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پایه   روان شناختی آموزش انفرادی
سیاست آموزشی انفرادی از دو امتیاز مهم برخوردار است:

الف( کاربرد در نظام تلفیق و فراگیرسازی
ب( سازگاری با ویژگی های خالقیت.

در ادامه این مزایا را به اجمال بررسی می کنیم:

کاربرد غنی سازی انفرادی در نظام تلفیق

»تلفیق«)1(یک نظام آموزش و پرورش��ی اس��ت که در آن دانش آموز دارای استعداد درخشان، در درون 
برنامه   فراگیر عمومی همراه با دانش آموزان دارای هوش متوسط اشتغال به تحصیل دارد.

آموزشگاه در یک جریان انطباق با دانش آموز دارای استعداد درخشان می کوشد برنامه   درسی، روش ها و 
شیوه های خود را تغییر دهد تا حتی االمکان به نیازهای خاص آن دانش آموز پاسخ دهد. 

»تلفیق« برعکس مفهوم »یکپارچه سازی«)2( است. در »یکپارچه سازی« مدرسه در یک فرایند انجذابی 
می کوشد دانش آموز را با ویژگی های مدرسه سازگار کند. )فردریکسون و کالین، 2002( 

در واقع زیربنای نظام »تلفیق« آن است که همه   دانش آموزان در طیف های گوناگون هوشی و ظرفیت های 
شناختی در سطوح مختلف باید مورد توجه قرار گیرند و به نیازهای آموزشی و پرورشی آنها رسیدگی گردد؛ 

در این حال شرایطی فراهم می آید که همه   دانش آموزان در جریانی فراگیر و پوشا از یکدیگر یاد بگیرند.
سیاس��ت های رایج این نظ��ام را »کالس های با توانایی ه��ای مختلط«)3(، »آموزش درون کالس��ی«)4(، 

»آموزش هم یارانه«)5( و »مطالعه   مستقل انفرادی«)6( تشکیل می دهند.
نظام »تفکیک«)7( در اینجا به معنای گنجاندن دانش آموز تیزهوش در برنامه   آموزشی خاصی است که 

مستلزم جدایی آنها از دانش آموزان دارای هوش متوسط باشد 
این نظام با سیاست های گوناگونی نظیر »کالس تفکیکی« در آموزشگاه عمومی و یا »آموزشگاه خاص« 

تحقق می پذیرد.

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

بررسی اجمالی برنامه های آموزشی
ویژه دانش آموزان تیزهوش )2(
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الف( کاربرد در نظام تلفیق و فراگیرسازی: امتیاز قابل توجه این سیاست آن است که مستلزم 
جداس��ازی و تفکیک نظام آموزشی نیس��ت و به سادگی در مدارس عادی در کنار دانش آموزان دارای 
هوش متوس��ط نیز قابل اجراس��ت. مطالعات بس��یاری در این باره انجام یافته اس��ت.)پری و هوباک، 
1983؛ دی��ن ومیالم، 1985؛ برت و نیهارت،1986؛ پی��زورو، 1987؛ آیزلن و فاکس،1990؛ آنتونی و 

لیدر، 2010(
بر اساس مالحظات برخی از مکاتب تربیتی، نظام های ارزشی و اولویت دهی بسیاری از سیاست گذاران 
در قلم��رو آموزش و پ��رورش، تأکید بر پی ریزی نظام فراگیرس��ازی و تلفیق در جمعیت دانش آموزی 
اس��ت. از سوی دیگر بهره گیری از سیاست های آموزشی نظام تفکیکی، مقتضی تأمین منابع انسانی و 

مادی خاص و پرهزینه ای است که ممکن است در توان تحقق نباشد.
ب( س�ازگاری با ویژگی های روان ش�ناختی خالقیت: »سیاست آموزش��ی انفرادی« یکی از 
سیاست های آموزشی بسیار سودمند و کاربردی برای پرورش استعداد کودکان و نوجوانان خالق است؛ 

از آن روی که با ویژگی های روانشناختی خالقیت سازگار است.
به طور کلی خالقیت دارای دو خوش��ه   اساس��ی است: »آفرینندگی« و »سازماندهی« که هر دو از 
سرچشمه   »پویایی« می جوشند و با هشت جلوه بروز می یابند. »پویایی« به احساس  نیرومندی  شدید 
ب��رای  تجربه    کنجکاوانه  و فعال  یک  اندیش��ه    بزرگ  هیجان  انگی��ز و نیز جنب  و جوش  کنجکاوانه برای  

کارهای  نو و تازه اشاره دارد.
خوشه   »آفرینندگی« مشتمل بر شش جلوه   خالقیت است؛

1( نوپدیدآوری، یعنی توانایی   پدید آوری  چیز بدیع ، اندیشه    نو و یا نظر جدید 
2( نوآوری، ارائه    طرحی  سودمند برای  اولین  بار یا ابتکار چیزهای  نو که راه  حل جدید، آسان  

و مؤثری برای  مسائل  دشوار در جهت بهبود زندگی  باشد.
3( طرح نو، یعنی تازگی  در پیشنهاد برای  تولید و ترکیب  اشیاء 

4( کارآفرینی، یعنی توانایی  ایجاد چیز نو و ارایه    کارها با شیوه   نوین  ازطریق یافتن  راه  جدید 
برای  انجام  آنها 

5( حل   مسئله   اکتشافی، یعنی قدرت  تولید و اکتشاف  برای حل    مسئله  
6( استنباط، یعنی نگاه  همه جانبه برای استنباط  مفهوم  جدید از ترکیب  مفاهیم  آموخته  شده  

در خوشه   »سازماندهی« دو جلوه   خالقیت جای می گیرد؛
1( مفهوم یابی، یعنی توانایی  درک، یادگیری  و شناخت  مفاهیم  و طبقه بندی  آنها
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 2( راهکاریابی تحلیلی، به معنای پیدا کردن راه  انجام  هر کاری  در س��طح  برجس��ته  بر اساس 
فهم، ریشه یابی، تجزیه  و تحلیل  و موقعیت  سنجی 

نکته   حایز اهمیت آن اس��ت که خوش��ه های خالقیت از هسته   مشترک و بنیادین »پویایی« نشأت 
می گیرند. در حقیقت، بدون پویایی، این خوش��ه ها از هم می پاش��ند و در س��اختار دو خوشه ای جای 

نمی گیرند. در واقع پویایی دو خوشه را به یکدیگر می پیوندد. 
بنابراین »خالقیت« »توانایی و احساس  نیرومندی  شدید برای  تجربه    کنجکاوانه  و فعال  یک  اندیشه    
بزرگ  هیجان  انگیز، ریش��ه یابی امور، تش��خیص موقعیت و یا طبقه بندی مفاهیم است که در راستای 

نوپدیدآوری در اندیشه، پیشنهاد، نظر، راهکار، استنباط، اکتشاف، اختراع و یا کار، بروز می یابد.«
چنان ک��ه از ای��ن تعریف دریافت می ش��ود، خالقیت اصطالحاً مفهومی گس��ترده و مرکب از ابعاد 
توانش��ی، عاطفی، ش��ناختی و رفتاری اس��ت. افزون بر آن، این تعریف هم به فرایند و هم برایند توجه 

کرده است. 

از ای��ن رو، بر پایه   این جلوه های هش��ت گانه، هر ی��ک از این عرصه ها به تنهایی، ش��اخص احراز 
خالقیت قلمداد می شوند؛ گرچه خالقیت ماهیتاً در موارد بسیاری اقتضای چندِجلِوگی را می کند.

چنان که از ش��الوده   دو خوش��ه بر می آید، آفرینندگی مش��تمل بر جلوه هایی از خالقیت است که 
مقتض��ی انجام فعالی��ت و تکاپوی عملی و به ویژه بهره گیری از تجربه اس��ت؛ ح��ال آن که جلوه های 

شکل 1- جلوه های هشت گانه   خالقیت )کاظمی، 1393(
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خالقیت در »س��ازماندهی« مس��تلزم فعالیت و تجربه اندوزی نیست؛ بلکه به بهره گیری از ظرفیت های 
شناختی نظری و انتزاعی نیازمند است. )کاظمی، 1393(

بنابراین ویژگی های خالقیت در هر دو خوش��ه و در هر دو جنس��یت معموالً اقتضای به کارگیری 
کوشش های فردی را می کند. چنین خصوصیتی با نیازهای ویژه افراد خالق که به فعالیت های مستقل 

و متمایز بها می دهند، هماهنگ است.

برنامه ای ویژه برای پرورش خالقیت: فرایندپژوهی نوپدیده ها
»فرایندپژوه��ی نوپدیده ها« ی��ک راهبرد انفرادی در پرورش خالقیت اس��ت؛ در این راهبرد، فرد 
خالق با روند پدیدآیی و شکل گیری فرآوری های نو و خالقانه آشنا می شود و از نزدیک در کوران خط 

سیر تطور آنها قرار می گیرد
راهبرد یاد ش��ده می تواند یکی از مصادیق آموزش فردي ش��ده از نوع غني س��ازي تلقی ش��ود که 

مهارت هاي دانش آفریني در فرد خالق را بهبود می بخشد. 
»پویایی« در ش��الوده و خمیرمایه   » فرایندپژوهی« نهفته اس��ت؛ به بی��ان دیگر هیچ فرایندی در 

شکل گیری یک پدیده   نوین، جداپذیری از »پویایی« ندارد.
»فرایندپژوهی نوپدیده ها« مشتمل بر یازده مرحله و گام اساسی است: )رجوع شود به شکل 2(

1- استواری مبانی
محتویات و مطالب از حیث استفهام تمییزي و بیان موارد تفاوت و وجوه افتراق و تعیین حدود و 

مرزهاي میان مباني و مفاهیم مرتبط با موضوع به وسیله   معلم شرح داده می شود.
2- فهرست گیری 

معلم بسته به قلمرو خالقیت دانش آموز که آفرینندگی است یا سازماندهی، ابتدا فهرستي از انواع 
خالقیت در دو خوشه فراهم می آورد: مفهوم یابی ها، نظریه پردازی ها، رهیابی های تحلیلی )برای خوشه   
سازمان دهی( و نوپدیدآوری ها، اختراع ها و اکتشاف ها، استنباط ها، کار آفرینی ها، نوآوری ها و طرح های 

نو )برای خوشه   آفرینندگی(.
چنان که پیش ازاین بیان شد، دو نوع خالقیت و جلوه های هر یک بر پایه   هسته   مشترک خالقیت 

یعنی مفهوم »پویایی«پدید می آیند و شکل می گیرند. )بر اساس شکل 1(
3- گزینش

معلم از میان فهرس��ت مزبور، بر اس��اس آمادگي فردي و انگیزه درونی دانش آموز یکی از آن انواع 
خالقیت را انتخاب می کند و برمی گزیند 
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4- فرایندآموزی 
معلم یا مربي با شیوه آموزشی فردی برای دانش آموز ، جریان و فرایند شکل گیري آن نوع خالقیت 

را تشریح می کند.
5- نظام دهي

بی تردید فرایند ش��کل گیری یک پدیده   نوین، از ش��الوده ای یک پارچه برخوردار بوده است که به 
ثمر نشس��ته اس��ت. هماهنگی درونی یک فرایند ش��امل مراحل متوالي آن می ش��ود. از این رو معلم 
می کوشد بافت یک پارچه و فرایند هماهنگ و توالی منظم مراحل و به طور کلی وحدت یافتگی جریان 

نوپدیدآوری را برای دانش آموز تبیین کند.
6- تأمین منابع

بازآفریني یک پدیده   نوین، مستلزم فراهم آوري وسایل و تجهیزات خاصي است که بستگی به نوع 
و زمینه   خالقیت دارد؛ کتابخانه   مجهز، ش��بکه   نیرومند اطالع پردازی، کارگاه، آزمایشگاه و سایر منابع 

آموزشی و علمی برای احیای یک جریان خالقانه، ضرورت هایی غیرقابل تردیدند.
7- اجرای فرایند

دانش آموز تحت نظارت دقیق مربي با طي مراحل، به طور گام به گام به اجراي فرایند آن پدیده   نو 
می پردازد. ممکن است این فرایند به اقتضای ماهیت تجربی اش به فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی 
و میدانی نیازمند باشد و امکان دارد مستلزم بهره گیری از سازوکار نظری و شناختی و جریان تحلیلی 

محض باشد.

شکل 2- ساختار فرایندپژوهی نوپدیده ها برای پرورش خالقیت
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8- نقد فرایند
دانش آم��وز پس از اجرای فرایند، تحت نظارت و راهنمایی معلم، به بررس��ي و نقد آن می پردازد؛ 

مؤلفه های اجرایی آن را تحلیل می کند و مجموعه   جریان را مورد ارزش یابي نهایی قرار می دهد. 
این نقد و ارزش یابی، ماهیت علمی، تخصصی و فنی دارد. 

9- استنتاج 
دانش آموز در نهمین گام فرایندپژوهی، همه   پیامدها و نتایج گس��ترده    این نوع خالقیت و فرایند 

آن را در جنبه هاي گوناگون بررسی می کند. 
پیامدسنجی یک اثر خالقانه شامل انواع پیش بینی ها در خط سیرهای گوناگون می شود. در واقع، 
اندازه ای برای نتیجه گیری ها متصور نیست؛ دانش آموز در حد وسع و توان خود در عرصه های مختلف 

به استنتاج می پردازد.
10- استنباط

یک��ی از گام های بنیادین فرایندپژوهی، بررس��ی جنبه هاي ارزش��مند و مفید ی��ک اثر و برایند 
خالقان��ه از لحاظ کاربردهاي اجتماعي اس��ت. این اقدام فرایندپژوهی، به کندوکاو ش��الوده و بافت 
اجتماعی خالقیت می پردازد. فراوری های خالقانه نمی توانند منفک از اولویت ها، ارزش ها و انتظارات 
اجتماعی باشند. چنان که یک اثر خالقانه در روند پاسخگویی به انتظارات محیطی نباشد، مشروعیت 

اجتماعی اش را از کف می دهد.
11- اجرای نوین

ب��ا طی ده گام مهم فرایندپژوه��ی و در پایان آن، معلم از دانش آموز می خواهد به اجراي فرایند با 
شیوه   نوین و متفاوتی بپردازد. 

در واقع هر یک از گامهای ده گانه   پیشین دانش آموز را برای گام یازدهم یعنی اجرای نوین فرایند 
آماده می کنند.

با این مرحله، »فرایندپژوهی نوپدیده ها« به پایان می رسد و این برنامه به نوپدیدآوری در دانش آموز 
دست یازیده است. )کاظمی، 1379، 1393(

نتایج برخی کوشش های آموزشی نشان داده است هنگامی که از کودکان پنج و نیم ساله خواسته 
شده که فرایند شکل گیری یک اختراع را یاد بگیرند و آن را از طریق کارآموزی، مجددا اجرا کنند، به 

رشد خالقیت، خودباوری و مهارت های کالمی آنان انجامیده است.)میدور، 1994(
چنان ک��ه تلویحاً بیان ش��د، »فرایندپژوهی نوپدیده ها« یک کوش��ش خالقیت پروری برای هر دو 
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قلمرو آفرینندگی و سازماندهی است.
این برنامه در اصل به یکپارچگی دو قلمرو خالقیت تحقق می بخش��د؛ استواری مبانی، نظام دهی، 
نقد، اس��تنتاج و استنباط، گام هایی هس��تند که به تقویت و ورزیدگی »سازماندهی« یاری می دهند و 
اجرای فرایند در گام هفتم و اجرای نوین در قدم یازدهم، با تأکید بر تجربه ورزی، به اس��تحکام قلمرو 

»آفرینندگی« کمک می کنند.
از این رو، »فرایندپژوهی نوپدیده ها« را می توان برای پرورش دو خوشه   خالقیت کودکان از مقطع 

سنی پیش دبستانی به کار برد.
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