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  ؟نخبگي يا مخبگي: نگاهي انتقادي به نقشه ي هوش در ايران

  1قدم پيش رضا دكتر
 pishghadam@um.ac.irمشهد دانشيار، روان شناسي آموزش زبان، دانشگاه فردوسي .1

  
  چكيده 

 )بگي+مخ( مخبگي مفهوم با را آن و پرداخته )يبه+مخ( بگيخن مفهوم ي طالعهم و مداقه واكاوي، به تا دارد آن بر سعي حاضر ي مقاله

 مخبگي حاليكه در ،باشد مي اجتماعي هاي دغدغه از عاري كه شناسي روان و حقيقي ستا يمفهوم نخبگي نگارنده، ديدگاه از. نمايد ايسهمق

 رسد مي نظر به. باشد داشته فاصله فرسنگها نخبگي حقيقت با ستا ممكن و شود مي تحميل جامعه ي پيكره بر كه اجتماعي-سياسي يستمفهوم

 به را موفقيت رفيع هاي قله و يابد دست زودرس تعالي به تواند نمي جامعه آن باشد، بيشتر جامعه در مخبگي و نخبگي ميان شكاف چه هر

 مي مفاهيم اين شدن روشن يبرا ييها مصداق و ها ثالم ي ارايه به شده كرذ مفهوم دو تبيين از پس نويسنده رو، اين از. نمايد فتح شتاب

  .نمايد مي ارايه مفهوم دو اين بين شكاف پركردن جهت را هايي پيشنهاد پايان در و پردازد

  اجتماعي مفهوم رواني، مفهوم مخبگي، نخبگي،: كليدواژه

  

 مقدمه-1

 ديگر برخي و هستند ديگران از تر موفق تحصيل و زندگي در افراد از برخي چرا كه است داشته وجود بشر براي امعم ايناز دير باز 

 داراي برخي و باالتر هوش داراي برخي. است نهفته هوش مفهوم در سوال اين به پاسخ شناسان روان نظر از. هستند روبرو مشكل با

 ابتدا هوش: است تهگرف قرار مختلفي تعاريف دستخوش هوش گذشته قرن يك طي چيست؟ هوش براستي. هستند تري پايين هوش

) 1983( 2گاردنر سپس گرفت، خود به بعدي تك مفهوم و شد اطالق زباني و رياضي مفاهيم به) 1905( 1سيمون و بينه توسط

 و اجتماعي، ارتباطات فضا، هوا موسيقي، جمله از مختلفي ابعاد آن به و ناميد  Multiple intelligences »گانه چند« را هوش
 ارايه را هوش از جديدي وممفه EQ هيجاني هوش معرفي با 4گلمن 1995 سال در  و 3مير و سالووي 1990 سال رد. افزود را طبيعت

  . شد مي اطالق هوش از عاطفي و هيجاني مفاهيم به كه نمودند

                                                            
  0511-8794144و دورنگار 09153073063: تلفندانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه انگليسي، -مشهد*

1Binet & Simon 
2Gardner  
3Salovey & Mayer  
4Goleman 
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 غيره و) 1997( 2بارآن هيجاني هوش ،) 1987( 1وكسلر هوش آزمون جمله از مختلفي هاي آزمون به هوش از شده ارايه تعاريف

 با هوش باالي و موثر ارتباط از حاكي نيا د  در )Gardner 1999 ، Sternberg 1988 جمله از( متعدد هاي پژوهش نتايج. شد منجر

 كه مغز در ايست سازه هوش دهد مي نشان شناسي روان حوزه در شده انجام هاي پژوهش تمامي. دارند كاري و تحصيلي موفقيت

 مسلما شوند گمارده كار به خود هوشي هاي قابليت اساس بر افراد اگر. شود جامعه و شخص عاليت و پيشرفت باعث تواند مي

 مورد نظر به كه دهيم ارايه نيز را هوش از ديگري مفهوم است رسيده آن گاه حال. بود خواهد چشمگير ترقي و رشد شاهد جامعه

  . است شده واقع غفلت

  
  اجتماع تحميلي هوش ي نظريه -2

 گرفتن ناديده با اجتماعي مفهوم اين. باشد مي نيز اجتماعي مفهوم داراي شناختي روان تعريف بر عالوه هوش نظريه اين اساس بر

 از منظور. كند مي تعريف را هوش خواهد مي ودخ كه گونه آن و كند مي جامعه تحميل به را هوش شناختي روان تعاريف

 اجتماعي هاي مالك اساس بر باهوش شخص و كند مي تعريف خود اهداف هب توجه با را هوش جامعه هر كه است اين »تحميل«

 كه رنددا وجود جامعه در هايي پايگاه ، »اجتماع تحميلي هوش نظريه« اساس بر. شود مي انتخاب شناختي روان هاي مالك نه و

 اجتماعي هاي كننده تعيين« را ها يگاهپا اين بنده كه. پردازند مي Intelligence making »سازي هوش« به آگاهانه نا يا آگاهانه

  :از عبارتند آنها از برخي ايران در كه نامم مي of intelligence determiners Social »هوش

  كنكور سراسري- 1
  آيين نامه ارتقاي استادان به مدارج علمي باالتر- 2
  آزمون استخدامي - 3
  ...جشنواره هاي فارابي، خوارزمي، - 4
  بنياد ملي نخبگان - 5

 ي نقشه« ترسيم به مختلف عوامل و شرايط تاثير تحت و مكاني و زماني عوامل به توجه با هوش اجتماعي هاي كننده تعيين اين
 را نقشه اين دقيق طور به بايست مي شود موفق  ايران در خواهد مي كه كس هر. پردازند مي سيال Map of intelligence  »هوش
 نظريه تبيين به مثال دو ذكر با بنده اينجا در. شود نمي نصيبش زيادي موفقيت و شد نخواهد اطالق باهوش او به اال و نمايد دنبال

  . پردازم مي

 نتايج اعالم از پس. كنند مي شركت سراسري كنكور در علي و رضا نامهاي به تجربي رشته آموز دانش دو كنيد فرض: اول مثال

  : شود مي اعالم ذيل رحش به شخص دو اين درست هاي پاسخ درصدهاي كنكور

                                                            
5Wechsler  
6Bar-On  
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  رضا

  درصد 60:  شيمي
  درصد 47: فيزيك
  درصد 65: شناسي زيست
  درصد 100: فارسي
  درصد 100: عربي

    درصد 100: معارف
  

  علي
  درصد 70:  شيمي
  درصد 77: فيزيك
  درصد 95: شناسي زيست
  درصد 14: فارسي
  درصد 13: عربي

  درصد 4: معارف
 روان مفهوم( تخصصي دروس در علي و) هوش شناختي جامعه مفهوم( عمومي دروس در ارض دهد مي نشان نتايج كه گونه همان

 شناسي روان تعاريف اساس بر دشو پزشك دو اين از يكي باشد قرار اگر رسد مي نظر به پس. اند نموده عمل موفق )هوش شناختي

 و. پزشك رضا و شود مي شناسي زيست معلم علي احتماال كنكور نتايج اساس بر دانيم مي حاليكه در است، مستحق علي هوش،
  . هستند هوشبا بارز اديقمص ايران در پزشكان كه باشد مان خاطر

 در تجربي رشته نفر 100 بنياد اين نظر از نمونه، عنوان به. باشد مي نابغه افراد شناسايي ولؤمس ايران در نخبگان ملي بنياد ينهمچن

 افراد اين كشوري استخدام قانون مبناي بر و شوند مي برخوردار جامعه در خاصي مزاياي از و شود مي قلمداد نخبه سراسري كنكور

 برخوردار كشور در خاصي اعتبار از و شود مي قلمداد نابغه رضا كنكور همين مبناي بر احتماال. گيرند مي قرار استخدام اولويت در

 .كرد خواهد زندگي جامعه در معمولي فردي عنوان  به علي حاليكه در شود مي

 فرهنگي اولويت اساس بر باالتر درجات به ارتقا باشد مي نيز سيال كه ايران در استادان ارتقاي اخير ي نامه آيين اساس بر: دوم مثال

 را نظر مورد اجتماعي هوش ولي باشيد بااليي شناختي روان هوش داراي شما اگر كه معناست بدان اين. باشد مي علمي وسپس
  .  مانيد مي عقب باهوش افراد كاروان از و ديياب نمي ارتقا باالتر علمي درجات به احتماال باشيد نداشته
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 مفهوم ديگري و آن شناختي روان مفهوم يكي است جنبه دو داراي هوش گرفت نتيجه چنين توان مي شد عنوان آنچه اساس بر

 كنم مي قاطال دارد را مخ بهترين كه كسي ييعن خود اقعيو مفهوم به را)  يبه+مخ( نخبگي بنده مبنا همين بر. آن شناختي جامعه

 باهوش است ممكن حاليكه در مخ وييدبگ كسي به يعني )بگي+  مخ( مخبگي حاليكه در حقيقي، و شناسي روان مفهوميست كه

  . بنامد مخ را او گرفته تصميم جامعه ولي نباشد

  :است اين نظريه اين فرضيه و انگيز تامل نكته

 آن احتماال) باال مثالهاي( باشد داشته وجود تعارض هوش از )مخبگي( شناختي جامعه و )نخبگي( شناختي روان عاريفت ميان اگر

 نخواهند گمارده كار به هوش شناختي روان شده اثبات مفاهيم اساس بر افراد چون شد، نخواهد روبرو چنداني موفقيت با جامعه

 اي جامعه است ممكن. باشد مي بيشتري تحقيق و تدقيق نيازمند كه مخبگي اورايم حقيقتيست نخبگي كه معنيست بدان اين. شد

  . شود مخبگي به تبديل نخبگي و كرده خلط را مفاهيم اين ندانسته

  :شود مي بيني پيش ذيل موارد باال ي فرضيه براساس

  فرار مغز ها- 1
  ايجاد روحيه ياس و نوميدي- 2
  بي انگيزگي افراد جامعه- 3
  تحقق عدالت اجتماعيعدم - 4
  عدم به كار گيري نيروي انساني ماهر- 5
  :كرد گيري نتيجه گونه اين شود مي شد گفته آنچه به توجه اب

   )متخصص(  Expert identityعلمي هويت توليد :)نخبگي(هوش شناختي روان تعريف -١

      )متعهد( National identity ملي هويت توليد: )مخبگي(هوش شناختي جامعه تعريف -٢

  
  :پردازم مي مدل ارايه هب مذكور مطالب اساس بر اينجا در من و

  تخصص-تعهد الگوي

  متعهد-متخصص - 1

  متخصص-متعهد - 2

  متخصص - 3

   متعهد - 4
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 اين اينكه يعني دارد برتري تعهدش بر تخصصش كه شود مي اطالق كسي به متعهد- متخصص - 1 نظريه، از مستخرج مدل اساس بر

متخصص به كسي گفته مي شود كه هويت ملي او بر هويت علميش مي -متعهد -2شد، بيشتري مي با علمي هويت داراي شخص
   .متعهد داراي هويت ملي -4و  متخصص داراي هويت علمي مي باشد، - 3 چربد،

 چه و بخواهد چه باشد مي )اسالمي-ايراني( ملي هويت داراي كند مي زندگي ايران در كه كس هر كنم نشان خاطر بايد بنده بتداا

 و باشد داشته وجود تفاوت بيگانگان دخالت و نفوذ خاطر به آن حدت و شدت در تنها شايد و است سرزمين اين دهييزا او واهدنخ
 ما اسالمي-ايراني هويت و كند مي رهنمون پيشرفت به را ما هوش تعاريف ار كداميك براستي. هستند ملي هويت داراي همگي اال

  . نمايد مي تقويت نيز را

 نفس به اعتماد و انگيزه و دهد مي نجات حتمي مرگ از را بيماري جان بااليش تخصص خاطر به كه كنيد تصور را رانياي پزشك

 تصور را ديگري پزشك حال ؟كند مي تقويت را ما اسالمي- ايراني هويت او كه است اين جز اين آيا. دمد مي جامعه كالبد به را

 آيا. دهد مي جان بيمار او مداواي براساس دارد، بااليي ملي هويت ظاهرا ولي ندارد بااليي تخصص كه) باال مثال( رضا مثل كنيد

 مغزها فرار و پرستي بيگانه تسم به را افراد و نمايد مي پخش جامعه فضاي در را نوميدي و ياس روح فرد اين كه است اين جز

    ؟دهد مي سوق

 تعاريف با همسو و همگام هوش از اجتماعي تعاريف شود سعي بايست مي مذكور نظريه اساس بر كنم، نشان خاطر بايد پايان در

 قرار توجه مورد شد عنوان اختصار به كه شده ارايه مدل اليق نيروهاي گيري كار وبه جذب در و ،شود اصالح هوش شناسي روان

 اجتماعي مهم مسايل از برخي واكاواي جهت مدلي ارايه بر سعي شناختي جامعه و شناختي روان رويكردي با نظريه اين. گيرد

  . دارد

  
  گيري نتيجه و بحث  -3

 و »يسازي هوش« به شرايط به توجه با نيز جامعه بلكه نيست مغز در تنها هوش كردم ادعا سپس. شد ارايه هوش از شناسان روان
 خيلي آن شناسي جامعه ريفتع با شناسي روان تعريف اي جامعه در اگر است اين نظريه اين فرض. پردازد مي هوش با فرد تعريف

 ي نكته .شود مي تعالي و رشد در كندي نوعي دچار جامعه و بود نخواهيم اليق افراد آمدن كار روي شاهد ما باشد، داشته فاصله
 با را مخبگي و ندارند هوش از تعريف دو اين ميان تفاوت به توجهي سازان تصميم گاهي كه است اين نظريه اين در اهميت حايز

  .  كارشناسيست كار نيازمند كه دقيق و ظريف امريست مخبگي از نخبگي تشخيص.  گيرند مي اشتباه ينخبگ

 كشور هوش ي نقشه ترسيم به بايست مي آوري فن و تحقيقات علوم، وزارت همراهي با نخبگان ملي بنياد رسد مي نظر به

 هميشه است بهتر. نشود غالب مخبگي هاي شاخص ات پذيرد صورت فراواني تالش بايست مي هوش ي نقشه اين در. بپردازند

  . سازد مي فراهم را آيندگان و جامعه براي مناسب هاي ساخت زير ايجاد حقيقي نخبگان جذب در گذاري سرمايه باشد يادمان
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 روان تعاريف با ار آنها تطابق ميزان سپس كرده شناسايي را »هوش اجتماعي هاي كننده تعيين« تمامي بايست مي ابتدا مبنا، اين بر 

 نظام يادآور نظريه اين در شده ارايه مفاهيم. كنيم نزديك يكديگر به را مفهوم دو اين كنيم سعي و داده مطابقت هوش شناسي

 يهنظر اين اصلي بحث به كه پردازد مي جامعه در قدرت روابط بررسي به كه باشد مي 2بورديو بازتوليد نظريه و 1فوكو قدرت

 حاليكه در پردازند مي »هوش اجتماعي هاي كننده تعيين« عوامل وجود داليل به بيشتر قدرت روابط هاي نظريه. شود نمي مربوط

  . هستيم شناسي جامعه و شناسي روان در موجود علمي ارتباط و تبيين بدنبال ما نظريه اين در

 و آرماني اي جامعه خواهيم مي اگر دهد نشان كشورها ساير و ايران در قدرت صاحبان به تا كند مي تالش نظريه اين حقيقت، در
 »هوش اجتماعي هاي كننده تعيين« دقيق واكاوي به و شويم وارد علمي تعاريف مجراي از بايد باشيم داشته گستر عدالت

  .عكس بر نه و كند مي عبور علمي يتوه مسير از اسالمي-ايراني هويت به رسيدن باشيم داشته خاطر به و .بپردازيم

 جامعه در باهوش افراد از درست نا تعريف اجتماعي عدالت به نرسيدن در جامعه مشكالت از بسياري  گفت توان مي وعمجم در

 تعريف يك با شايد ولي برسد نظر به كوچك نكته اين شايد. باشد مي محض تضاد در ساالري شايسته روح با امر اين. است

 نخبگان ملي بنياد رسالت مساله اين. ندارد را آن انجام توان كه كنيم مي برخوردار موقعيتي و منافع از را او باهوش شخص از اشتباه

 گونه هر. نمايد مي انگيزگي بي و نوميدي، ياس، دچار را جامعه آنان جانب از اشتباه ترين كوچك زيرا نمايد مي تر مشكل را

  .  كشور هر ملي هويت تنزل سمت به ستا گامي باشد نداشته مطابقت آن شناختي روان ماهيت با كه اجتماعي »برچسب«
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