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 چکیده 
مسئله استعدادیابی یکی از مباحث مهم در حوزه آموزشی و پژوهشی است  

های آموزشی مطرح بوده است.  ای برای نظامعنوان دغدغه که همیشه به 

تواند بخش  آموزان مستعد میبررسی مسائل شناسایی و هدایت دانش

اندرکاران را روشن و شفاف نماید، های مجریان و دست عظیمی از فعالیت 

تا رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند؛ از سوی دیگر، فیزیک کوانتوم  

کاررفته و در تبیین مسائل آموزشی و تربیتی ل آموزشی بههمواره در مسائ

های قوانین و  بسیار اثربخش بوده است. هدف این پژوهش بررسی داللت 

آموزان بود. در این مطالعه  اصول فیزیک کوانتوم در حوزه استعدادیابی دانش 

با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی جستارنظرورزانه استفاده شد. در  

وهش ضمن بررسی مفاهیم فیزیک کوانتومی همچون دوگانگی  این پژ

شرودینگر،    ای، عدم قطعیت هایزنبرگ، اصل مکملیت بور، گربهذره-موجی 

کل انگاری و پدیده تداخل)سازنده/ویرانگر( به تبیین مسائل حوزه شناسایی  

های پژوهش نشان داد  آموزان با استعداد پرداخته شد. یافتهو هدایت دانش 

سازی و تحریک حوزه استعدادی  ای بر آگاهذره -گانگی موجیکه دو

گیری بور، شرودینگر بر  یادگیرندگان، مسئله عدم قطعیت هایزنبرگ، اندازه 

استفاده از چندین ابزار ومنابع جهت شناسایی، شناسایی در موقعیت خاص  

های مختلف، مسئله کل  استعداد و مشاهده دقیق یادگیرندگان در محیط 

بر خروج از نگاه کلی به حوزه استعدادی ونگاه ریزبینانه به آن داللت  انگاری  

دارد و همچنین پدیده تداخل ناظر بر ایجاد موقعیت مشارکت یادگیرندگان 

با حوزه استعدادی مشترک و توجه به نحوه رفتارهایمان در برخورد با  

 آموزان با استعداد، است. دانش 

 

 

 

هدایت، استعداد برتر، فیزیک کوانتوم،  شناسایی، های کلیدی: واژه 

   آموزان.دانش 

 Abstract 
The issue of talent-discovering is one of the most 

important issues in the field of education and research 

that has always been a concern for educational 

systems. Studying the issues of identifying and 

guiding talented students can illuminate a large part of 

the activities of the executors and practitioners in order 

to accomplish their mission effectively. On the other 

hand, quantum physics has always been used in 

educational matters and has been very effective in 

explaining educational issues.  The purpose of this 

study was to investigate the implications of the laws 

and principles of quantum physics in the field of 

student talent-discovering. In this study, due to the 

nature of the research, the qualitative method of 

commentary search was used. In this research, while 

exploring the concepts of quantum physics such as 

wave/particle dichotomy, Heisenberg uncertainty, 

Bohr's complementary principle, Schrödinger's cat, 

holism, and interfering (constructive/destructive) 

phenomena, the problems of identifying and guiding 

talented students were addressed. The findings showed 

that wave/particle dichotomy implies the awareness 

and stimulation of learners' talent; Heisenberg 

uncertainty problem, Bohr measurement, and 

Schrödinger implies the use of several tools and 

resources for identification, identification in the 

specific talent location and accurate observation of 

learners in different environments; The issue of holism 

implies a departure from the general view to the talent 

domain and have a subtle look to it; and also the 

phenomenon of observer interference implies the 

creating a collaborative learning environment for 

learners with the same talent fields and paying 

attention to how we behave towards talented students. 

 
Keywords: Discovering, Guidance, Superior 

Talent,Quantum Physics, Student. 
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 مقدمه
ها، در جهت توصیف، هایی منسجم و منظم از پدیدهها، دیدگاهگیری از آندهد و با بهرهها، اساس هر رشته و علمی را  تشکیل مینظریه 

هایی که به منظور بهبود ارتباط و بیان  ، مجموعه گزاره(. نظریه1396شود )حامدی نسب وآیتی، ها فراهم میبینی آنتبیین و پیش

شود. یکی از اهداف متخصصین تعلیم و تربیت و برنامه  ومی برای کسانی که به دنبال پژوهش و فعالیت هستند، بیان میرهنمودهای مفه

 (.  1391باشد تا بتوانند مسائل تعلیم و تربیت را روشن وشفاف نمایند )شریفیان، ها علمی میها از دیگر رشتهدرسی اقتباس نظریه

در قرن بیستم  به وجود آمد؛ فیزیک کوانتوم در فسلفه علم از اهمیت خاصی برخوردار است. دانشمندان   "نظریه کوانتوم"ای به نامنظریه 

اند. نظریه فیزیک در رشد و تکامل نظریه فیزیک کوانتوم سهم بسزایی داشته 4و شرودینگر 3، دوبروی 2، پالنک1زیادی همچون هایزنبرگ

بینی کرده دانان پیشگیری نظریه کوانتوم، فیزیک(. اما از زمان شکل1393کوانتوم شروع فصلی، تازه در مسائل فیزیک بود )پشوتنی زاده،  

(. 1395؛ نقل در محمدهادی، 5ت و به کارگرفته خواهد شد )بارتهای غیرفیزیکی نیز گسترش خواهد یافبودند که این نظریه در حیطه

پیشنهاد شده است. استدالل این   9و دنا زوهار 8، فریدجاف کاپرا7دانان پیشرو مانند دیویدبوهمتوسط برخی از فیزیک 6دیدگاه کوانتومی

نماید.  تمند برای تفکر در مورد انسان و جامعه فراهم میدانان این است که درک و بینش برگرفته از دنیای زیر اتمی، یک مدل قدرفیزیک

(.  تالش این محققان سبب شده، تئوری 1387و برخی نیز واقعی است )کراپر،  10های آنها استعاریها و بینشبسیاری از تحقیقات، گفتمان

ها علمی مورد استفاده قرار گیرد و از اصول و تهای از تفکر در سایر رشفیزیک کوانتومی نه صرفا به عنوان یک نظریه بلکه به عنوان شیوه

شناسی و علوم ها از قبیل کامپیوتر، علم و اطالعات، زیست شناسی، ارتباطات، روانمفاهیم آن به صورت یک رویکرد علمی در دیگر رشته 

ایست در مسائل آموزشی از ب(. متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه درسی معتقد هستند که می1391تربیتی استفاده شود )آخشیک،

(. در راستای استفاده از فیزیک کوانتوم در  1391شناسی، علوم اجتماعی و غیره استفاده کرد )شریفیان، های سایر علوم مانند رواننظریه 

ه تفسیر اطالعات  ( در حوز1393( در حوزه علم و اطالعات ؛ پشوتنی زاده و کوکبی ) 1395توان به مطالعات پشوتنی زاده) ها میسایر رشته

( 1391( در حوزه یادگیری کوانتومی در بهینه سازی آموزش منابع انسانی؛ رامین ) 1395به وسیله  قوانین فیزیک کوانتوم ؛ محمد هادی ) 

ژن ( در حوزه باورهای دینی،  1390( رهبری کوانتومی در سازمان؛ صوفیان وصوفیان) 1394پور ) در حوزه فلسفه و برهان نظم؛ افجه وحمزه

هایی های بسیار پیچیده سبب شده که دانشمندان از این نظریه در بررسی پدیدههای تئوری کوانتوم در بررسی پدیدهاشاره نمود. قابلیت

(. تالش آنان زمینه مناسبی برای 2006، 11مثل ذهن، تفکر و ضمیر خودآگاه استفاده نمایند )لیت، الیاسمیت، کرون، واینشتین و تاگارد

های نوینی در مورد مسائل آموزشی ارائه نموده است )محمد های آموزشی فراهم ساخته است و دیدگاهئوری کوانتوم در سیستمکاربرد ت

 (.  1395هادی، 

اسناد  در (.2012، 12ریو ازدم نتسیآموزان است )التدانش ی استعدادیابیمسئله ،تیتربومیمهم نظام تعل فیاز اهداف و وظا یکی

کشور  یو علم یآموزش نظام ی رو شیمهم پ فهیوظ کیعنوان به رانیفراگ ی و رشد استعدادها ییو شناسا یآموزشکشور عدالت یباالدست

کودکان  یخداداد ی استعدادها ییو شکوفا ییدارد با شناسا تیمأمور تیو ترب میتعل (.1394دار،  قهیو سلی)مجدفر، اصالن قرارگرفته است

؛ همچنین ( 1392 دادهم،یو نو ،ینژاد، رزاق یاحیر ،یاردکان یی)شرکا دینما تیالزم را در آنان تقو ی هاو مهارت هایستگیان، شاو نوجوان

نشان داد که مسئله استعدادیابی برای معلمان وسایر افراد دخیل)والدین(   ( 2015،  13و الورنسووا )زالتوا( و  1397پور) های پژوهش علییافته

رو، کاربست اصول و قوانین فیزیک از این  ها ابهاماتی وجود دارد.  در طرح هنوز به خوبی روشن نشده است و  در حوزه استعدادیابی برای آن

تواند، رهآوردهای شناسی و آموزشی است میی از مسائل مهم روانهای فردی و استعدادیابی که به عنوان یککوانتومی در مسئله تفاوت
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ها و راهبردها های آموزشی است. امروزه اتخاذ سیاستهای نظامی استعدادیابی یکی از مسائل مهم و دغدغهمهمی را دربرداشته باشد. مسئله

رود )تقی پورکران، های آموزشی به شمار میبرای نظام یک موضوع اساسی های کارآمد برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر،و رویه 

کند که به افراد متناسب با استعدادها ی تعلیم و تربیت را موظف میآموزان با استعداد، متصدیان حوزه(. امر چگونگی برخورد با دانش 1394

های خود را به فعلیت درآورند  ئه دهند تا بتوانند توانایی های موجود، خدمات اراهای بالقوه و بالفعلشان در حد امکانات و محدودیتو توانایی

 .(1394دار،  قهیو سلی)مجدفر، اصالن

های ملی مانند هایی در این راستا برداشته شده و طرحهای استعدادیابی در ابعاد ورزشی و سایر استعدادها، گامدر ایران با اجرای طرح

(، 1393های آقاصفری) کارگرفته شده است. نتایج پژوهشوزان مستعد در مدارس بهآمطرح شهاب به منظور شناسایی و هدایت دانش 

آموزان ( نشان داد که وضعیت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر و دانش1396)   و برخورداری ( و عبدالهی، قائدی، ضرغامی1397پور) علی

دادیابی به طور جدی پرداخته شود؛ این مسئله مهم نظام آموزشی، با استعداد در وضعیت مناسبی قرار ندارد و الزم است به مسئله استع

دهد که قوانین و اصول فیزیک کوانتوم در مسائل آموزشی وپژوهشی برای افراد درگیر با این امر تبیین گردد. بررسی منابع مختلف نشان می

سائل آموزشی ارائه نموده است؛ از سوی دیگر یکی از مسائل های نوینی درباره موارد شده است و با استفاده از این قوانین و اصول دیدگاه

های قوانین و اصول فیزیک ی داللتدهد که تحقیقی در زمینهمهم نظام آموزشی، حوزه استعدادیابی است. مطالعات انجام شده نشان می

وانین و اصول فیزیک کوانتوم در حوزه  های قکوانتومی در مسائل استعدادیابی انجام نشده است؛ لذا هدف این مطالعه تبیین داللت

ی استعدادیابی مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته  استعدادیابی است. بدین منظور ضمن پرداختن به قوانین و مفاهیم فیزیک کوانتوم، مسئله

 است.

 

 روش 
داللت های آن در حوزه استعدادیابی است. در مطالعه حاضر به دنبال  تحلیل تئوریک قوانین و اصول فیزیک کوانتومی و پرداختن به 

استفاده شد. این روش، نوعی فراتحلیل یا تلفیق  1های پژوهش کیفی با عنوان تحلیل فلسفی جستارنظرورزانهاین پژوهش از یکی روش

کند. برای نگری استفاده میای از قواعد آماری از آن به عنوان ابزاری برای روشپژوهشی است که یک پژوهشگر با بصیرت، به جای مجموعه

دهد تا در طول این سفر جستارپرداز، نوشتن یک راه ویژه برای فکرکردن است. روشی برای پژوهشی است؛ راهی که به خواننده اجازه می

وهشی است که کند. بنابراین جستارنظرورزانه یک فرآیند پژمی شود، نویسنده را دنبال تری ختم میسازی بزرگوخم که به روشنپر پیچ

های به رسمیت شناخته شده پژوهش وجود دارد  ای که بر سر راه تمامی نظامشود؛ تلهمانع از تنزل تجربه انسانی به یک محصول عینی می

ده (.  اطالعات مطالعه حاضر با استفاده از ابزار بررسی مستندات جمع آوری شد و با تجزیه و تحلیل این اطالعات با استفا1394، 2)شورت

 انجام گرفت.   3از روش تاملی، کرسول

های ها در حوزهبندی آنها و دستهتوان انتخاب کرد. انواع این روشهای گوناگونی را میبرای انجام یک پژوهش با رویکرد کیفی روش 

نگاری، ی، پدیدارشناسی، قومهای کیفی را در پنج روش روایتهای مدون انواع طرحگوناگون متفاوت است. کرسول براساس دالیل و استدالل 

های کیفی به دنبال چگونگی ساخت معنا، چگونه معنا طور خالصه، تمامی روشبندی کرده است. بهموردکاوی و گرانددتئوری دسته

ه در  ای از جملای و فرارشتههای چندرشتهوتحلیل متعددی در حوزههای تجزیهشان و دنیاهایشان هستند. روشبخشیدن مردم به زندگی

های تحلیل، توسعی، نظرورزانه، تاریخی، علمی، حکایی، پدیدارشناسی، توان روش شود، از آن جمله میوتربیت برای تحلیل استفاده میتعلیم

 (.1396و کرسول، 1394تاویلی، انتقادی، عمل فکورانه و ... را نام برد )شورت،

 

 ها یافته 
 تاریخچه فیزیک کوانتوم 

میالدی به کمال  19ی گالیله و نیوتن تکوین یافت و با نظریه الکترومغناطیسی ماکسول، در نیمه دوم قرن فیزیک کالسیک با کارها

توسط  1905ها در قالب فیزیک کالسیک میسر نبود. نظریه نسبیت خاص که در سال ، توجیه بعضی از پدیده19رسید؛ اما در اواخر قرن
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خی از این مشکالت را حل کردند. زمانی که ماکس پالنک فرمول خود را برای توزیع انرژی  انیشتین ارائه شد و نظریه کوانتومی پالنک، بر

(.  1378:1، 1گردد )دیویس وبتسبرحسب بسامد در تابش جسم سیاه منتشرکرد، از نظر تاریخ نویسان شروع نظریه کوانتوم محسوب می

ان میکروفیزیک باید به قوانین جدیدی دست یافت. این قوانین جدید  های جهشد که برای توجیه پدیدهدر آن زمان در همه جا احساس می 

گذاری شد و به فیزیک کوانتومی مرسوم گشت )منصوری، و همکارانش پایه   2توسط هایزنبرگ، شرودینگر، دیراک   1927-1925های  در سال 

رمالیزم ریاضی جدید ارائه شد. این تعبیر که به تعبیر ، هایزنبرگ و بورن، تعبیری برای ف  3بود که در پی کارهای بور  1927(. در سال  1390

(. حرف فیزیک کالسیک این بود که 1385های فلسفی فیزیک کالسیک را فرو ریخت )گلشنی، موسوم است. بسیاری از شالوده 4کپنهاگی

ن عینی به دست دهد. ولی فیزیک یک دنیای عینی خارج از ذهن ما وجود دارد و انسان قادر است تصویری مطابق با واقعیت از این جها

کوانتومی تمامی این فلسفه فیزیک کالسیک را در هم ریخت و اساسی نو برای فیزیک میکروسکوپی بنیان گذاشت. فیزیک کوانتومی جدید  

کالسیک شود؛ اما این تابع موج به جای آن که همانند فیزیک گوید که وضعیت هر دستگاهی از ذرات، کامال تابع موجش مشخص میمی

کند )پشوتنی های خاص را تعیین میمحل و سرعت دقیق هر ذره را مشخص سازد، تنها احتمال وقوع ذره در محل های خاص و با سرعت 

(.  بطورکلی، فیزیک کوانتومی بسیاری از باورهای ما را که براساس فیزیک کالسیک شکل گرفته بود را در هم شکست 1393زاده وکوکبی،  

 د را بنیان گذاشت که در ادامه به برخی از مفاهیم و قوانین آن خواهیم پرداخت.ای جدیو نظریه 

 قوانین مهم فیزیک کوانتومی 

شود و به منظور درک بهتر مقایسات در این بخش برخی از قوانین و اصول حاکم بر ذرات ریزاتمی در فیزیک کوانتومی نقد وبررسی می

 ها بیان خواهد شد.تعدادیابی، در همان جا این مقایسات و تطبیقانجام شده بین دنیای کوانتوم و مسئله اس

 5ذره ای - دوگانگی موجی -

ای و موجی  ای است.  یعنی که ذرات دارای دو ماهیت کلی ذرهذره-یکی از مفاهیم اساسی نظریه فیزیک کوانتوم، دوگانگی موجی

 هستند: زمانی که ذرات مشاهده شوند، در حالت ذره و هرگاه مشاهده نشوند در حالت موجی قرار دارند.  

آموزان دارای دو ای و موجی تشبیه کنیم. به بیان دیگر دانشم، به دو حالت ذرهتوان مانند ماده در فیزیک کوانتوآموزان را میدانش

های مختلف های فردی و استعدادهای گوناگون حضور دارند.  و در در فعالیتای و موجی هستند. ودر کالس درس با تفاوت نقش اساسی ذره 

رد، به آن معناست که هنوز نسبت به حوزه استعدادی خود شناختی ای قرار داآموز در حالت ذرهگوییم که دانششرکت دارند. وقتی می

پیدا نکرده است و یا اگر هم شناخت پیدا کرده،  این استعداد تبدیل بالفعل نشده است و به عبارتی دیگر حالتی منفعل دارد. اما در این 

  دینما  تیالزم را در آنان تقو  ی هاو مهارت  هایستگیشا  ا بتواند، تآموزان را دارددانشاستعداد  و رشد    تیهدا  فهیوظ  تیتربومینظام تعلمیان،  

آموزان با قرار  دانش  (.1392 دادهم،یو نو ی، رزاقنژادیاحیر ،یاردکان ییآماده شوند )شرکا یو اجتماع ی فرد وبمطل یزندگ کی و برای 

کنند و متوجه  های مختلف مانند مدرسه، خانواده، همساالن و یا با کمک دیگران، نسبت به استعدادشان آگاهی کسب میگرفتن در محیط

 آموزان از خود دگرگون شوند؛ در این مرحله، شناخت دانش شوند و به طرف استعدادشان رهنمون میای خاص میاستعداد خود در حوزه

که روز به روز متناسب با ظرفیت خدادادی خودش در حوزه  طوری گیرد، بهای خارج شده و نقش موجی به خود میشود و از حالت ذرهمی

ای به موجی را در حوزه استعدادی توانیم فرآیند تبدیل حالت ذرهبریم که چگونه مییابد. در این مطالعه پی میاستعدادیش رشد و ارتقا می

آموزان  دست به  تربیت همین امر است. آموزش وپرورش جهت استعدادیابی دانش وزان تسهیل بخشیم. یکی از وظایف نظام تعلیمآمودانش

اند، رسالت مهم نظام آموزشی وپرورش مانند طرح شهاب نتوانستههای اجرایی آموزشاستعدادیابی زده است. اما متاسفانه هنوز این برنامه

های مالی و معنوی خود در جهت  توانند با حمایت آموزان با استعداد میهای دانش(. از سوی دیگر خانواده1397پور، را اجرا نمایند )علی

 (. 2015، 7؛ زالتواو الورنسووا2013، 6تشخیص استعداد فرزندشان و هدایت وی نقش بسزایی را ایفا نمایند )اکویه
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Rooyesh-e-Ravanshenasi,9(2), 2020 

 
 

 قطعیت هایزنبرگ عدم    - گیری: بور وشرودینگر مسئله اندازه -

گیری تاثیر بسزایی دارد؛ گیری است که همیشه بر سیستم اندازههای کوانتومی، اندازهبور معتقد بود تنها راه  کسب اطالعات از سیستم

توان  معنا است؛ چون هرگز نمیگیری بر روی آن انجام نشده، بی. بنابراین نسبت دادن خواصی به سیستم کوانتومی منزوی که هیچ اندازه

گیری گوید که اندازهخود می  1(. بور در اصل مکملیت1390فهمید، این خواص چه هستند )گومشی نوبری، نقل در پشوتنی زاده وکوکبی،  

گیری دقیق همزمان مکان و برد. همچنین اندازهخاصیتی از یک سیستم، عموما اطالعات ما را درباره دیگر خواص آن سیستم از بین می

، 2سازد )کراپرگیری یکی از کمیت ها الزاما اندازه گیری دقیق کمیت دیگر را ناممکن میکترون ناممکن است؛ یعنی اندازهتکانه یک ال

1387.) 

کردن توان چیزی را بدون مختلگوید که نمیدر فیزیک کوانتوم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ  مطرح است. نظریه کوانتومی به ما می

به قدری زیاد است گردد. اهمیت این نقش  ده کرد، به همین دلیل ضرورت نقش ناظر در فهم هر پدیده مشخص میمشاهگیری یا  آن اندازه

توان گفت که تعیین وضع و (. در نتیجه، می1374، 3که بعضی را به این باور رهنمون شده که تنها واقعیت همان اندیشه ناظر است )ری

پذیر نیست و محاسبات همواره با احتماالت و به صورت تقریبی همراه خواهد بود.  گیری امکاندازهترین ابزارهای انضربه ذره، حتی با دقیق

 گیری، از ویژگیهای اصلی فیزیک کوانتومی است.در حقیقت، عدم قطعیت در اندازه

ها در هر زمینه است. آنآموزان و اندازه و میزان  نبوغ در حوزه استعدادیابی یکی از موضوعات مهم بحث شناسایی استعداد دانش

آموزی را در نظر بگیرید که در کالس درس هنر قرار  شود، دانشآموزان در بستر و موقعیت خاص هر استعداد شناسایی میاستعداد دانش

بال شرکت کرده آموزی را در نظر بگیرید که در تمرین والیدیگر دانشخواهد، قابلیت ورزشی او را شناسایی کند و به عبارتدارد و مربی می

گیری کلی باید به این موضوع اشاره کرد که اندازهگیری استعداد فوتبال او باشد. بطور است و مربی و کارشناس استعدادیابی به دنبال اندازه

الکترون را در یک  توان دو کمیت از آموزان باشد. همانطور که در قوانین مطرح شد نمی ها باید مبتنی بر موقعیت و شرایط دانش استعداد

آموزان خواهد استعداد دانشتوان تحلیل کرد که وقتی معلم میگیری نمود در تطبیق این موضوع با حوزه استعدادیابی، اینطور میزمان اندازه 

یری یک حوزه گتواند به طور همزمان چندین استعداد را ارزیابی کند و باید در هر زمان و شرایط دست به اندازهرا شناسایی کند، نمی

ی یک چک لیست رفتاری، دست به شناسایی استعدادی بزند؛ ولی متاسفانه با اجرای طرح شهاب معلمان فقط در کالس درس به وسیله

حوزه استعدادی،   8آموزان را در  توانند استعداد دانش شود که چگونه معلمان میجا سئوالی مطرح میزنند.  در اینآموزان میاستعداد دانش

 شود که این موضوع کاری سنجیده و پخته نیست.فا در کالس درس ارزیابی کنند، با کمی تامل مشخص میصر

معناست گوید که تصور مکان و تکانه معین برای یک الکترون، بیدر حوزه فیزیک کوانتوم، تعبیرکپنهاگی در مسئله اندازه گیری می

گیری شود، بیان  این نکته که ذره در جای به خصوصی ن مثال اگر تکانه الکترون اندازهگیری شوند. به عنواها اندازهمگر اینکه این کمیت

آموزان در  توان در تبیین حوزه استعدادیابی مرتبط با این قانون کوانتومی مطرح نمود، این است که دانشمعناست. آنچه میقرار دارد بی 

آموزان در آموزان مستعد کنند. دانشتوانند اقدام به شناسایی دانشهایی نمیهای مختلف رفتارهای خاصی دارند و معلمان به تنموقعیت

ها، متفاوت است، بنابراین رفتاری که در ها متناسب با موقعیتها و شرایط مختلف قرار دارند و رفتارهای آنزندگی روزمره خود در موقعیت

زند، گوناگون خواهد بود و لذا هر کدام اجتماعی، در میان همساالن و... سر می  زند با رفتارهایی که از او در خانه، محیطمدرسه از او سر می

توانند به  طور نتیجه گرفت که معلمان نیز نمیتوان اینآموز باشد، پس میدهنده یک حوزه استعداد دانشتواند نشاناز این رفتارها می

دهد ، شرایط موجود در  ( نشان می1393نمایند. نتایج پژوهش آقاصفری)  آموزانتنهایی اقدام به شناسایی و اندازه گیری استعداد دانش

آموزان با استعداد بایست در شناسایی دانشآموزان استعداد درخشان در  وضعیت مطلوبی نیست و میمدارس برای شناسایی و انتخاب دانش

فرهنگی -های تحصیلی و رقابت های علمیفقیت در آزمونو تیزهوش  به نظر مشاوران، روانشناسان، معلمان، توجه به قضاوت والدین، مو

 صورت مطلوب انجام  گیرد.آموزان  توجه نمود تا امر شناسایی بهو در نهایت مصاحبه با دانش 

خل های کوانتومی پرداخته، گربه شرودینگر است. در این آزمایش، دا گیری بر سیستمهایی که به بررسی اثرات اندازه دیگر از نظریه یکی

جعبه بزرگی یک منبع نور، یک پالریزور و یک آشکارساز، یک هفت تیرپُر و یک گربه وجود دارد.  عالوه بر این عقربه آشکار ساز به طریقی  

کشد شود و گربه را می به ماشه هفت تیر پر وصل شده است که اگر فوتون خروجی از پالریزور، قطبیده عمودی باشد، هفت تیر شلیک می
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 های قوانین و اصول فیزیک کوانتوم در حوزه استعدادیابی)نظریه کوانتومی استعداد( واکاوی داللت 

Exploring the implications of the laws and principles of quantum physics in the field of talent (quantum … 

  

 
 

پرسیم که اگر یک فوتون از منبع نور گسیل ماند. حال میون قطبیده، افقی باشد، تاثیری روی هفت تیر ندارد و گربه زنده میو اگر فوت

گیری قرار دهیم جواب به دو صورت است: اگر فوتون قطبیده شده، عمودی افتد؟ اگر گربه را در دستگاه، مورد اندازه شود، چه اتفاقی می

هد شد و اگر قطبیده افقی باشد، زنده خواهد ماند. ولی ناظری که خارج از جعبه است و تعبیر کپنهاگی را قبول دارد، باشد، گربه کشته خوا

گیری با بازشدن در جعبه و مشاهده ای بگیرد. از نظر او این اندازه تواند نتیجهگیری سیستم نمیچه خواهد گفت؟ احتماال او بدون اندازه

گیرد که تا قبل از انجام این مشاهده اصوال یک حالت دیگر نیز گیرد. عالوه بر این، ناظر نتیجه میگربه انجام می حالت مرده یا زنده بودن

توان گفت که سیستم تغییر کرده :  به عبارت دیگر کند؛ بنابراین نمیپذیر است که در آن، حالت اولیه جعبه و محتوای آن تغییر نمیامکان

ماند )گومشی کند و گربه تا انجام عمل مشاهده، در حالت نه زنده و نه مرده باقی می درجه خود را حفظ می  45فوتون، همچنان قطبیدگی  

توان وضعیت مشابهی را (. طبق نظریه مبتنی بر گربه شرودینگر، در حوزه استعدادی نیز می1393نوبری، نقل در پشوتنی زاده و کوکبی، 

آموزان با شدانکه برای شناسایی دادیابی، تشخیص استعداد تک تک یادگیرندگان است،  هنگامییافت. یکی از مراحل مهم در حوزه استع

  (.1393 ،یو منان ی )عابدشود میاستفاده  گوناگون ومتنوعی ی و ابزارها، فنون هااستعداد از روش

ا هستیم. لذا در این فرآیند بسیار سخت و ههای استعدادی آنآموزان و حوزهدر این فرآیند شناسایی به دنبال تشخیص استعداد دانش

آموز، به مدت های واقعی گردآوری نشود، بسیار زیاد است. فرض کنید معلم در جهت شناسایی نبوغ دانشحساس، احتمال اینکه داده

ی متناسب با استعدادش زند، خوب اگر مشاهده شونده، در شرایطی مناسب نباشد و یا بطور کلی رفتارطوالنی دست به مشاهده رفتار وی می

آموز به دالیلی شخصی آوری نماید. از سوی دیگر دانشآموزان جمعتواند اطالعات دقیقی در مورد استعداد دانشبروز ندهد، معلم نمی

تواند ی)خجالت کشیدن و....( آزمودنی، رفتارواقعی از خود بروز ندهد و بطورکلی مطلع بودن آزمودنی مورد مشاهده یا عدم اطالع وی م

ها مختلفی شود. در نتیجه، الزم است از ابزارها و منابع مختلفی در جهت شناسایی موجب تغییر رفتارمشاهده شونده و متعاقبا حصول داده

 (. 1397پور و آیتی، استعدادهای استفاده کرد تا نواقص استعدادیابی کاهش یابد )علی

هایی همچون محیط یادگیرنده و شرایط روحی و جسمانی  او ، آنها بگذریم، مولفهها و منابع مختلف و اهمیت حال اگر از حوزه روش

دهند. در های مختلف، رفتارها و عملکرد متفاوتی بروز میها اثرگذار است. یادگیرندگان در محیطها و صحت این دادهآوری دادهبر جمع 

کنند.  شناسایی استعدادهای اه و... یادگیرندگان بسیار متفاوت عمل میحیاط مدرسه، کالس درس )ریاضی، تربیت بدنی، هنر و...(، آزمایشگ

های ها دقت نماید و  برای شناسایی از روشگر به صورت ریزبینانه به رفتارها یادگیرنده در تمامی محیطبرتر مستلزم آن است که مشاهده

آموزان است، خود )معلم( وقتی در جریان شناسایی استعداد دانش مختلف بهره گیرد. عالوه بر تمامی موارد گفته شده، فرد ارزیابی کننده

ها، قرار دادن استعداد تحصیلی شاخصی برای شناسایی سایر استعدادها است. ها قرار دارد.  برای مثال یکی از سوگیری در معرض سوگیری 

شوند و کمتر به آموزان متمرکز میتحصیلی دانشددهد که آموزگاران بر روی عملکر( نشان می1397پور) ( و علی2001) 1های سیگلیافته

ها موجب خروج فرآیند شناسایی از حالت  گیری کنند. این  موضعهای حرکتی توجهی میهایی همچون خالقیت، رهبری و مهارتمهارت

 شود.مطلوب خود می

ر اثربخش باشد و این مشابهت برای افرادی که تواند بسیای گربه شرودینگر با مسئله هدایت استعدادی یادگیرندگان میتطبیق نظریه

 به دنبال مسئله هدایت یادگیرندگان هستند، بسیار مفید باشد. معموال افرادی که مسئله هدایت استعدادهای برتر را برعهده دارند محتوا و

استعدادشان ارتقا یابد. اما تا زمانی که   دهند تا در حوزه استعدادی خودشان رشد نمایند و سطحشرایطی را در اختیار یادگیرندگان قرار می

توان درباره مفیدبودن موارد ذکرشده، اظهار نظر کرد. آموز، از خود وی سوال نشود، نمیدرباره کیفیت محیط وشرایط ارائه شده به دانش 

هر دوحالت باشد. تنها پس از پرسش   تواند شرایط هدایت برای او مفید، غیرمفید و یا دارای بنابراین قبل از پرسش و جو از یادگیرنده می

 شود، که گربه مرده یا زنده است.  از ناظر است که وضعیت، مشخص می

   2کل انگاری - 

از ابتدای تکوین فیزیک جدید، این نظریه رایج شد که برای فهم یک پدیده کافی است آن را به اجزایش تجزیه کنیم، به این معنا که 

گرایی یا گرایی یا خردین حاکم بر اجزا است و کل، واقعیتی مازاد بر اجزایش ندارد. این دیدگاه به تحویلقوانین حاکم برکل، نتیجه قوان

کند در هیچ اتمی، هیچ دوالکترونی (. اما این قانون براساس اصل پائولی)اصل انحصاری( که بیان می1385وحدت علم موسوم است )گلشنی،  

کنند که مربوط به کل است و به اجزا قابل تحویل  در اثر ترکیب اجزا همیشه حالت جدیدی پیدا می  توانند از همه نظر یکسان باشند ونمی

 
1 . Siegle    

2 .Holism 
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گرایی، هر کل برابر مجموع گرایی داد. از منظر کلگرایی جای خود را به نظریه کل (. و به مرور زمان نظریه تحویل 1380نیست )صمدی، 

توان با شناخت اجزا به شناخت کل نائل آمد و  کنند. بنابراین نه می ز کل را تبیین نمیاجزای آن نیست و به همین ترتیب مجموع اجزا نی

نگاری در حوزه  استعدادیابی باید  (. در راستای برابرسازی اصل کل1387نه شناخت کل، ما را از شناخت اجزا بی نیاز می گرداند )حری، 

آموزان با استعداد نیز توان یافت که از همه نظر یکسان باشند، در برخورد با دانشگفت: همانطور که در هیچ اتمی، هیچ دو الکترونی را نمی

آموز استعداد خاص کلی هر دانشآموزان از نظر میزان و نوع استعدادی با هم متفاوت هستند. بطورتوان بیان داشت که دانشهم اینطور می

آموزی را پیدا کرد که از نظر نوع استعداد و میزان آن با توان هیچ دو دانشرا نمیخود را دارد  و به میزان متفاوتی از آن برخوردار است؛ زی

 هم کامال مشابه باشند.

آموزی در حوزه هنری استعداد دارد، نشان شود، این است که اگر بگوییم دانش ی استعدادیابی مطرح میبحث دیگری که در حوزه 

هایی مانند موسیقی، تئاتر و... دارد. بطور مثال  آنچه در ابزار  زه هنری خود، زیر شاخهدهنده دقیق مسئله استعداد یابی نیست، زیرا حو

تواند  کنند. این موضوع نمییابی میسئوال در حوزه هنری، استعداد 10آموزان را براساس شود این است که دانشطرح شهاب مشاهده می

( تاییدکننده این 1397پور ) های پژوهش علیباشد. یافتهری باشدو کار ناقص میدهنده استعدادیابی در زیر شاخه ها و اجزا حوزه هننشان

 یافته پژوهشی است.

 1پدیده تداخل - 

ای در نظریه موجی نور، به نام تداخل وجود دارد که عبارت است از»کنش متقابل دو موج با جریان نور به منظور تقویت یا خنثی پدیده

(. در این پدیده، وقتی دو موج هم جهت  1390ن ها هنگام تالقی شان« )کاپالدی، نقل در پشوتنی زاده،  کردن یکدیگر طبق فازهای نسبی آ

کنند. حال اگر دامنه یک موج رو به باال)حالت مثبت( و دامنه موج دیگر در جهت شوند، موجی با دامنه بزرگتر ایجاد میبا یکدیگر جمع می

کنند. شوند و اگر برابر باشند کامال یکدیگر را خنثی میحالت مثبت و منفی با یکدیگر جمع می   مخالف آن)حالت منفی( قرار گیرد، این دو

توانیم گونه میوجود دو موج با حالت مثبت را در نظر بگیرید، حال اگر در این پدیده به جای موج، استعداد دانش آموز را وارد نمائیم. این 

آموز در موقعیتی در کنار هم قرار بگیرند و اطالعات و  با استعداد هستند. وقتی این دو دانش آموز در یک حوزه مطابقت دهیم که دو دانش 

شود و این هم نشینی باعث ارتقا سطح ها میتجربیات خود را به اشتراک بگذارند،  موجب رشد سطح استعدادی و آگاهی هر کدام از آن

کنند و اگر این دو موج هم موج هم جهت تشبیه نمود که با هم تداخل پیدا میتوان به دو گردد و این موضوع را میاستعدادی آنها می

شود. این قانون فیزیک کوانتوم)پدیده تداخل( در مسئله تفسیر اطالعات  جهت)یک حوزه استعدادی( باشند، موجی با دامنه باالتر ایجاد می

 (.  1393هم وارد شده است )پشوتنی زاده وکوکبی، 

دانید اطراف هر فرد )خانواده، معلم، همساالن، توان در حوزه انگیزشی استعداد مطرح نمود. همانطور که میمیپدیده تداخل را 

آموزی را در نظر بگیریدکه در حالت آموزی ایفا نمایند. دانشتوانند نقش بسزایی در افزایش انگیزه هر دانشکارشناسان تخصصی و...( می

نند پدر و مادر یا معلم که از نظر انگیزشی و حوزه استعدادی با او هم جهت هستند و استعدادش را ستایش موجی قرار دارد و حال افرادی ما

آموز با رفتارها و عملکرد مشوقانه اطرافیان  ها در نظر بگیریم؛ زیرا وقتی که دانشتوان تداخل انگیزشی استعدادکنند، این عمل را میمی

کند. در نقطه مقابل پدیده تداخل سازنده که مورد نقد و بررسی قرار حوزه استعدادی خودش رشد می  خود مواجه شود، از نظر انگیزشی در

گیرند و های استعدادی مختلف در کنار هم قرار میآموزان در حوزه گرفت، پدیده تداخل ویرانگر قرار دارد. در پدیده تداخل ویرانگر، دانش 

 ایستند.آموز در مقابل او میسبت به استعداد دانش یا معلمان و اطرافیان با دیدگاه مخالف ن

 

 

 
1 .Interference 
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 های قوانین و اصول فیزیک کوانتوم در حوزه استعدادیابی)نظریه کوانتومی استعداد( واکاوی داللت 

Exploring the implications of the laws and principles of quantum physics in the field of talent (quantum … 

  

 
 

 
 قوانین و اصول فیزیک کوانتوم در حوزه استعدادیاب های  ( داللت 1شکل)

 
 

 گیری بحث و نتیجه 
آموزان مستعد با استفاده هدف از این پژوهش بررسی مفاهیم و قوانین نظریه فیزیک کوانتوم و تبیین مسئله شناسایی و هدایت دانش 

ها  با مسئله استعدادیابی و  ترین اصول فیزیک کوانتوم، به تطبیق آناز این نظریه بوده است. در این مقاله پس از معرفی برخی از اساسی

ای و آموز دو نقش ذرهای است. که در آن برای هر دانشذره-ندگان پرداخته شده است. این قوانین، اصل دوگانگی موجیهدایت یادگیر

تک ای قرار دارند و اگر استعداد تک اند، در حالت ذرهنبردهآموزان به استعداد خودشان پیموجی در نظر گرفته شده است. زمانی که دانش 

های کارآمد ها و رویهاما امروزه اتخاذ سیاستگیرند. شوند و حالت موجی به خود می ای خارج می، از حالت ذرهآموزان شناسایی شوددانش

وپرورش (. آموزش1394پورکران،  رود )تقیهای آموزشی به شمار میبرای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، یک مسئله اساسی برای نظام

موقع و هدایت صحیح شوند ای نماید. استعدادهای برتر اگر در مدارس شناسایی بهستعداد برتر توجه ویژهبایست به نیازهای افراد با امی

( 1385،  1نمایند و در خدمت جامعه باشند )پیرتوشوند در جامعه ایفای نقش ها و موفقیت فردی، باعث میعالوه بر شکوفایی استعدادهای آن

بایست شناسایی افراد با استعداد برتر از  کند لذا میو متولیان را در قبال این افراد دوچندان می وپرورشو این امر مسئولیت نظام آموزش

های پژوهشی نشان نظران و یافته(. از سوی دیگر صاحب1383ای، و اژه2003، 2های خاص آموزشی باشد )یاروزویچ واستوکینگبرنامه

 
1. Pyrto 

2. Jaroswich & stocking 
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ها، ابزارها و منابع)معلمان، خانواده و...( مختلفی استفاده با استعداد باید از فنون، روش آموزانبایست، برای شناسایی دانشدهندکه  میمی

 (.1397پور،و علی1391کرد)آیتی، 

آموزان را شناسایی و های مختلف و همچنین اتخاذ تصمیماتی، استعداد دانشگیری از سیاستنظام آموزشی موظف است با بهره 

ترین  عنوان رکن اصلی نظام آموزشی بیشای را برعهده دارند. معلمان بهتربیت معلمان نقش برجسته تشخیص دهد. در جریان تعلیم و

پردازند آموزان میهای گوناگون به شناسایی استعدادهای دانشها با استفاده از ابزارها و آزموننقش را درزمینه شناسایی استعدادها دارند. آن

آموزان، حوزه استعدادی را با افراد دخیل در حوزه استعدادیابی  باید با احترام به تفاوتهای فردی دانشآموزگاران و سایر . ( 2006، 1)پیج

آموز بتواند هر روز سطح ای به حالت موجی سوق دهند. تا دانشآموزان را از حالت ذرههای کارآمدو سنجیده شناسایی نمایند و دانش روش

آموزان مطرح است. حال با فرض شناسایی و سوی دیگر مسئله هدایت و نگهداشت استعدادی دانش های خودش را ارتقا ببخشد. ازتوانایی 

آموزان دچار افت  ریزی کند تا دانش ها برنامه آن، برای هدایت و نگهداشت آموزان، نظام آموزشی نیز بایدتک دانش تشخیص استعداد تک

های همه بایست مراقبتی در طول فرآیند رشد استعدادی و تبدیل شدن به یک نخبه میای نشوند، یعناستعدادی و برگشت به حالت ذره

های استعدادی ها و مراقبتهای آموزشی و سایر افراد دخیل در حوزه استعدادیابی موظف هستند که حمایتجانبه صورت گیرد. و نظام 

 شدن ادامه دهند. خود را تا مرحله نخبه

گیری در حوزه فیزیک کوانتوم قوانین و مفاهیم مختلفی از جمله مشهورترین آنها اصل مکملیت بور و گربه در مورد مسئله اندازه

دهد که الزم است شرودینگر و عدم قطعیت هایزنبرگ مطرح است. نتایج تبیین حوزه استعدادیابی از طریق قوانین فیزیک کوانتوم نشان می

آموز به وسیله زمانی که استعداد یک دانش آموزان بکنیم. های مختلف اقدام به شناسایی استعداد دانش ابزارها و روش در امر شناسایی از 

های عمومی های استاندارد تواناییهای هوش، خالقیت، پیشرفت تحصیلی و آزمونابزارهای مختلف همچون ابزارهای رسمی، مانند آزمون

های رفتاری که توسط معلمان، والدین، لیستآموزان و چک رسمی، مانند بررسی نمونه کارهای دانشو اختصاصی و.... و ابزارهای غیر

همچنین   گیرد.(. استفاده شود آنگاه استعداد به طور دقیق مورد شناسایی قرار می1393ساالن و خود دانش آموزان و... )عابدی و منانی،  هم

زان از منابع مختلف همچون نظر معلمان، کارشناسان، والدین و... استفاده نمود زیرا هر کدام آموبایست در حوزه شناسایی استعداد دانش می

توانیم تواند قسمتی از فرآیند شناسایی را در برگیرد. به بیان دیگر وقتی نظرات مختلف را در کنار هم قرار دهیم، میاز این نظرات می

فرآیند است. این موضوع به این معنا است که نباید به مسئله استعدادیابی مقطعی نگاه  حوزه استعدادیابی یکارزیابی دقیقی ارائه دهیم. 

کنیم به همین دلیل است که مفهوم فرآیند در مسئله شناسایی بسیار اهمیت دارد. معلمان و افرادی که وظیفه شناسایی استعداد 

ها وشرایط مختلف انجام دهند زیرا بروز استعداد تابع یک  ها، مکانانآموزان را برعهده دارند موظف هستند که شناسایی خود را در زمدانش

آموزان آموزان باید به شرایط جسمانی و روحانی دانشگیری استعداد دانش مکان، زمان و شرایط خاص نیست. همچنین در فرآیند اندازه

 ارزیابی قراردهیم. آموزان را موردتوجه نمود وهمانطور که  قبال اشاره شد در چندین مرحله دانش

گیری اهمیت دارد، مسئله شناسایی استعداد در موقعیت خاص همان حوزه استعدادی است، بطور موضوع دیگری که در مسئله اندازه

های خاص ورزشی و با وجود امکانات  آموزان بزنیم، می بایست در مکان خواهیم دست به شناسایی استعداد ورزشی دانش مثال اگر می

دهد که وجود  ( که نشان می1397پور) های پژوهش علیرآیند شناسایی و ارزیابی استعدادی صورت گیرد. این یافته با یافته ورزشی، ف

خواهیم در مدارس فرآیند استعدادی باشد. لذا اگر میآموزان با استعداد ضروری است، همسو میامکانات و تجهیزات برای شناسایی دانش

آموزان در این کالس فعالیت های مختلف متناسب با هر استعداد تدارک دیده شود، تا دانش زات و موقعیتبه خوبی صورت گیرد،  تجهی

آموزان اقدام نمایند، در غیر این صورت مسئله استعدادی، از پختگی برخوردار نیست و حتی نمایند و معلمان به ارزیابی استعدادی دانش

 باشد.توان گفت که کاری ابتر میمی

های تبیین حوزه استعدادیابی براساس قوانین فیزیک کوانتوم ضرورت باشد. یافتهنگاری، یکی از اصول مهم فیزیک کوانتوم میالاصل ک

آموزان را شناسایی نمائیم،  الزم است خواهیم استعداد ورزشی دانششود. اگر میفرآیند شناسایی استعدادی را به صورت دقیق را سبب می

کند بلکه  باید ما  آموزان دردی را دوا نمیای ورزشی همچون والیبال، فوتبال و... شویم. تشخیص استعداد ورزشی در دانشهوارد زیر شاخه 

آموزان آموزان بزنیم تا راه برای این دانشاز طرق مختلف و با استفاده از منابع و کارشناسان خبره، دست به شناسایی دقیق استعداد دانش

دهد که ابزار مورد استفاده در طرح شهاب ( نشان می1397پور) های پژوهش علییافتهتا استعدادشان را شکوفا کنند.  به خوبی روشن کنیم  
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لیستهای طرح شهاب استعداد توان از طریق چکشود، بسیار کلی است و نمیآموزان استفاده میکه جهت شناسایی استعداد دانش

 .طور دقیق شناسایی نمودآموزان را به دانش

آموزان با استعداد در حوزه  مبحث تداخل موجی یکی از مباحث مهم فیزیک کوانتوم است.  طبق این اصل اگر تعدادی از دانش

شود که اطالعات خود را در اختیار هم قرار دهند و دست به انجام استعدادی با هم همنشینی ومشارکت داشته باشند، این امر باعث می

آموزان با استعداد در ها شود.  بنابراین الزم است شرایطی مهیا گردد تا دانش ارتقا سطح استعدادی تک تک آنفعالیتهایی بزنند و باعث 

یک حوزه در محیط و شرایطی خاص در کنار هم قرار بگیرند، تا تجارب و اطالعات خود را در اختیار هم قرار دهند.  لذا ضروری است 

آموز او را در همان زمینه و حوزه استعدادیش تشویق نمایند. همانطور که مطرح شد در مقابل شمعلمان با شناسایی دقیق استعداد هر دان

دهد شود. این موضوع زمانی رخ میآموزان میتداخل ویرانگر، باعث افت استعدادی دانشپدیده تداخل سازنده، تداخل ویرانگر قرار دارد. 

با افرادی همنشین شود که از نظر استعدادی با او در یک راستا نباشند و حتی  آموز به حالت موجی تبدیل شده است و  اگرکه دانش

آموزان شود و حالت موجی تواند موجب افت استعدادی دانشمخالف او  باشند در این صورت رفتارها، گفتارها و عملکرد سایرین می

معلمان، خانواده و سایرافراد دخیل استعدادی هم مطرح است.  آموز به مرور زمان کاهش پیدا کند و اینجا اهمیت مراقبت و نگهداشت  دانش

آموزان را در کانون احترام خود آموز، استعداد دانشدر حوزه استعدادیابی باید با علم به مسئله تفاوتهای فردی و استعدادفردی هر دانش

آموزان وارد  دهد زیرا این مسائل آسیب جدی به دانش  آموزان  انجامقرار  دهد و نباید عملکرد و بیانی نسنجیده نسبت به استعداد دانش

 آموزان با استعداد را بگیرد و آنرا مختل کند.تواند مانند سدی، جلوی پیشرفت دانشکند. پدیده تداخل ویرانگر میمی
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