و خالق) است .بنابراین
هدف از آموزش هوش موفق در مدارس ،آموزش و سنجش هوش تحلیلی ،عملی و خالق است .در واقع چنین تدریسی به دانش
آموزان کمک می کند تا بتوانند نقاط قوت خود را شناخته و همزمان نقاط ضعف خود را اصالح کنند [.]32

 .11چرا تدریس به شیوه ی هوش موفق کارآمد است؟
حداقل به چهار دلیل تدریس به شیوه ی هوش موفق کارآمد می باشد .نخست اینکه تدریس به شیوه هوش موفق موجب
تشویق رمز گشایی عمیق تر و گسترده تر مطالب در مقایسه با شیوه های سنتی می شود .به این ترتیب دانش آموزان به شکل
مطلوب تری قادر به یادآوری مطالب در زمان امتحان می شوند .دوم اینکه آموزش به شیوه ی فوق موجب رمز گشایی اطالعات
به شیوه ای متنوع تر می شود و موجب ایجاد بسترهای بیشتری برای یادآوری مطالب در زمان امتحان می شود .سوم اینکه این
شیوه موجب تاکید بر نق اط قوت و جبران نقاط ضعف می شود .چهام اینکه این شیوه ی تدریس برای دانش آموزان و آموزگاران
برانگیزاننده است؛ چون باعث یادگیری بیشتر برای دانش آموزان و تدریس اثربخش تر برای معلمان می شود .در حالت ایده آل،
آزمون ها و امتحانات نباید تنها به سنجش حافظه ی ایستا بپردازند [ .]29به طور کلی نظریه ی هوش موفق استرنبرگ یک
رویکرد تعاملی و نیمرخ محور است .این نظریه بیان می کند که ممکن است یک شخص مهارت عملی بیشتر ،اما مهارت
تحلیلی و خالقانه کمتری داشته باشد .توانایی های تحلیلی زمانی به کار می رود که دانش آموزان مطالب را تحلیل ،نقد،

2۰4

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

ارزیابی ،مقابله و مقایسه کنند و توانایی های خالق شامل :خلق و کشف ایده های جدید ،مجسم کردن ،پیشنهاد دادن و پیش
بینی کردن است .توانایی عملی به افراد کمک می کند تا آموخته های رسمی و غیر رسمی خود را به کار بگیرند .تدریس
براساس هوش موفق می تواند با هر موضوع درسی و در هر سطحی از تحصیل مورد استفاده قرار بگیرد [.]33

 .12نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر معرفی تیزهوشان کم پیشرفت  ،ویژگی های آن ها  ،هوش موفق  ،مرور اصول و مفاهیم آن و نیز ارایه
شواهد پژوهشی در خصوص مزایای آموزش هوش موفق برای طیفی از مشکالت دانش آموزان تیزهوش بود .مطالعات نشان داد
که کودکان تیزهوش نیاز وافری به استفاده و بهره مندی از امکانات آموزشی و برنامه های مهارتی خاص دارند تا بتوانند به رشد
حداکثری از مهارت ها و استعداد ها برسند [ .]34به طور کلی امروزه آموزش هوش موفق کامال با مدرسه گره خورده است ،زیرا
از زمانهای دور تصور بر این بوده است که تیزهوشی با موفقیت تحصیلی رابطه دارد .در واقع آموزش هوش موفق می تواند منجر
به تسهیل مواجهه فراگیران با چالش های متعددی شود که آنها احتماال در زندگی شخصی ،شغلی و اجتماعی خود پیش رو
دارند [.]35
مطالعات نشان داد که آموزش هوش موفق باعث افزایش اعتماد به نفس [ ،]36کاهش اضطراب امتحان و افزایش
انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان می گردد [ .]37تیزهوشان برای پیشرفت همه جانبه در زندگی به توانایی های
دیگری از جمله توانایی خالق و عملی نیاز دارند [ .]38هوش موفق سه توانش (تحلیلی ،عملی و خالق) را به طور همزمان
آموزش میدهد [ .]12و فقط بر جنبههای تحلیلی تاکید نمیکند؛ این در حالی است که اکثر برنامههای آموزشی تیزهوشان
بر بعد تحلیلی و تفکر تحلیلی تاکید دارند و دانش آموز در محیط واقعی و در برخورد با مسائل روزمره تقویت نشده و آموزش
نمیبیند و وقتی شکست میخورد احساس ناامیدی میکند بنابراین هوش موفق نه تنها بر توانش تحلیلی تاثیر داشته بلکه بر
توانش عملی و خالقانه نیز همسو با توانش تحلیلی موثر است [ .]39توجه به سه توانایی (تحلیلی ،عملی و خالق) در فرآیند
تحصیل ،باعث خودشکوفایی و انگیزه پیشرفت درونی و بیرونی دانش آموزان خواهد شد [ .]4۰از طرفی هوش موفق نقاط قوت
و ضعف فرد را نشان داده و با تقویت نقاط قوت و جبران نقاط ضعف ،درک دانش آموز را نسبت به توانایی هایش تغییر میدهد
[ .]41با توجه به اینکه از دست دادن استعداد ،جامعه را از مشارکت های بالقوه محروم کرده ،هم چنین فرصت های آینده
دانش آموزان را از بین می برد و توانایی آنها را در دستیابی به خود واقعی و تجربه تحقق فکری با مشکل مواجه می سازد [.]11
به نظر می رسد آموزش هوش موفق که شامل سه مهارت تحلیلی ،عملی و خالق است؛ بتواند موثر واقع شود .و از سوی دیگر
تاکنون پژوهشی که به بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق در گروه تیزهوشان کم پیشرفت بپردازد ،انجام نگرفته و پژوهش
ها در زمینه تیزهوش کم پیشرفت ،بیشتر از نوع کیفی و یا علی -مقایسه ایی بوده اند که این حاکی از خال پژوهشی در این
زمینه و اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می باشد .لذا انتظار می رود که پژوهش ها در زمینه تیزهوشان کم پیشرفت افزایش
یابد  .همچنین پیشنهاد میگردد آموزش هوش موفق به عنوان یک اقدام مهم آموزشی برای دانشآموزان تیزهوش کمپیشرفت
در اولویت قرار گیرد تا زمینهساز انگیزش و پیشرفت تحصیلی آنان قرار گیرد.
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