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 چكيده
درسي  ةالگوي برنام بخشيطراحي و اعتباربا هدف پژوهش  اين: هدف

انجام درخشان شهر اصفهان  هاياستعداد با آموزان دانشتفكيكي براي 
از روش  درسي تفكيكي ةبراي طراحي الگوي برنام :روش .شده است

ده شده و براي اعتبارسنجي آن از روش دلفي استفا تحقيق تركيبي
 با آموزان دانش ةاين پژوهش در بخش طراحي شامل كلي ةجامعاست. 

دوم و در بخش اعتباربخشي  ةدرخشان در مقطع متوسط هاياستعداد
درخشان  هااستعداد با آموزان دانشدرسي و آموزش  ةن برنامامتخصص

موارد نوعي و تصادفي  ،در بخش طراحي الگو گيري نمونه. روش اند هبود
. براي گردآوري بودبرفي  ةگلول ،بخش اعتباربخشي الگو ساده و در

نيمه ساختار يافته و  ةدر بخش طراحي الگو از مصاحب ها داده
 ةنام پرسش ازمحقق ساخته و در بخش اعتباربخشي  ةنام پرسش

 ةوسيل به ها دادهمحقق ساخته استفاده شده است. روايي و پايايي 
 شده تائيدزه و آلفاي كرانباخ اعضا، روايي محتوايي، روايي سا بررسي
محتواي دلخواه  آموزان دانشكه  استبيانگر اين  نتايج: ها يافتهاست. 

خالقيت،  به عملي، توجه فعاليت را داراي شرايطي چون وجود
 هاي كتاب جهان، وجود روز علم با مطالب، همراهي كردن يتخصص

ان و تكميلي، استدالل و منطق زير بنايي مباحث، توجه به نوجو
پيش روي او و توجه به عاليق و استعدادهاي فردي  هاي چالش

درسي تفكيكي نيز شامل  ةعنصر فرايند در برنام هاي ويژگي. دندان مي
كاربردي بودن، استفاده از مواد كمك آموزشي، يادگيري فعال، روش 

ويژگي . استمعلم و اخالقي ي بعد علماختصاصي براي هر درس، 
مل آزمون مستمر، توجه به خالقيت، كاربردي نيز شا عنصر فرآورده

بر  تأكيدو  سازي آزمون، اصول فني اي پروژه يابيارزشبودن ارزشيابي، 
مبين اين  شده بررسي اعتبار الگوي پيشنهاد. استيادگيري عميق 

 كردنن با حذف روش ويژه براي هر درس، اضافه اكه متخصص است
حمايت از  كردنفه سي، اضادر ةتوجه به خالقيت در تمام عناصر برنام

 كردندرسي تفكيكي، اضافه  ةبه عنصر فرايند برنام يادگيري مستقل
 ورده، الگوي پيشنهادآارزشيابي چندگانه و خودارزيابي به عنصر فر

 .كنند ميرا داراي اعتبار مطلوبي ارزيابي  شده
 

درسي  ةبرنامالگوي اعتباربخشي،  و طراحي: هاي كليدي واژه
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Abstract 
Objective: This study aimed to design and validate a 
differentiated curriculum model for gifted students in 
Isfahan, Iran. Method: A mixed-methods design was 
adopted in the design phase, and the Delphi method 
was used in the validation phase. The population in the 
design phase included all gifted students in the senior 
high-schools of Isfahan, and experts on curriculum 
design and teachers of gifted students in the validation 
phase. The sampling method was typical case and 
simple random sampling in the design phase, and 
snowball sampling in the validation phase. Semi-
structured interviews and a researcher-made 
questionnaire were employed to collect data in the 
design phase, while a researcher-made questionnaire 
was utilized in the validation phase. The reliability and 
validity of data were verified by member checks, 
content validity, construct validity, and Cronbach's 
alpha. Results: Results indicated that students regard 
their desirable content as having practical activities, 
paying attention to creativity, having specialized 
content, enjoying up-to-date scientific content, 
presence of supplementary textbooks, reasoning and 
logic behind the topics, and considering adolescents’ 
challenges, interests, and talents. Process should 
follow principles such as being applied, using teaching 
aids, active learning, allocating a special method for 
each subject, and teachers’ knowledge and personality. 
Product should follow principles such as continuous 
assessment, attention to creativity, applied evaluation, 
project-based evaluation, attention to technical 
principles of test development, and deep learning. 
Examination of the validity of the model showed that 
experts regard this model as having desirable validity 
upon omitting the special method for each subject, 
paying attention to creativity in all the elements of the 
curriculum, supporting independent learning in the 
process, and adding multiple evaluation and self-
evaluation to the product of the curriculum. 
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 مقدمه
كه  ه استاين بوددور اعتقاد بر  چندان نه اي در گذشته

به خود و  خود ،1برتر هاي توانايينخبگان و افراد داراي 
فردي و شخصي رشد كرده به  هاي تواناييبا اتكا به 

. حاميان اين نظريه خواهند رسيدسرحد شكوفايي 
براي اثبات ادعاي خود افراد بزرگي را در تاريخ علم 

 گونه هيچكه  برند ميمانند نيوتون، انيشتين و غيره نام 
با اين حال امروزه  .اند نكردهدريافت را  اي ويژهآموزش 

كه براي  اند رسيدهن به اين نتيجه ابيشتر متخصص
 هاي تواناييشكوفايي و تلف نشدن استعدادها و 

 ةارائجز  اي چاره استعدادهاي درخشانكودكان با 
ريس و رنزولي، ( نيست آنانويژه به  هاي آموزش
نظران  برخي از صاحب حتي .)2015گراس، ؛ 2010

بر اين اعتقاد هستند كه اگر استعدادهاي اين افراد به 
سمت درست هدايت نشود، ممكن است باعث ايجاد 

 .)2011فونسكا، ( شود ايشانناهنجاري و بزهكاري در 
 هاي برنامهو  ها الگوبدين منظور در كشورهاي پيشرو 

 با آموزان دانشدرسي متنوعي براي آموزش 
شده است. از جمله  ارائهدرخشان  يهااستعداد
سه وجهي  الگويبه  توان مي آنها ترين معروف

 ارائه يادگيرندگان مستقل، )1970( رنزولي سازي غني
جامع  الگوي) و 1981( كرچربتس و  توسطشده 
اشاره كرد كه هر كدام در ) 2010( درسي ةبرنام
آموزش  دار پرطرفرويكردهاي  بخشي از اي دوره

 .اند بودهدرخشان  هاياستعدادبا  نآموزا دانش
انجام شده بيانگر عدم  هاي پژوهشبا اين حال نتايج 

در آموزش  الگوهاموفقيت بسياري از اين رويكردها و 
درخشان است. براي  هاياستعداد با آموزان دانش
ي درس ة برنامن بر اين اعتقادند كه امحقق ،نمونه
ورهاي درخشان در كشهاي استعدادبا  آموزان دانش

 ةعمد و انگيزد آنان را به فعاليت برمي ترمختلف كم
 سخت و ثقيل است.براي آنان شده  ارائهتكاليف 

 ايشانزدگي در  همين امر باعث ايجاد خستگي يا دل
لو، ؛ 2015رين و بيشاپ، ؛ 2009 اسميت،است (شده 
 .)2012ليتل، ؛ 2015استوارت، لي و 

اليق و ن اين حيطه توجه به عبنابراين متخصصا
درخشان را در  هاياستعداد با آموزان دانشنيازهاي 

 ارائه را 3تفكيكيرويكرد  هكانون اهميت خود قرار داد
 هاي حيطهند. بر اساس اين رويكرد هر كدام از ا هكرد
 فرايند و فرآورده ،درسي تفكيكي يعني محتوا ةبرنام
 آموزان دانش 4يادگيريرخ  نيم و ،عالقه ،با آمادگي بايد
؛ هيكوكس، 2008لوي، ( باشندخوان و همسو هم

و زمينه  پيش هآمادگي در اين رويكرد ب ).2002
 توان ميآموزان اشاره دارد. عالقه را  دانش هاي هتجرب

فردي يادگيرنده  هاي گرايشو  ها ترجيح ةشامل كلي
 هاي و ترجيح ها سبكرخ يادگيري به  دانست و نيم

هيكوكس، ( دداريادگيري اشاره  ةشناختي در زمين
در ). مباني نظري رويكرد تفكيكي ريشه 2002
تقريبي رشد ويگوتسكي و  ةو منطق گرايي ساخت

 ).2008لويي، ( داردگاردنر  ةهوش چندگان ةنظري
در را تحقيقات زيادي اثربخشي استفاده از اين رويكرد 

 هاياستعداد با آموزان دانشتحصيلي   بازدهبهبود 
ريس، بتسي، ؛ 2009ف، اسوي( دهد نشان ميدرخشان 

؛ 2010ريس و رنزولي، ؛ 2011كاترين، ليزا، و باركو، 
؛ لنديس و رشلي، 2013فايرمندر، ريس و سوني، 

آموزش  برايدرسي تفكيكي  ةبرنام ةدر زمين .)2013
زير  هاي پژوهشدرخشان  هاياستعداد با آموزان دانش

 انجام شده است:
 انزآمو دانش يشترب كه گويد مي) 2015( گراس

 ،هديچيپمحتواي درخشان خواهان  هاياستعداد
ارتباط بين محتواي آموزشي ،  ةفوق برنام هاي فعاليت

 يداتو انتخاب شكل تول ،ي تحصيليها در پايه
بر اساس  )2012(هونگ  و چيك .هستند يادگيري

درسي  ةبرنامعناصر  كلي هاي ويژگيخود  ةمطالع
ايت درون گروهي با رع هاي بحث روشتفكيكي را 

مقاالت گروهي كه حاوي  تهية ،اصل احترام به عقايد
بررسي ، به ديگران هاآن ةباشد و عرض ها آننظرات 
ها،  ي شخصيتي افراد بر اساس پژوهشها ويژگي

قرار گرفتن در ، استفاده از راهبرد بارش مغزي
 باز سؤاالتو  هاي مختلف در فرايند يادگيري نقش
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اي محتواي ) نيز بر2002( هيكوكس. دانند مي
چون انعكاس استانداردهاي ملي  هايي ويژگيآموزشي 

 ةتفاوت بر پايضروري،  هاي مهارت ةارائ، اي منطقه
يادگيري عميق  ايجادو دانش يادگيرندگان،  ها مهارت

منابع تكميلي براي يادگيري را ذكر  كردنو فراهم 
چگونگي يادگيري محتوا) ( فرايندبراي او . كند مي

يادگيري  هاي سبكتوجه به ن چو هايي ويژگي
يادگيري بر اساس  فرايندهاي، استفاده از آموزان دانش

را بيان  گيرند ميياد  آموزان دانشاينكه چگونه 
چون چالش برانگيزي، توجه به  هايي ويژگي. كند مي

از ديگر متنوع  هاي روشه از يادگيري عميق و استفاد
) بر 2000( . تاميلسونهاي فرايند برنامه است ويژگي

كه محتواي  دارد ميخود بيان  هاي بررسياساس 
بر اساس محتوايي باشد كه قالب كلي آن  تفكيكي بايد

در  آموزان دانشو  شود مياز طرف معلم تعيين 
به خود بر اساس عاليق و نيازهاي خود  هاي گروه

شامل تمام  د. فرايند نيز بايپردازند ميتعيين دقيق آن 
شده توسط  ارائهاز جمله  ،شديادگيري با هاي موقعيت

منعطف و فعال بودن  بندي گروه ،اي اليه يادگيري فرد،
 فراورده يا توليدات اصولي چون ةگروهي. در زمين

آزمون  ،، نوشتن گزارشكار ة، پوشارزيابي معتبر
 . كاوانسكيشود مطرح ميتشريحي و ارزيابي شفاهي 

درسي تفكيكي  ةبرنام هاي ويژگي )2011(
درخشان را در مواردي  هاياستعداد با انآموز دانش

چون حركت با سرعت فردي، يادگيري مشاركتي، 
، يادگيري مطالب پيچيده و عميق، گزينشگري

بودن، ارزيابي تشريحي مطالب،  كاربردي و عملي
در يادگيري و يادگيري  آموز دانشمعلم و  تعامل

 )2017( تان و تان .كند ميمطالب واقعي ذكر 
درخشان  هاياستعداد با آموزان دانشي محتواي تفكيك

 عمق و ظرافت ،چون پيچيدگي هايي ويژگيرا شامل 
بيان  )2017( محتواي تفكيكي سئو ة. در زمينداند مي
 هاياستعداد با آموزان دانشكه آموزش  كند مي

با استفاده از رويكرد تفكيكي  جنوبي ةكردرخشان در 
و  است. وي معيارهاي انتخاب محتوا را خالقيت

 رهبري خصوصيات وسطوح تفكر باال  ةبرانگيزند
پژوهش خود به اين  در) 2011( الندر .كند ميعنوان 

كه استفاده از يادگيري مشاركتي  ه استنتيجه رسيد
براي حمايت از يادگيري  ها روشيكي از بهترين 

فاكس و درخشان است.  هاياستعداد با انآموز دانش
 آموزان دانش كيتفكي ارزيابي يبرا )2011( هافمن
رسيدن  يق،عم يادگيري گيري اندازهچون  هايي ويژگي

 بيان راو تفكر در سطوح باال  در يادگيري تسلط به
 ريس به مواردي چون توجه )1393( كلباسي .كند مي
 ،انطباقي دانش يسو به بياني دانش از محتوا ةارائ

ن يب و يقيتلف دهي سازمان محتوا، به دهي عمق
 در محتوا ياربردهاك ةارائ و يمحور همسئل ،اي رشته
 شده بندي سطح يريادگي هاي فعاليت كتدار و يزندگ

 ةمطالع يبرا زهيانگ جاديا به را در محتوا و توجه
 از استفاده ق،يعم صورت به ميمفاه شفك و مستقل
 يافك زمان نمودن فراهم ،موضوعي اي اي زمينه آموزش

 مورد هاي عموضو دربارة پژوهش و آزاد ةمطالع يبرا
استدالل در  و باال سطوح در ركتف بر تأكيد عالقه،

 با يابيارزش يها هويش تناسبراهبردهاي يادگيري و 
 از استفاده زهوشان،يآموزشي ت اهداف و ردهايكرو

 و توان ،يآمادگ با متناسب چندگانه هاي ارزشيابي
 در يابيارزش ان، انجامآموز دانش يريادگي هاي سبك

 يبرگزار زمان در يريپذ انعطاف ،يعيطب هاي موقعيت
هاي  سؤال انواع استفاده از ،يانيپا و ينيوكت هاي آزمون
 .كند ميرا در ارزشيابي پيشنهاد  واگرا و يمفهوم
در داخل كشور پژوهشي  ،دوش ميكه ديده  گونه همان

با استفاده از رويكرد تفكيكي يعني توجه به عاليق، 
 با آموزان دانشآمادگي و نيم رخ يادگيري 

انجام درسي  ةدر طراحي برنامدرخشان  هاياستعداد
افت  يلاز قب يمشكالت نشده است. از سوي ديگر

راه بزرگ در  هاي چالشاز  يكي انگيزگي بي و يليتحص
 درخشان هاياستعداد با و نخبه آموزان دانش پرورش

از مشكالت موجود  يبخش بزرگ ،آمار اساس بر. است
و  يليتحص تربوط به مشكالافراد، م ينا يرو يشپ

 سعادتيان و ميكائيلي، ،جبرائيلي( است يآموزش
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 ياناز م يبرا ).1382احمدي، ؛ 1390، عقلمند
 ي،جهان هاي هتجرب توجهمشكل با  ينبرداشتن ا

 آموزان دانش يازهايو ن ها هقجز توجه به عال اي چاره
؛ 2011كاوانسكي، ( نيست درخشان هاياستعداد با

 ).2017؛ تان و تان، 1388كاران، نيك نشان و هم
، گذاران سياست تواند ميدرسي  ةالگوي برنام ةارائ

انتخاب اصول، مواد و  برايمديران و معلمان را 
ياري  آموزان دانشمناسب آموزش اين  هاي روش

ارزشمند  سرمايةاين  حفظ و پرورش بهينةرسانده 
. با توجه به مطالب بيان شده هدف ملي را ميسر سازد

 :ز اين پژوهش شامل موارد زير استا
درسي تفكيكي  ةعناصر برنام هاي ويژگيتعيين  -1

 درخشان  هاياستعداد با آموزان دانش براي
آموزش  برايدرسي تفكيكي  ةطراحي الگوي برنام -2

 درخشان  هاياستعداد با آموزان دانش
درسي  ةاعتباربخشي به الگوي پيشنهادي برنام -3

 درخشان  هاياداستعد با آموزان دانش تفكيكي
 شرو

درسي تفكيكي از روش  ةدر بخش طراحي الگوي برنام
استفاده شده است. روش تركيبي به  5تركيبي

كه از دو روش كمي و كيفي  شود ميتحقيقاتي گفته 
). اين روش 1390بازرگان، ( كننددر پژوهش استفاده 

، زيرا ممكن ودش ميعلوم رفتاري مطرح  ةدر حيط
يك استفاده از  ،از تحقيقالتي سؤا در مراحل يا است

و هدف تحقيق پاسخ  سؤالرويكرد خاص نتواند به 
 يها روشاستفاده از  نظران صاحبگويد. به اين دليل 

حالت  به شرط آنكه ،اند كردهپيشنهاد متنوع را 
از . )2011كراسول، ( يكپارچگي تحقيق حفظ شود

روش  نيتر مناسب ي مطالعات تركيبي،ها طرح ميان
نجام تحقيق پيش رو طرح متوالي اكتشافي براي ا

 يآور جمعاست، در اين طرح در ابتدا اطالعات كيفي 
 تائيدتحقيق كمي  ةوسيل بهشده سپس اين اطالعات 

. همچنان كه از نام اين طرح پيداست، به شود يم
 دربارةدنبال كسب اطالعات و كشف عقايد نمونه 

 تاس تر عيوس ةآن در بين نمون تائيدموضوع و 

). علت استفاده از طرح متوالي 1389محمدپور، (
اكتشافي اين است كه در ابتدا با استفاده از روش 

 سپستحقيق استخراج  ةكيفي عقايد و نظرات نمون
شود.  ميكمي بررسي  هاي روش ابتعميم پذيري نتايج 

 شده استفاده 6پديدارشناسانه روش از كيفي بخش در
 پديدارشناسانه تتحقيقا هدف) 2006( ليچتمن .است

مشاركت كنندگان در  نظر از اي پديده را بررسي
در بخش كمي نيز اين پژوهش از  .داند مي پژوهش

توصيفي به  هاي پژوهشنوع تحقيقات توصيفي است. 
تحقيق  ةدر جامع اي پديدهبررسي يا توصيف 

. در )1392مد، بازرگان و حجازي، ر(س پردازد مي
از روش  شده نهادبخش اعتباربخشي به الگوي پيش
سيستماتيك در  يدلفي استفاده شده است. دلفي روش

از متخصصان  يپژوهش براي استخراج نظرات گروه
بر  كه) 1389پاشازاده، ( استيك موضوع  دربارة

يا موضوع داده  اساس اين نظرات تغييراتي در طرح
بديهي ( برسند نسبين به اجماع اتا متخصص شود يم

 غيرممكن است). الًعماجماع كامل  كه است
 گيري نمونهجامعه و روش 

 ةشامل كلي ،در بخش طراحي الگو اين تحقيق ةجامع
 هايدختر و پسر مدارس استعداد آموزان دانش

شهر اصفهان  و فرزانگان امين اي اژهدرخشان شهيد 
نفر هست.  1770تحقيق  جامعهاست. تعداد افراد 

رد مواگيري  نمونهدر بخش كيفي  يريگ نمونهروش 
 شوند يماست. در اين روش از افرادي استفاده  7عادي

قلمداد  معموليافراد  عنوان بهتحقيق  ةكه در جامع
). دليل انتخاب اين روش اين 1391رنجبر، ( شوند يم

 آموزان دانشبوده است كه عاليق و نيازهاي اكثريت 
قوي يا ضعيف) انعكاس يابد.  آموزان دانشنه فقط (

. بدين روش كند يمنظري تعيين  حجم نمونه را اشباع
شود،  مطمئنتا وقتي كه محقق  ها مصاحبهه ك

، ادامه دهد ينممصاحبه اطالعات جديدي به او 
نفر از  32در بخش كيفي با  .)2011كراسول، ( ابدي يم

مصاحبه شد. در بخش كمي نيز براي  آموزان دانش
تصادفي ساده و براي تعيين حجم  روشاز  گيري نمونه
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 ةاز جدول مورگان استفاده شد. حجم نموننمونه 
 براي نفر است. 315تعيين شده براي اين تحقيق 

 ةنيز جامع شده اعتباربخشي به الگوي پيشنهاد
داراي ( درسي ةمتخصصان برنام ةش شامل كليهپژو

 ةبرنام ةحداقل مدرك فوق ليسانس به باال در رشت
 هاياستعداد با آموزان دانشدرسي) و آموزش 

كافي در  اتن باسابقه و داراي اطالعامعلم( درخشان
درخشان)  هاياستعداد با آموزان دانشآموزش  ةزمين

به دليل پراكندگي و عدم  گيري نمونهاست. روش 
و لزوم دانش  شناخت كافي از تمامي اعضاي جامعه

 گيري نمونهبه روش ن در اين زمينه، اكافي متخصص
 .گلوله برفي است

اطالعات در  يآور جمعي برادر بخش طراحي الگو 
 يافته ساختار مهين ةبخش كيفي از روش مصاحب

در اين نوع مصاحبه محقق  استفاده شده است.
. با كند يماستفاده  -شده نييتعاز پيش -را يهاي سؤال

 تواند يممحدود است و محقق  ها تعداد سؤالاين حال 
 بپرسد هايي ديگر سؤالبراي كسب اطالعات بيشتر 

تكميلي را شامل  سؤاالت. كراسول )2001برگ، (
پاسخ خود را بيشتر  ديتوان يمبيشتر توضيح دهيد، «

يات بيشتري نياز دارم و چه ئتوضيح دهيد، من به جز
) 2001. برگ ()2011كراسول، ( داند يم »معني دارد

بر اساس هدف  دنتوان يم ها سؤالكه اين  كند يمبيان 
تدا بايد تحقيق استخراج شوند و در اب ةيا پيشين

هاي  سؤالكننده مثل  تهديد غيرو  تر آسان هاي سؤال
شود و پس از آن  ارائهي بسته پاسخ جمعيت شناخت

 ةد. بر اساس مصاحبنشو پرسيدهاصلي  هاي سؤال
اين مدارس در نهايت  آموزان دانشبا  شده انجام
تدوين و در بين نمونه توزيع شد. براي  يا نامه شپرس

 8اعضا كردن چكاز روش  يفيك بخشتعيين روايي در 
 ها دادهدر اين روش نتايج تحليل  .ه استاستفاده شد

كراسول، ( دشو يمتحقيق گزارش  ةنمون يدأيتپس از 
براي تعيين روايي در بخش كمي تحقيق كه  ).2011

 است، از نظرات ساخته محقق ةنام شامل پرسش
بررسي اعتبار  روايي محتوايي)،( موضوعيمتخصصان 

) و براي تعيين پايايي تأييديتحليل عاملي ( ارابز ةساز
 تحقيق از روش آلفاي كرانباخ استفاده شده است.

نيز از  شده اعتباربخشي به الگوي پيشنهاد براي
بسته پاسخ در طيف ليكرت، استفاده شده  ةنام پرسش

 است.
 ها داده ليتحل و هيتجز روش

در بخش كيفي روش كدگذاري  ها دادهبراي تحليل 
از نظر صاحب نظران است.  شدهاستفاده  عيموضو

يكي از بهترين و  موضوعيروش كدگذاري 
كه قابليت كاربرد در  هاست روشپركاربردترين 

جعفري و همكاران، ( داردرا  ها پژوهشاز  بسياري
به  ها دادهمتعددي براي تحليل  هايي روش. )1390
يات داراي ئكه در جز وجود دارد موضوعيروش 
هستند. در اين پژوهش بر اساس مراحل  هايي تفاوت

اين  بر اساس. اند شدهتحليل  ها داده) 2011كراسول (
 سازي پيادهضبط شده پس از  ها مصاحبهروش ابتدا 

به  ها داده. پس از آن شود ميخوانده  بار چندين
مختلف تقسيم و به هر بخش با توجه به  هاي بخش

داراي  كه هايي بخش. سپس، شود ميمحتوا نامي داده 
در نهايت  محتواي مشابه هستند، ادغام شده و

در بخش كمي  .شود مياستخراج  هاي مختلف مقول
از آمار توصيفي  ها دادهتحليل  منظور بهتحقيق 

(ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي چون 
، تأييديتك متغيره و تحليل عاملي  تيآزمون 

 افزار نرم ازي كم هاي دادهاستفاده شده و براي تحليل 
 .ه استشد استفاده 23-اموس و 16-اس اس پي اس

 ها يافته
 يكيتفك يعناصر برنامة درس هاي يژگيو يينتع-1

 آموزان با استعدادهاي درخشان براي دانش
نيمه  ةدر بخش كيفي، مصاحب ها داده آوري جمعروش 

 آموز دانشاست. با ده نفر  آموزان دانشساختار يافته با 
. ه استپسر مصاحبه شد آموز دانشده دختر و سيز
 شده است. ارائهدر زير  ها هموضوعي مقولنتايج تحليل 
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 محتواعنصر  هاي ويژگي
 وجود فعاليت عملي

هاي عملي حداقل به دو بخش تقسيم  بحث فعاليت
آموزان در  بخش اول مربوط به حضور دانش :شود مي

هاي تخصصي است. در  آزمايشگاه و كارگاه براي درس
 آموزان معتقدند كه ميزان دروس اين زمينه دانش

دومين بخش مربوط است به وجود  .كم است عملي
آموزان آن را به  هاي عملي كه خود دانش فعاليت

عنوان بخشي از درس انجام دهند و اين فعاليت 
گردد. اغلب  آنانموجب ايجاد مهارتي در 

از اين امر گاليه داشتند كه اكثر  شوندگان مصاحبه
ما فقط «ها صرفاً تئوري است. به اين معنا كه  رسد

بايد فرمول حفظ كنيم يا حداكثر مباحث را در 
 ةاستفاد ةنحوگاه  آزمايشگاه بررسي كنيم، اما هيچ

اين طيف از  »بينيم. نمي يعملي آن را در جهان واقع
خواهان آن هستند كه متون درسي  شوندگان مصاحبه

هاي  فعاليت به صورتي تنظيم شود كه بخشي از
ث تئوري يادگيري به صورت عملي و در امتداد مباح

انجام شود. در اين رابطه  آموز درس توسط خود دانش
پيشنهاد من اين است كه « :گفت اي شونده مصاحبه

محتواي آموزشي به بخش مهارتي و عملي مباحث 
توجه بيشتري داشته باشد، زيرا االن بيشتر توجه به 

وع باعث دلزدگي ما شده تئوري است و اين موض
عملي و مهارتي در  هاي فعاليت ةارائهمچنين  »است.

 تأكيدب از نكات مورد اكت هاي تمرين
بود. فعاليتي كه بتواند به صورت  شوندگان مصاحبه

را به كار گيرد و از  آموزان دانشگروهي يا فردي 
 در جهت توليد استفاده كند. هايشان آموخته

 

 خالقيت و افزايش آن
 ارائهمطالب  كه ندنك ميشوندگان پيشنهاد  مصاحبه 

د و رانگيزي الزم باشداراي چالش ببايد شده 
متنوع شوند.  هاي راه حل ةارائموظف به  انآموز دانش

بر اين اعتقاد بودند كه منحصر كردن ذهن به  انآن
در  نآناباعث ناكارآمدي  مسائليك راه حل براي 

يك  دربارة. تفكر شود ميالمپيادها و رقابت با ديگران 

 تأكيدراه حل براي يك مسئله البته به نوعي حاصل 
 سؤاالتكه در جواب بعضي  برخي دبيران است

در امتحان  گويم ميآنچه من «: گويند مي آموزان دانش
اين  .»استدرست  گويم ميآنچه من «يا  »خواهم مي

محتوا و دبيران خود باعث عقيم شدن  ةدوطرف تأكيد
 درخشان هاياستعداد با آموزان دانشدر تفكر خالق 

خواهان  آموزان دانش. براي همين بسياري از شود مي
 مثالًدر محتوا بودند.  خالقيتتوجه به 

آموزشي بايد  مطالب«  :ويدگ مي اي شونده مصاحبه
بتوانند براي  آموزان دانشداراي قدرتي باشد كه 

نكه شده در كتاب راه حل پيدا كنند نه اي ارائهمسائل 
اين روند  ».گذاشته شود نآناآماده در دهان  ةلقم

براي يك مسئله يا  انآموز دانشكه  شود ميباعث 
مشكل فقط يك راه حل قطعي را صحيح بدانند و 

 هاي حل  راهن براي يافت را هرگز زحمت تفكر و تالش
 .به خود ندهندله يك مسئگوناگون 

 محتواي تخصصي
به ويژه در  هاي درسي سطحي بودن مطالب كتاب

كه  استهاي تخصصي يكي از اشكاالتي  كتاب
د. در مقابل آنان نريگ به محتوا مي شوندگان مصاحبه

هاي دانشگاهي،  مانند درس خواستار اين بودند كه 
ها به صورت خاص و تخصصي در مدارس  كتاب

 ةارائ جاي بهيعني  .درخشان ارائه شود هاي استعداد
س فيزيك نور يا درس فيزيك با مباحث مختلف در

حركت به صورت اختصاصي و به عنوان يك درس در 
خواستار  شوندگان مصاحبهمدارس ارائه شود. همچنين 

بودند. يعني  دربارة هر موضوعابعاد مختلف  ةارائ
آموزشي از ابعاد مختلف بحث و  هاي سرفصلمباحث 
 :گويد ميدر اين رابطه  اي شونده مصاحبه. شودبررسي 

نظريات و ابعاد مختلف يك موضوع پيرامون  بحث«
علوم  هاي پيچيدگيو ما را با دنياي واقعي  تواند مي

به نظر اين دسته از  ».آشنا كندبهتر 
بررسي ابعاد مختلف موضوع  شوندگان مصاحبه

و  كندرا با ماهيت واقعي مباحث آشنا  ناآن تواند مي
 را كامل سازد. ناآندرك 
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 همراهي با علم روز
 هاياستعداد با آموزان هاي دانش واستهيكي ديگر از خ

متون درسي همراهي اين متون با  ةدرخشان در زمين
در اين رابطه  اي شونده مصاحبهعلم روز جهان است. 

ي با مطالب ده سال پيش مطالب را وقت« :گويد مي
يير زيادي نكرده است. از آن تغ كنم ميمقايسه 

 كنكور هم در طول سؤاالتاين است كه  تر جالب
من  سؤالساليان متمادي تغيير چنداني نكرده است. 

اين است كه آيا علم در طول ده سال گذشته راكد 
 »؟بوده است كه ما بايد محتواي گذشته را بخوانيم

 استاين  ،ندربه آن اعتقاد دامصاحبه شوندگان آنچه 
كه محتواي آموزشي بايد مطابق با آخرين تحوالت رخ 

معروف و  هاي باو از كت باشدعلمي  ةداده در زمين
. همچنين مسائل و مشكالت شودجديد نيز استفاده 

 دربارةمطالبي  مثالً ،روزمره در آن انعكاس داده شود
تا بتواند ذهن  غيرهآلودگي هوا، گرماي زمين و 

 را بيشتر درگير كند. آموزان دانش
 

 هاي تكميلي وجود كتاب
كه در بخش قبل اشاره شده اكثريت  طور همان 
در يا  ي درسيها معتقدند كه كتاب شوندگان صاحبهم

 .و كلي يا بسيار خشك هستندخيلي پايين  يسطح
شده به  ارائه هاي كتابكه الزم به ذكر است (

ت درخشان تفاو هاياستعدادبا عادي و  آموزان دانش
اين است كه  ). يكي از پيشنهادهاندارندچنداني 

 با زانآمو دانش تاهاي تكميلي طراحي شود  كتاب
درخشان براي تكميل اطالعات خود  هاياستعداد

تفاده كنند. هنگامي كه از اس آنهابتوانند از 
 سؤال ها بااين كت هاي ويژگي ةدربار شوندگان مصاحبه

 ةارائعادي و  هاي با، متفاوت بودن با كتدوش مي
. اين ندنك ميمباحث به صورت مفصل را ذكر 

موجود در  كه حجم مطالب معتقدندآموزان  دانش
ترين دليلي كه موجب  ها كم است؛ شايد مهم كتاب

من «اين است كه  ،شده آنانايجاد اين انگاره در ذهن 
توي اين مدرسه هستم، اسمم استعداد درخشان است، 

از همين رو اين » تر از بقيه باشم بايد درخشان واقعاً

 آموزان با دانش هاي درسي كتاب كه معتقدندگروه 
كلي با بقية  طور بهرخشان بايد د هاياستعداد

هاي ايشان آموزان متفاوت باشد تا بتواند استعداد دانش
 :گويد ميدر اين باره  اي شوندهمصاحبه دهد.  بروز را
استعداد درخشان بايست از نظر سواد  آموزان دانشما «

متمايز باشيم، بنابراين بايد  آموزان دانشاز ديگر 
البته اين  »شود. ارائهبه ما  تري مفصلمطالب آموزشي 

درخشان از  هاياستعداد با آموزان دانشتوقع زياد 
 نآناخود باعث ايجاد فشارهاي رواني زيادي بر 

به وضوح قابل  ايشان هاي صحبتكه از  دوش مي
 .استتشخيص 

 

 استدالل و منطق زير بنايي مباحث
محتواي  براي برشمرده هاي ويژگييكي ديگر از 
استدالل و منطق زير بنايي  بهتوجه  ،آموزشي مطلوب

مباحث است. به عنوان مثال در بيان يك فرمول يا 
روند  رنددا دوست آموزان دانش ،رياضي ةيك قضي

آن را نيز  ةق) يا تاريخچمنط و استدالل( گيري شكل
وقتي « :گويد مي شوندگان مصاحبهبدانند. يكي از 

بدانم كه چه استداللي پشت يك قضيه يا فرمول است 
طي كرده  گيري شكلچه روندي را براي ايجاد و و 

 آنان »ياد بگيرم. را آن تر راحتخيلي  توانم مياست، 
 گيري شكلبا دانستن روند و فرايند  معتقدند كه

، هامنطق و استدالل زير بنايي آنو  ها فرمول و ها قضيه
ماندگارتر است و ديرتر  يادگيرندگانمطالب در ذهن 
 ةارائاختراع، ابداع يا  ةنحو. شود مياز حافظه پاك 

 ةجنب آموزان دانشموضوعات و مباحث جديد براي 
 در اين اي شونده مصاحبه. براي نمونه داردآموزنده نيز 

رو  هروب ها تاريخچهن وقتي با اي« :گويد ميرابطه 
و سعي  گيرم ميزهاي زيادي ياد چي ها آناز  ،شوم مي
 »ار دهم.اين بزرگان را الگوي راه خودم قر كنم مي

 

 پيش روي او هاي چالشتوجه به نوجوان و 
 ها باكتكه محتواي  ندگوي مي شوندگان مصاحبهاكثر 

 آنهاعمومي) بايستي  هاي كتابدر بخش  خصوص به(
را براي مقابله و حل مسائل و مشكالت روزمره آماده 

از مشكالت و مسائل  زندگي را پر آموزان دانشكند. 
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حتواي آموزشي حتي در كه م ندنيب مي اي پيچيده
 گونه هيچو قرآن  اسالمي معارفدروسي مانند 

نكرده است.  آنهابرخورد با  ةو نحو هابه آن اي اشاره
 ها بچهبيشتر « :گويد مي اي شونده مصاحبهبراي نمونه 

با توجه به اينكه سرشان بيشتر در درس و كتاب 
اجتماعي كمي هستند،  هاي مهارتاست، داراي 

به خانواده زياد وابسته برخي ارند و دوستان كمي د
انعكاس  ها باكت يمحتوامشكل بايد در هستند، اين 

نوجواني را  ةفرد ديگري مشكالت دور »داده شود.
داراي  آموزان دانشبيشتر « گويد: ميو كند  ميبيان 

هستند و كسي  ياعتقادي و فلسفي زياد سؤاالت
 به آن خواهيم مينيست. در دروس  هاپاسخگوي آن

بيشتر «: گويد ميديگري  ةشوند مصاحبه ».توجه شود
اين دارند.  يدوست ةا جنس مخالف رابطب آموزان دانش

 مطرحمطالب بايد در محتواي آموزشي به روشني 
شود، معايب و مزاياي آن به وضوح بحث شود، تحكم 

 ».شود ميو سانسور فقط باعث حريص شدن 
اعي اجتم هاي شبكه ةديگر دربار ةشوند مصاحبه

اجتماعي  هاي شبكهكه همه سرشان در  گويد مي
درحال رد و بدل پيام  دائمعضوند و  ها بچه ةاست، هم

را خراب كرده است،  ها بچه ها فيلماين  .و فيلم هستند
؟ جو سنگين ندا چه توجهي كرده ها بامحتواي كت

 هاي تواناييرقابت در اين مدارس براي كنكور يا اثبات 
از نظر  ساالن) اقوام و هم به خانواده،( فردي
گرم در قياس  ةباعث شده روابط دوستان آموزان دانش

اين  .مدارس عادي كمتر شكل گيرد آموزان دانشبا 
 هاي تواناييو  ها مهارتخود باعث كاهش  ةامر به نوب
انزوا طلبي  ةروحي گيري شكلو  آموز دانشاجتماعي 

توجه زيادي خواهان  آموزان دانششده است.  ها آندر 
. هستندبه اين مشكالت در محتواي آموزشي 

 دتوان مي آموزان دانشجايگزين دروس عمومي به نظر 
 باشد. ها درساين گونه 

 

 توجه به عاليق و استعدادهاي فردي
د كه رنبه اين نكته اعتقاد دا شوندگان مصاحبهبيشتر  

 هاي تواناييدرسي توجهي به عاليق و  هاي كتاب

د. به همين دليل نندار شان شخصيشخصي و اهداف 
محتواي  كه ندنك ميپيشنهاد  شوندگان مصاحبه

به عاليق، استعدادها و اهداف  اي آموزشي توجه ويژه
 آموز دانشداشته باشد.  آموزان دانششخصي 

هدف من از « :گويد ميدر اين رابطه  اي شونده مصاحبه
درس خواندن پزشك شدن است و در نتيجه 

طالعه كنم كه مرا در رسيدن به دروسي را م خواهم مي
ديگري محتوا را  ةشوند مصاحبه ».هدفم ياري كند

من «: رددا ميو بيان  ددان نميهمخوان با استعدادها 
 ةيك بحث دربار اصالًزيادي دارم و  ةبه موسيقي عالق

پيشنهادم اين است كه  .آن در كتاب ذكر نشده است
بيشتري توجه  آموزان دانش هاي تواناييبه عاليق و 

درخشان به فرض  هاياستعدادبا  آموزان دانش »شود.
اينكه به درستي شناسايي شده باشند، داراي سطوح 
مختلف توانايي و استعداد هستند و هر كدام در يك 
زمينه داراي توانايي خاص هستند. اين انتظار كه همه 
بتوانند در تمامي دروس به موفقيت بااليي برسند، 

اشند و به خوبي توسط منطقي ب تواند نمي
نيز اشاره شده است. بر همين اساس  آموزان دانش

در محتواي  كه ندنك ميپيشنهاد  شوندگان مصاحبه
بتوانند  تاامكان گزينش داده شود  ناآنآموزشي به 

بدون توجه به انتظارات محيطي و بر اساس عاليق 
 خود دروس خاصي را انتخاب كنند.

 فرايندعنصر  هاي ويژگي
 دي بودنكاربر

 سخناندر  دفعاتيكي از مفاهيمي كه به 
 افراداين  .مفهوم كاربرد است هست، شوندگان مصاحبه

كاربردي آن  وجهآموزش بايد  ةمعتقدند حتي در زمين
ها باشد. در اين جا كاربرد از  بخش ةتر از بقي شاخص

چند معنا مختلف پيدا  گان شوند مصاحبهنظرگاه 
 از استفاده ةنحوكه بايد  الف) برخي معتقدند :كند مي

ب)  ،ها در جامعه به آنان آموزش داده شود آموخته
طالب كتاب د منبتوانبايد خودشان كه برخي معتقدند 

ج) برخي ديگر كاربردي  ،كنندرا به صورت عملي اجرا 
د)  ،دانند بودن را انجام آزمايش در آزمايشگاه مي
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طالب برخي كاربردي را در ديدن كاربرد استفاده از م
از اين رو معتقدند كه  ،دانند علمي در محيط واقعي مي

آموزان بايد بازديد از مراكز صنعتي و  براي دانش
آموزان  اي و دانشگاهي گذاشته شود تا دانش حرفه

واقعي را ببينند و  محيطچگونگي كاربرد علم در 
شغلي خود را بهتر انتخاب نمايند.  ةبتوانند آيند

در درس « :ويدگ مي ين بارهدر ا اي شونده مصاحبه
من دوست دارم كه يكي از  مثالًمطالعات اجتماعي 

معضالت اجتماعي مانند اعتياد موضوع تحقيق باشد و 
اجتماعي اعتياد  هاي ريشهمعلم از ما بخواهد كه 

جوانان و كاهش سن اعتياد را در تحقيقات و مطالعات 
 روش هم به ما جامعه شناسيانجام شده بيابيم. اين 

اين  ».دهد ميما را افزايش  ةو هم عالق دهد ميياد 
در « :گويد ميدرس اقتصاد  ازخود  ةتجرب ةدربار فرد

اين درس معلم از ما خواست اقتصاد كشورهاي توسعه 
يافته را با كشورهاي درحال توسعه مقايسه كنيم. كار 
سختي بود و خيلي تحقيق انجام داديم در اينترنت، 

مركز تحقيقات معلمان و خوب شهرداري،  ةكتابخان
 ،اذيت هم خيلي شديم چون امكانات كمي داشتيم

به اين  مند عالقه قدر آنمن  .يلي چيز يادگرفتمولي خ
اقتصاد را انتخاب  ةمباحث شدم كه در دانشگاه رشت

حقوق دانشگاه  ةدر حالي كه قبل از آن رشت كنم مي
همچنان كه گفته شد، آموزش در  »تهران هدفم بود.

ح مختلف در كشور ما از جنبه كاربردي بودن وطس
زدگي ميل كرده  ة زيادي گرفته و به سمت تئوريفاصل

درخشان  هاياستعداد با آموزان دانشزياد  تأكيداست. 
 كاربردي بر همين اساس است. هاي روشبر 

 

 نوين استفاده از وسايل كمك آموزشي
اين است كه  شوندگان مصاحبه پيشنهادهاييكي از 

از سطح يك نواختي و خشك بودن  ي كاستنبرا
بودن  نظريتر  مباحث كتاب يا به اصطالح درست

از وسايلي كه مطالب را بتواند توضيح دهد  ،كتاب
آموزان  استفاده شود يا به بيان يكي از اين دانش

خوانيم  جوري با ما كار كنند كه اين چيزهايي كه مي«
 ؛ براي دلچسب كردن آموزش»به دلمان بچسبد

مهم  افراداستفاده از وسايل كمك آموزشي از نظر اين 
 آموزشياست. البته در اين مدارس از وسايل كمك 

ند، نرم افزارهايي چون پاورپوينت و تابلوي هوشم(
بسيار بيشتري در مقايسه با مدارس  ةاستفاد اينترنت)
 ةخواهان استفاد آموزان دانشولي  ،شود ميعادي 

براي نمونه استفاده  ،دنديل بوبيشتر از اين مواد و وسا
ي، نرم افزارهاي كمك آموزشي، آموزش هاي فيلماز 
شبيه سازي و غيره. فيلم آموزشي در اين  افزارهاي نرم

 شوندگان مصاحبهيكي از . ردطرفدار زيادي دا ميان
آموزشي ما در جاي  هنگام نمايش فيلم« :گويد مي

، كسي با ديگري حرف شويم ميخود ميخكوب 
به سمت فيلم معطوف  [ما] حواس ةو هم ندز نمي

آن لذت  ةوسيل بهن و يادگرفتن هست و از ديد
 ةوسيل بهديگري مانند يادگيري  هاي روش. بريم مي

. با ردعيني و عملي هم مورد توجه قرار دا هاي نمونه
مواد و وسايل  شوندگان مصاحبهاين حال بيشتر 

از و خواهان استفاده  دانند ميموجود را قديمي 
يكي از . هستندافزارهاي كامپيوتري جديدتري  نرم

استفاده از « :گويد ميرابطه  در اين شوندگان مصاحبه
افزارهاي ديگر قديمي و  پاورپوينت و برخي از نرم

نرم افزارهاي  خواهم ميخسته كننده شده است. من 
وي  »گرفته شود. كار بهجديدتري در يادگيري 

شبيه سازي  افزارهاي نرمبراي نمونه  كه دايافز مي
در مدارس دبيرستاني كشورهاي  ها واكنشو  ها مدل

 مباحثبسيار در فهم  و شود ميكار گرفته  هپيشرفته ب
را از  هاآنمن خودم يكي از «است.  مؤثرو يادگيري آن 

، خيلي جالبه، كنم ميا آن كار بو  ام گرفتهاينترنت 
دنياي  مسلماً »خيلي چيز از آن يادگرفتم.

ارتباطات و اطالعات در عصر امروز  هاي لوژيتكنو
داراي پيشرفت سريعي است و هر روز امكانات و 

مختلف از جمله  هاي حيطهتجهيزات جديدي در 
با  آموزان دانش. شود مي ارائهآموزشي  ةحيط

گوناگون با اين  هاي راه ازدرخشان  هاياستعداد
 خواهان استفاده از آن در و ندوش ميآشنا  ها فناوري

 .هستنديادگيري و آموزش خود 
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 يادگيري فعال
معتقدند كه در  شوندگان مصاحبهتعداد زيادي از 

استفاده  آموزان نيز آموزش بايد از وجود خود دانش
فرايند ياددهي در  ة بيشتريعالقبا كرد. بدين نحو كه 

در  شوندگان مصاحبهباشند. يكي از  فعاليادگيري و 
كه در آن به صورت  ييها كالس«: گويد مياين رابطه 

رخ هم يادگيري شركت دارند،  آموزان دانشفعال 
 ةان به مبحث عالقآموز دانشو هم اينكه  دهد مي

هنگامي كه از  ».دهند ميبيشتري نشان 
خواسته شد بيشتر توضيح دهند،  شوندگان مصاحبه

يادگيري فعال اشاره  هاي روشطيف وسيعي از به  آنها
هاي عمومي و تخصصي  سدر در رويكردند. اين كرد

آموزان، بحث گروهي،  دروس توسط خود دانش ةبا ارائ
ي نمايشي، پژوهش فردي و گروه هاي استفاده از روش

و يادگيري در حد  به كالس، روش حل مسئله ارائهو 
فردي در  هاي تواناييو  تسلط (توجه به سرعت
پذير است. در اين ميان  يادگيري) و غيره امكان

معلم  داشتن خواهان نقش راهنما انشوندگ مصاحبه
متنوع تدريس يكي از  هاي روش. استفاده از هستند

به آن  شوندگان مصاحبهراهكارهاي ديگري بود كه 
در اين  اي شونده مصاحبه براي نمونه كنند، مياشاره 
استفاده از يك روش تدريس هر چند « :گويد ميرابطه 

كه جذاب باشد، باعث يكنواختي و خستگي ما 
 تأكيددرخشان  هايدر مدارس استعداد ».شود مي

، با دوش ميفعال در تدريس  هاي روشزيادي بر كاربرد 
اين حال واضح است كه روش غالب كماكان همان 

بر استفاده از  آموزان دانش تأكيدروش سخنراني است. 
ت ئتا حدود زيادي از اين مسئله نش ها روشاين 

 .گيرد مي
 

 بعد شخصيتي معلم
جدايي ناپذير فرايند يادگيري است و  خشبمعلم 

درسي  هاي برنامهموفقيت يا عدم موفقيت بسياري از 
نگاه تيزبين مستقيم با عملكرد معلم دارد.  ةرابط

از اخالق معلم غافل نبوده  مصاحبه شده انآموز دانش
در  تواند مياخالقي مثبت  هاي ويژگي. داشتن است

. دباش آموز نشدارسان معلم و  جريان يادگيري ياري
 مبه نظر« :گويد مياين رابطه در  اي شونده مصاحبه

خلق خوب و خندان  معلم بايد در تدريس خود داراي
وي  »مهربان و صميمي باشد. آموزان دانشباشد و با 

 :كننده پيرامون چرايي اين نظر گفت در پاسخ مصاحبه
معلمان در كنترل كالس درس  هاي روشيكي از «

، استان آموز دانشبا  آميز حكمتبرخورد خشك و 
رو ندهند و جدي  آموزان دانشيعني سعي كنند به 

 ةتجربباشند، سركالس نخندند، شوخي نكنند. ولي 
نشان داده است اين معلمان در آموزش موفق من 

 رموني وونوجواني همراه با تغييرات ه ةدور ».نيستند
در اين سن  آموز دانششناختي در انسان است و 

 كهطرد  نه از موضعكه  شود ميطرفدار معلمي  مسلماً
در درك و منطق با او برخورد كند و پذيرش و با 

 هاي كالس. گرم و مهربان باشد آموزان دانشكالس با 
را با نظم و  آموزان دانش تواند مي مسلماًشاداب 

باط بيشتري در خود جاي دهد تا رفتارهاي تحكم نضا
 معموالًكه  هايي انبحربلوغ و  ةآن هم در دور ،آميز

نوجوانان در اين سن با آن دست به گريبان هستند. 
ديگر معلم كه در فرايند يادگيري  هاي ويژگييكي از 

صبوري معلم در  است، مؤثرشوندگان  به نظر مصاحبه
 شوندگان مصاحبه. يكي از است آموزان دانشتعامل با 

 كند: ميبيان  گونه اينخود را  ةه تجربدر اين رابط
و  كرد يكي از معلمان چندين بار يك مسئله را حل«

بدون اخم  ،ان آن را فهميدندآموز دانشتوضيح داد تا 
 ».من از اين كار معلم خيلي خوشم آمد ؛و ناراحتي

و همچنين قدرت  داشتن ظاهري تميز و آراسته
كه  استيكي ديگر از نكاتي  فخيمسخنوري و بيان 

هبود يادگيري و ب به معلم انآموز دانشباعث جذب 
خود را در اين  ةتجرب اي شونده مصاحبه. شود مي آنها

در درس فيزيك معلمي «كند:  ميبيان  گونه اينباره 
 ظاهري به هم ريخته و نامرتب بود، داشتيم كه داراي

با سواد بود ولي قدرت انتقال چنداني نداشت. او را 
، داديم نميو به او گوش  گرفت نميسي جدي ك

با و ني داشتيم كه داراي ظاهري مرتب برعكس معلما
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ماست احساس  وقار بودند، از اينكه بگوييم فالني معلم
 اصالًو سركالس او  داد ميافتخار به ما دست 

 ».شود ميچگونه زمان سپري  فهميديم نمي
درخشان با تكاليف سخت  هاياستعداد با انآموز دانش

يان و از جانب خانواده، آشنا معموالً ،و فشارهاي زياد
رو هستند. اين امر  هاقوام و همچنين نظام آموزشي روب

موجب شده است استرس زيادي را تحمل كنند تا 
و از  دارند ياستعداد درخشان واقعاًنشان دهند 

كه  استاين دليل  هستند. به متفاوتساالن خود  هم
كه  دارندمعلمي را دوست  آموزان دانشبسياري از 

ان آموز دانشباشد. وقتي از  آنها ةمشوق و انگيزه دهند
زه دهنده و مشوق پرسيده مفهوم معلم انگي ةدربار
كه  دانستند ميمعلمي را داراي اين ويژگي  آنها شد،

توجه بيشتري به  -2 دهداميد موفقيت  ها آنبه  -1
انتظار  -3نكات مثبت فرد داشته باشد تا منفي و 

 بيش از حد نداشته باشد.
 

 معلم علمي هاي ويژگي
يادگيري  فرايندكيفيت  ةيكي از عوامل تعيين كنند 

علمي معلم است.  هاي ويژگيشوندگان  مصاحبهاز نظر 
ان معلمي را داراي علم و آموز دانشدر صورتي كه 

و حرف و منطق  شوند ميجذب درس او  ،دانش ببينند
و الگوي خود قرار  نماداو را قبول و وي را همچون 

 :گويد مير اين رابطه د اي شونده مصاحبه .دهند مي
 هاي ويژگيداراي  قدر آندر درس تاريخ معلم ما «

ان آموز دانش ةكه هم علمي و اخالقي خوبي است
. از نظر ما وي انسان محترمي شوند ميجذب درس 

است و همه به احترام درس او ساكت هستند و به او 
براي كاوش منظور وي از اين  ».دهند ميگوش 
 :گفت او ،تكميلي پرسيده شد يسؤالاز وي  ها ويژگي

 سؤاالتمعلم ما داراي اطالعات علمي بااليي است و «
مباحث تاريخي و  ةهم ة، درباردهد ميما را جواب 

كه نشانگر  كند ميمطالب خارج از كتاب زيادي بيان 
همچنين تعداد  »دانش باالي وي در علم تاريخ است.

كه  هستندبر اين اعتقاد  انآموز دانشزيادي از 
معلمان براي اينكه بتوانند خوب درس دهند و توان 

بايستي  ،ما را داشته باشند سؤاالتپاسخگويي به 
در مدارس  داراي مدارك باالي تحصيلي باشند.

با توجه به احساس آموزان  دانشدرخشان  هاياستعداد
، معلمان اين زياد ةمطالعداشتن متفاوت بودن و 

تا  لمي بااليي باشندعو داراي سطح سواد  مدارس بايد
. در كنندرا به خود جلب  آموزان دانشبتوانند نظر اين 

معلمان « :گويد مي شوندگان مصاحبهاين رابطه يكي از 
در اين مدارس بايست در سطحي باشند كه بتوانند 

براي  آموزان دانش »را مرتفع كنند. مانيازهاي علمي 
 نيازمند معموالًموفقيت در كنكور و المپيادها 

 آموزان دانش. يادگيري مطالب جانبي و متفرقه هستند
درسي متعدد  سؤاالت معموالًدرخشان  هاياستعداد با

نيازها و عاليق خود در با توجه به غير درسي و 
و بر همين اساس  كنند ميمختلف مطرح  هاي زمينه

و احتياجات  سؤاالتبتواند  آنهاانتظار دارند كه دبير 
سازد. در اين صورت است كه را برآورده  آنها علمي

 .شود ميبه معلم جلب  آنهاعالقه و اعتماد 
 دهفراور هاي ويژگي
 مستمر هاي آزمون
كه  ندشوندگان بر اين اعتقاد از مصاحبه اي دسته
كتبي و شفاهي برگزار شده در پايان هر  هاي آزمون

بهترين نوع ارزيابي  تواند ميدرس يا بخش كتاب 
با  آموزان عناست كه دانشباشد. اين نظر به اين م

درخشان معتقدند كه امتحانات كالسي  استعدادهاي
، اين امكان را شود ميچون پس از هر درس گرفته 

آورد كه ميزان يادگيري  آموزان به وجود مي براي دانش
خود را نسبت به مبحث مطرح شده بسنجند، در اين 

توانند بر نقاط ضعف خود كار كنند. با  حالت آنان مي
ها آن آموزان دانش ها، تكرار مداوم اين امتحانوجه به ت

سنجش يادگيري خود  براي اي عادالنهرا روش 
 بارهشوندگان در اين  . يكي از مصاحبهدانند مي
من پرسش كالسي را دوست دارم زيرا هر «: گويد مي

از آن استفاده كند و به  تواند ميجلسه معلم 
ي مكرر باعث اين برگزار »نمره بدهد. آموزان دانش

پاياني كم  ةكه عامل شانس و حوادث در نمر شود مي
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از طرف  شده بيانيكي از داليل ديگر  .شود
سركالس  توانند ميشوندگان اين است كه  مصاحبه

مقايسه كنند و از وضعيت  آموزان دانشخود را با ديگر 
شوندگان  يادگيري خود مطلع شوند. يكي از مصاحبه

بدون  متوان مي ها آزموندر اين « :گويد مي بارهدر اين 
نگراني از وضعيت تحصيلي خود در مقايسه با ديگران 

شفاهي و  ةطرفداران ارزشيابي به شيو »مطلع شوم.
كتبي كالسي دليل ديگر رغبت خود را دريافت 

نقاط قوت و ضعف خود و  ةبازخورد از معلم دربار
كاهش تنش و اضطراب به دليل مكرر بودن آن 

 :گويد ميدر اين رابطه  اي كنندهمصاحبه . دانند مي
زا هستند، ولي  امتحانات نهايي استرس معموالً«

، زيرا درصورت امتحانات مستمر چندان مهم نيستند
را جبران كرد.  آن توان ميبعد  ةدفع، خراب شدن نمره

بسيار شايع  آموزان دانشاضطراب امتحان در بين اين 
ن مستمر را به اين مدارس آزمو آموزان دانشاست و 

 .دانند ميعنوان راهي براي كاهش فشار رواني بر خود 
 

 نهايي هاي آزمون
ديگري معتقدند امتحانات كتبي كه در  ةدر مقابل عد

، بهترين نوع شود ميو كتب گرفته  ها بخشپايان 
هنگامي كه به صورت  خصوص به ،ارزيابي است

سراسري برگزار شوند. برخي دليل اين عالقه را 
ات،  زيرا خودت هستي و برگه« كنند: ميبيان  گونه اين

برخي ديگر  »داني. شود كه چقدر مي مشخص مي
رقابتي بودن  ةبه كنكور و جنب ها آزمونتوجه زياد اين 
پاياني و  هاي آزمونخود به برگزاري  ةآنرا دليل عالق

در اين  اي شونده . براي نمونه مصاحبهنددان مينهايي 
نهايي به دليل شباهت  هاي مونآز« :گويد ميزمينه 

ابزار مناسبي براي  توانند مي ،زيادي كه با كنكور دارند
بررسي ميزان يادگيري باشند، هر چه بيشتر از اين 

براي  آنهابدهند، آمادگي  آموزان دانشبه  ها آزمون
 ،اشاره شد قبالًكه  گونه همان ».شود ميكنكور بيشتر 

 هاي رشتهدر  قبولي آموزان دانشهدف بسياري از 
 هاي آزمونپرطرفدار دانشگاهي است، لذا از 

. كنند ميكنكور استقبال زيادي  ةشد سازي شبيه

داراي  آموزان دانشنهايي به نظر اين  هاي آزمون
به همين دليل اين  ،بيشترين شباهت با كنكور است

خود با  ةفرصت مقايس ةروش را كه فراهم آورند
 ها آموختهبي بهترين روش ارزيا ،ديگران است

 .دانند مي
 

 ارزشيابي كاربردي
 سؤاالتشوندگان معتقدند كه  تعداد زيادي از مصاحبه

داراي رويكرد كاربردي باشد. مفهوم بايد امتحاني 
توان در اين جا متناظر با استفاده در  كاربرد را مي

 بارهدر اين  اي شونده جهان واقعي دانست. مصاحبه
اراي د هايمان آموخته يمبين ميهنگامي كه «: گويد مي

حس اعتماد به نفس و  ،كاربرد در زندگي روزمره است
 آموزان دانشبه عبارت ديگر  ».ميكن ميبرتري 

در زندگي شخصي و  شده يادگرفتهعلم  كه ندهخوا مي
كه در  سؤاالتياجتماعي داراي كاربرد باشد و از 

آنها را  ظاتوحفمو  دوش ميوضعيت موجود طراحي 
. تعدادي هم بر ندنك مي ارضايتي، ابراز نگيرد اندازه مي

بتواند مشكلي از  بايد ها آموختهكه  هستنداين عقيده 
را حل كند. براي نمونه  اجتماعيمشكالت فردي يا 

 آموز دانش« :گويد ميدر اين باره  اي شونده مصاحبه
مدارس  آموز دانشدرخشان با  هايمدارس استعداد

اوت اشد؟ آيا فقط تفعادي چه تفاوتي بايد داشته ب
 آموز دانشدر ميزان اطالعات باشد يا اينكه اين  بايد

خود مشكلي از  هاي هبتواند با استفاده از دانست
 هرحال به »؟مشكالت خود يا ديگران را حل كند

زيادي بر  تأكيدمشخص است كه روند موجود ارزيابي 
تئوري بودن و حفظ كردن مطالب دارد. روش ارزيابي 

را  آموزان دانشعالوه بر اينكه ذهن  تواند ميكاربردي 
 نيز ها آموختهرا با روش كاربرد  آنهافعال نگاه دارد، 
 كند.ايجاد  نفس بهحس اعتماد  آنهاآشنا سازد و در 

 

 اي پروژهارزشيابي 
يا  عملي ةر معتقدند امتحان بايد جنبگروه ديگ

آموزان بر  دانش كه اينتوليدي داشته باشد. يعني 
بايد بتوانند چيزي  ،اند گرفته يادچيزهايي كه اساس 

يكي از  مثالً. شودآنان ارزيابي  ةبسازند و اين ساخت
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برنامه نويسي  دربارة را خود ةشوندگان تجرب مصاحبه
بسيار لذت بخش  آموزان دانشرا براي  آن هذكر كرد

اين پروژه مسير زندگي و « :گويد مي او. ه استخواند
اين رشته شدم. گروه  ةشيفت ؛مرا تغيير داد ةعالق

توان از  امتحان مي جاي بهديگري معتقدند كه 
 ،هر درس يا سرفصلپايان آموزان خواست در  دانش

كار تحقيقاتي انجام دهند و معلم همين كار را براي 
 اي شونده ارزيابي به كار گيرد. براي نمونه مصاحبه

ه تمام شد كتبي هاي آزموناستفاده از  ةدور« :گويد مي
 چيزي دبيران ارزشيابي خود را به توليد اگراست. 

ما براي يادگيري دوچندان  ةد، انگيزنسمت و سو ده
 هاي پروژهروش ديگر استفاده از كار و بازده  ».شود مي

گروهي به عنوان ارزشيابي است. يكي از 
وقتي به صورت گروهي « :گويد ميشوندگان  مصاحبه

جي بهتري در كار شود، داراي خرو اي پروژهروي 
 خصوص بهاين روش  »قياس با روش انفرادي هستيم.

 با توجه به امكانات اندك مدرسه و در برداشتن بار
روش ارجح بسياري از  ،ها خانوادهمالي براي 

سخت  معموالًفرايند يادگيري  .استشوندگان  مصاحبه
پرزحمت به هنگامي كه اين فرايند  ؛است گير وقتو 

 آموزان دانش قطعاًمنتهي شود، يا محصولي  شي توليد
. توجه به اين شوند ميتشويق به يادگيري بيشتري 

از نظر  آموزان دانش هاي آموختهاصل در ارزشيابي از 
 .استبسيار پراهميت  آنها

 

 خالقيتتوجه به 
با ان آموز دانشخالقيت يكي از اصول مهم در آموزش 

ن به آنيز  آموزان دانشدرخشان است.  هاياستعداد
 :گويد ميدر اين باره  اي شونده مصاحبه. اند كردهشاره ا

را به تفكر  آموزان دانشبتواند  مطرح شده بايد سؤاالت
 مسايلحل  براينويني  هاي راه ةارائواداشته و به 

ند كه داراي اين ويژگي هست سؤاالتي »هدايت كند.
را به تفكر  آموزان دانشداراي يك جواب صحيح نبوده 

مختلف و احتماالت مختلف هدايت  يها راه دربارة
مغفول  سؤاالتدر طراحي  اكثراً متأسفانهكند. اين امر 

راه حل يا جواب را صحيح  تنها يكمانده و معلمان 

 ها آزمونو  سؤاالتاين است كه  ة مهمنكت. دانند مي
داراي نكات چالش برانگيز و جذاب براي  دباي

جلب  ه خودرا ب آنهاتا تمام توجه  باشد آموزان دانش
 گويد كه ميدر اين باره  اي شونده مصاحبه .كند

بايد مبين موضوعات جالب بوده فرد را به  سؤاالت
در اين ميان  نو براي مسئله وادارد. هاي راه ارائهتفكر و 

شوندگان نقش معلم در تشويق  بر اساس نظر مصاحبه
بسيار مهم و پررنگ است. يكي از  آموزان دانش

از ترس اينكه مبادا معلم « :گويد ميشوندگان  مصاحبه
مثل معلم  كنيم ميندهد سعي  سؤالنمره به پاسخ 

پاسخ دهيم يا مثل كتاب. در صورتي كه اگر به پاسخ 
 »؟كند ميدرست دست بيابيم روند حل چه فرقي 

اين مدارس تمايل داشتند با افزايش  آموزان دانش
 سؤاالتتوجه به خالقيت و نوآوري در پاسخ به 

بتوانند توانايي خود را براي شركت در  ،حانيامت
المللي افزايش دهند. زيرا اين  داخلي و بين هاي آزمون
 دارند. اي به خالقيت توجه ويژه معموالً ها آزمون

 

 يادگيري عميق

بر  تأكيدصاحب نظران ارزشيابي،  تأكيداتيكي از 
 هاي مهارتيادگيري در سطوح باال و كمك به افزايش 

بر  تأكيددگيرندگان است. با اين حال فكري در يا
تست زني باعث شده است  هاي مهارتكنكور و 

درخشان كه هدفي جز  هاياستعدادبا  آموزان دانش
دانشگاهي پرطرفدار ندارند، از اين  هاي رشتهقبولي در 

اين مدارس از حفظ  آموزان دانشهدف باز بمانند. 
كردن حفظ  نآناو بعضي از  دكردن مطالب آزرده بودن

 تأكيدو براين نكته  دانستند ميكار دنيا  ترين سخترا 
داشتند كه برخي از معلمان مطلب را در امتحان عين 

از  ،در صورت جا انداختن يك واو«و  خواهند ميكتاب 
ظات در بين وحفمبر  تأكيداين  ».كنند مينمره كم 

دروس انساني به لحاظ ماهيت دروس  آموزان دانش
عين مطلب  ندهخوا مياز دروس  و بعضي استبيشتر 

در اين باره  گانشوند يكي از مصاحبهكتاب بيان شود. 
بايست فقط  ها آزمونبراي موفقيت در « :گويد مي

حفظ كرد، درصورتي كه آزمون بايست يادگيري 
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وقتي  ».واقعي ما را بسنجد نه حفظ مطالب كتاب را
 آموزان دانشمعني يادگيري واقعي از نظر اين  ةدربار
بايد در  كه ندهستمعتقد  ،دوش ميپرسيده  سؤال

به صورتي  سؤاالتتغيير ايجاد شود و  سؤاالتطراحي 
كار  آموزان را به ذهن و فكر دانش طراحي شود كه

: دنك ميدر اين رابطه عنوان  اي شونده . مصاحبهبيندازد
 آموزان دانش ةقدرت تحليل و حل مسئل دباي سؤاالت«

از  [من] ،ت و متعدد بسنجدمتفاو هاي موقعيترا در 
در  ».برم ميلذت زيادي  ها آزمونبرگزاري اين دست 

ن خاص اتشريحي داراي طرفدار هاي آزموناين بين 
خود را بررسي  ةدليل عالق اين طرفداران و استخود 

 اي شونده مصاحبه. دانند مي آموز دانشيادگيري واقعي 
درت تشريحي) ق( روشدر اين «: گويد ميدر اين باره 

و فرق  شود ميپرورانده  آموزان دانشاستنباط و تحليل 
 ،كسي كه حفظ كرده با كسي كه يادگرفته است

طبيعي است كه حفظ محتواي  ».شود ميمشخص 
داراي بازده هاي مختلف  از جنبهآموزشي پرزحمت و 

در ارزشيابي خود خواهان  آموزان دانشاست و  يكم
 ظ مطالب.نه حف هستندارزيابي يادگيري واقعي 

 

 سازي آزموناصول فني 
براي ارزشيابي  شده برشمرده هاي ويژگييكي ديگر از 

است. آنچه از  سازي آزمون فنيمطلوب توجه به اصول 
درخشان  هاياستعداد با آموزان دانشگو با و گفت

معلمان  هاي ارزشيابي، اين است كه استمشخص 
داراي استانداردهاي الزم نيست. براي نمونه 

امتحاني گنگ  سؤاالت«: گويد مي اي شونده همصاحب
 گويد مي ،پرسيم ميوقتي هم سر جلسه از معلم  ،است

 سؤالاز  فهمي ميهر چه  دهم نمي سؤالجواب 
را  سؤالمفهوم  اكثراً بينيم ميبنويس، بعد از امتحان 

 اكثراًند، اعتراض هم ا هو نمره هم نگرفت اند نفهميده
واضح و روشن  سؤاالتاست، به نظر من بايد  ثمر بي

 »آنرا طراحي نكند. دقتي بيباشد و معلم با 
ه ديگري در اين رابطه به محقق گفت يةشوند مصاحبه

امتحانات مستمر را سر كالس  سؤاالتمعلمان « :است
يا در دفتر مدرسه طرح  آموزان دانشو در سر و صداي 

ت مشكال ها وقتبعضي  سؤاالت، براي همين ندنك مي
كه  دهد ميوي در ادامه پيشنهاد  ،دارند زيادي

 سؤاالتمعلمان وقت و اهميت كافي براي طراحي 
 سؤاالتنهايي  هاي آزمونشوند و مانند  قائل

استانداردي تهيه كنند، نه خيلي راحت نه خيلي 
 كه شود ميمشخص  ها مصاحبه لاز خال ».سخت

 سؤاالت ةتهي ةتوجهي به نحو دبيرانبسياري از 
پيش پا افتاده  را كاري ندارند و آند استاندارامتحاني 

كه بسياري  استبدتر اين  ة. نكتدانند ميو ابتدايي 
 سؤاالت ةتهي رايو از آن ب هستند سؤالداراي بانك 

شوندگان  بر همين اساس مصاحبه. ندنك مي استفاه
امتحاني  سؤاالتكه در طراحي  ندنك ميپيشنهاد 

ح اصطال بهاستانداردهاي الزم رعايت شود تا 
 ضايع نشود. ها آنشوندگان حق  مصاحبه

به صورتي كه  آموزان دانشبررسي نظرات  منظور به
انجام شده  هاي مصاحبهداراي قابليت تعميم باشد، از 

، فرايند محتوا هاي ويژگينامه با عنوان  شسه پرس
 آموزشي تهيه شد. هاي يادگيري و فراورده

الح ابزار، اني و اصپس از چند بار بازخوها  نامه پرسش
قرار گرفت تا روايي  نظران صاحبو  انداتدر اختيار اس

 اعمالپس از ها  نامه پرسشمحتوايي آن بررسي شود. 
، به صورت آزمايشي بين در آنها متخصصاننظرات 

تحقيق اجرا شد. پايايي به دست آمده از سه  ةنمون
پس از حذف و  آلفاي كرانباخ ةوسيل بهنامه  پرسش

كه باعث كاهش ضريب پايايي ابزار  اصالح چند گويه
شده  ارائه 1در جدول  و اجراي مجدد آن شد مي

 است.
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 محقق ساخته ةنام بررسي پايايي پرسش .1جدول 
 كرانباخ يآلفا درسي تفكيكي ةويژگي عناصر برنام درسي تفكيكي ةعناصر برنام

محتوا
 

 86/0 عملي فعاليت وجود
 74/0 خالقيت و افزايش آن

 79/0 تواي تخصصيمح
 82/0 روز علم با همراهي

 88/0 تكميلي هاي كتاب وجود
 75/0 استدالل و منطق زير بنايي مباحث

 76/0 پيش روي او هاي چالشتوجه به نوجوان و 
 91/0 توجه به عاليق و استعدادهاي فردي

فرايند
 

 91/0 بودن كاربردي
 88/0 استفاده از وسايل كمك آموزشي نوين

 90/0 يادگيري فعال
 91/0 بعد شخصيتي معلم

 78/0 علمي معلم هاي ويژگي

فرآورده
 

 81/0 مستمر هاي آزمون
 71/0 يينها يها آزمون

 83/0 يكاربرد يابيارزش
 76/0 اي پروژهارزشيابي 

 92/0 بر خالقيت تأكيد
 80/0 سازي آزمون ياصول فن
 85/0 يقعم يادگيري

 توان مي 1از جدول  تايج به دست آمدهبا توجه به ن
طراحي شده داراي  ةنام سه پرسش هاي مؤلفه گفت كه

نتيجه  توان ميضريب پايايي مطلوبي هستند. بنابراين 
در ادامه داراي پايايي هستند.  ها نامه پرسشگرفت كه 

سه  ةروايي ساز تأييديتحليل عاملي  ةوسيل به
 هاي صشاخ. نتايج ه استشدبررسي  نامه پرسش

 ارائه 2نامه در جدول  برازش به تفكيك سه پرسش
 شده است.

 نامه برازش مدل در سه پرسش هاي شاخص .2جدول 

 هاي برازش شاخص
 پرسشنامه فرآورده پرسشنامه فرايند پرسشنامه محتوا

 وضعيت آماره وضعيت آماره وضعيت آماره

df x2/ 34/1 مطلوب 59/1 مطلوب 49/1 مطلوب 
GFI 93/0 مطلوب 96/0 مطلوب 94/0 طلوبم 
IFI 96/0 مطلوب 94/0 مطلوب 93/0 مطلوب 

RMSEA 03/0 مطلوب 04/0 مطلوب 04/0 مطلوب 
CFI 96/0 مطلوب 94/0 مطلوب 93/0 مطلوب 

 توان مي 2آمده از جدول  دست بهبا توجه به نتايج 
 برازشبا مدل طراحي شده داراي  ها دادهگفت كه 

نامه داراي برازش مطلوبي  شبوده و مدل در سه پرس
نامه داراي روايي سازه است.  سه پرسش بنابرايناست. 

متغير مكنون و متغير مشاهده شده نيز  تأثيرضرايب 
بيانگر اين است كه تمامي مسيرها داراي ضرايب 

پس از بررسي روايي و است.  05/0در سطح  دار معني
آن، به منظور انعكاس  تائيدنامه و  پايايي پرسش
درسي،  ةاز نمونه در برنام تري وسيعنظرات طيف 

پژوهش توزيع شد. در  ةدر بين نمون ها نامه پرسش
تك  tآمار توصيفي به همراه نتايج تحليل  3جدول 
 شده است. ارائهنمونه 
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 محتوا، فرايند و فرآورده)( تفكيكيبرنامه درسي  هاي ويژگي تك نمونه tو  آمار توصيفي .3جدول 
 T df sig خطاي انحراف معيار انحراف معيار ميانگين راهبردها هاي ويژگي 

ويژگي
 

هاي
 

محتوا
 

 0001/0 314 16/33 02/0 46/0 86/3 وجود فعاليت عملي
 0001/0 314 08/33 02/0 53/0 90/3 خالقيت به توجه

 0001/0 314 76/24 03/0 64/0 9/3 مطالب كردن تخصص
 0001/0 314 02/21 03/0 7/0 83/3 جهان روز علم با همراهي

 0001/0 314 65/25 03/0 67/0 97/3 تكميلي هاي كتاب وجود
 0001/0 314 59/13 04/0 73/0 56/3 استدالل و منطق زير بنايي

 0001/0 314 43/22 04/0 072/0 91/3 هاي چالشتوجه به نوجوان و 
 0001/0 314 29/11 04/0 76/0 98/3 توجه به عاليق و استعدادهاي

ويژگي
 

هاي
 

فرايند
 0001/0 314 66/24 03/0 67/0 94/3 بودن كاربردي 

 0001/0 314 05/24 03/0 65/0 88/3 وسايل كمك آموزشي
 0001/0 314 1/29 03/0 58/0 96/3 راهبردهاي فعال

 0001/0 314 55/10 03/0 57/0 34/3 ويژه براي هر درس هاي روش
 0001/0 314 65/27 03/0 62/0 97/3 بعد شخصيتي معلم

 0001/0 314 68/27 03/0 63/0 97/3 بعد علمي

ويژگي
 

هاي
 

فراورده
 0001/0 314 96/23 03/0 65/0 87/3 مستمر هاي آزمون 

 0001/0 314 15/20 3/0 76/0 87/3 يكاربرد يابيارزش
 0001/0 314 51/22 04/0 71/0 89/3 اي پروژهارزشيابي 

 0001/0 314 60/22 03/0 63/0 8/3 بر خالقيت تأكيد
 0001/0 314 64/21 03/0 72/0 88/3 سازي آزمون ياصول فن
 0001/0 314 87/27 03/0 63/0 99/3 يقعم يادگيري

تمام  ،شود ميديده  3كه در جدول  گونه همان
درسي  ةبر شمرده براي سه عنصر برنام هاي ويژگي

 05/0تفكيكي يعني محتوا، فرايند و فرآورده در سطح 
نمرات است. تنها ويژگي كه به طور  ةباالتر از ميان

 هاي آزموناست،  تر پاييناز اين ميانه  داري معني
داراي ميانگين  39/2نهايي است كه با ميانگين 

پاييني است. بنابراين اين ويژگي در طراحي برنامه 
 .شود ميدرسي تفكيكي از ويژگي فراورده حذف 

 برايتفكيكي  درسي ةالگوي پيشنهادي برنام .2
درخشان از نظر محتوا،  هاياستعداد با آموزان دانش

 فرايند و فرآورده چگونه است؟
 ةبرنام در ياساس ةمرحل نياولدرسي،  ةبرنام يطراح
 در يريگ ميتصم از است عبارت است و يدرس

ابيگي، يرزم( يدرس ةبرنام عناصر از يك هر خصوص
اين خصوص  ) در1393( مهرمحمدي. )1390

 شود. توجه خاص و عام سطح دو به ديبا هك ويدگ مي
 را يبرنامة درس بر مؤثر عوامل ديبا عام، در سطح

عناصر  نييتع به اقدام خاص سطح در و درك ييشناسا
 يبررس خاص نةيزم يك در را آنها و نمود يدرس برنامة

 ة. پس در اين پژوهش نخست سطح خاص برنامكرد
سطح خاص به و در  شود ميدرسي پيشنهادي عنوان 

درسي  ةهر يك از عناصر برنام هاي ويژگيتعيين 
درسي  ة. سه منبع عام طراحي برنامشود ميپرداخته 

ي ختشناختي و جامعه شنا شامل مباني فلسفي، روان
 .است

 سطح عام
در پست  توان ميمباني فلسفي رويكرد تفكيكي را 

ي آن يعني ختعد معرفت شنامدرنيسم و ب
گراها بر اين  كرد. ساختن جستجو 9گرايي ساختن

احساس و تفكر خود  ةسازند هر فرداعتقاد هستند كه 
بر اين اساس  .)2006يان و هان، ( استمحيط  ةدربار
نقش  آموز دانش بايست ميآموزشي  هاي محيطدر 

 اين اصل،مركزي را داشته باشد و معلم با آگاهي از 
هدايت  معاني فردي آموزشي را به سمت تجربيات

 يدهستند كه با آموزان دانشبر اين اساس، . كند
در  آموز دانشهر  .يادگيري خود باشند ةكنترل كنند

پيت، ( داردرا  فردي بهجريان يادگيري فرايند منحصر 
براي نمونه ممكن است متني در كالس  .)2017

يكساني متن را  هاي واژهبا  آموزان دانشخوانده شود و 
 آنهااسير فردي و تف ها برداشتتوصيف كنند، ولي 

. )2015پتازول، ( استبا يكديگر متفاوت  قطعاً
 هاي مهارتبه اهميت تجربيات، عقايد و  گراها ساختن
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يادگيري معتقدند كه دارند و  تأكيديادگيري  درفردي 
از تعامل اين عناصر با مفهوم بيروني در ذهن فرد 

 .)2015پتازول، ( شود ميساخته 
 ةفكيكي ريشه در نظريي رويكرد تختشنا مباني روان

 ةرشد تقريبي ويگوتسكي و هوش چندگان ةمنطق
جود وبر  مبتنيگاردنر  ةگاردنر دارد. هوش چندگان

كه ممكن است  در انسان است متعدد هايي هوش
قوي يا  ها هوشدر برخي از  آموزان دانشبرخي از 

. از اين رو )2016(اسمت و همكاران،  ضعيف باشند
يادگيري  هاي سبكبه  در انتقال مطالب بايد

توجه به  .توجه داشت آنها تفاوتو  آموزان دانش
هاي فردي و سعي و كوشش جهت  استعدادها و قابليت

شكوفايي آنها يكي از اهداف مهم نظام آموزشي 
كشورمان به حساب مي آيد كه در سند تحول 

) در تمام مقاطع 1391بنيادين آموزش و پرورش(
 فته است.تحصيلي مورد تاكيد قرار گر

به  توان ميي رويكرد تفكيكي را ختمباني جامعه شنا
نسبت داد. بر اين  هرسوكراسي در مدآموزش دم

درسي خود  ةتدوين برنام دار عهده آموزان دانشاساس 
و نظريات اكثريت در مورد چگونگي بهبود يا  شوند مي

 آموزان دانشدر اين روش  .تغيير آن حاكم است
رات ديگران احترام گذاشته و چگونه به نظ آموزند مي
 كراسي زندگي كنندومبتني بر اصول دم اي جامعهدر 

همچنين توجه به دمكراسي يا مردم  ).2007(واترمن، 
ساالري ديني يكي از اهداف كالن نظام آموزشي 
كشور مي باشد كه در بعد افزايش مشاركت مثبت 
شهروندان در جامعه اسالمي مورد توجه قرار گرفته 

 ).1391ند تحول بنيادين آموزش و پرورش، (س است
 سطح خاص

كه گفته شد، در سطح خاص به تصميم  گونه همان
. شود ميدرسي پرداخته  ةعناصر برنام ةگيري دربار

تفكيكي مبين اين مسئله است  درسي ة برنامالگوي 
توا، فرايند و فرآورده به نيازها، آمادگي و كه در مح

توجه ويژه شود. پس  آموزان دانشرخ يادگيري  نيم
درسي استخراج شده شامل سه عنصر  ةالگوي برنام

محتوا، فرايند و فرآورده است و هدف در اين الگو 
يا فراگيران  آموزان دانشتوجه و ارضاي نيازها و عاليق 

شده  ارائهيك عناصر اين الگو  ةاست. در شكل شمار
است.

 پيشنهادي برنامه درسي تفكيكيالگوي  .1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفكيكي در طراحي برنامة درسيرويكرد 

رخ يادگيري در سه عنصر محتوا، فرايند و فرآورده  آموزان، آمادگي و نيم در رويكرد برنامة درسي تفكيكي توجه به عاليق دانش
 دهد. هدف اصلي اين الگو را تشكيل مي

آموزان با استعدادهاي درخشان  دانش
از محتواي ارائه شده در اين مدارس 

ته و براي بهبود آن، رضايت نداش
ي، عمل يتوجود فعالهايي چون  ويژگي

، آن افزايشو  يتتوجه به خالق
با علم  يهمراهتخصصي كردن مطالب، 

يلي، تكم يها وجود كتاب، روز جهان
توجه به ي و و عقل يعلوم استدالل

 او يرو يشپ يها نوجوان و چالش

هاي  استفاده از فعاليت( كاربردي بودن
، استفاده از وسايل عملي در آموزش)

كمك آموزشي نوين، استفاده از 
در آموزش  فعال يراهبردها

هر  يبرا يژهو هاي آموزان، روش دانش
بعد  و يتيبعد شخصو توجه به  درس

 معلم يعلم

 يابيارزش، مستمر هاي استفاده از آزمون
ي، ا پروژه يابيارزشي، كاربردبا سئواالت 

آزمون  ياصول فنيت، بر خالق يدتاك
 يقعم يادگيري ي وازس

 محتوا

 فرايند

 فرآورده
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داراي اعتبار الزم از  شده آيا الگوي پيشنهاد .3
درسي و آموزش  ةديدگاه متخصصان برنام

 درخشان است؟ هاياستعداد با آموزان دانش
 شده براي الگوي پيشنهاد به اعتبار بخشي به منظور

 با آموزان دانشدرسي تفكيكي در آموزش  ةبرنام
اده شده روش دلفي استفدرخشان از  هاياستعداد

نفر كارشناسي  32( نفر 59ن شامل است. متخصصا
 ةدكتري برنامداراي مدرك ارشد، دانشجوي دكتري يا 

نفر معلم با تجربه و داراي دانش در  27درسي و 
. بودنددرخشان)  هاياستعداد با آموزان دانشآموزش 

نفر پس از سه بار پيگيري تلفني،  41در مجموع 

حاضر به همكاري با  حضوري يا با پست الكترونيك
 محقق شدند.

فرستاده شدن الگوي پيشنهادي به  بار دوپس از 
 ةن برنامااعتبار سنجي متخصص ةنام همراه پرسش

 درخشان هاياستعداد با آموزان دانشدرسي و آموزش 
و با حذف برخي موارد و اضافه نمودن برخي از موارد 

 ةن به اجماعي دربارامورد توافق اكثريت، متخصص
. نتايج حاصل از كردند پيداگوي پيشنهادي دست ال

 4دوم در جدول  ةن در مرحلااعتبار سنجي متخصص
 شده است. ارائه

 درسي تفكيكي ةالگوي پيشنهادي برنام ة: تحليل نظرات متخصصان دربار4جدول 
 ميانگين خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد  

ويژگي محتوا
 

 78/4 0 0 0 9 32 عملي فعاليت وجود

 73/4 0 0 0 11 30 خالقيت به توجه
 26/4 0 4 8 10 19 مطالب كردن يتخصص

 56/4 0 0 2 14 25 جهان روز علم با همراهي
 34/4 0 0 8 11 22 تكميلي هاي كتاب وجود

 65/4 0 0 1 12 28 استدالل و منطق زير بنايي مباحث
 73/4 0 0 1 9 31 پيش روي او هاي چالشتوجه به نوجوان و 

 71/4 0 0 0 12 29 توجه به عاليق و استعدادهاي فردي

ويژگي فرايند آموزشي
 60/4 0 0 0 8 33 كاربردي بودن 

 85/4 0 0 0 6 35 استفاده از وسايل كمك آموزشي
 92/4 0 0 0 3 38 يادگيري فعال

 41/4 0 0 2 20 19 توجه به بعد علمي معلم
 41/4 0 0 2 20 19 يتي معلمو شخص ياخالق هاي ويژگي

 56/4 0 0 0 18 23 يادگيري مستقالنه

ويژگي فراورده آموزشي
 

 65/4 0 0 0 14 27 مستمر هاي آزمون
 95/4 0 0 0 2 39 يكاربرد يابيارزش

 62/4 0 0 0 3 38 اي پروژهارزشيابي 
 73/4 0 0 0 11 30 بر خالقيت تأكيد

 63/4 0 0 1 13 27 سازي آزمون ياصول فن
 82/4 0 0 0 7 34 يقعم ادگيريي

 70/4   1 10 30 روش خود ارزيابي
 48/4   5 11 25 ارزشيابي چند بعدي

 56/4 0 0 0 18 23 درسي را جامع مي دانيد؟ ةتا چه اندازه الگوي پيشنهادي برنام

تا چه اندازه عناصر الگوي پيشنهادي داراي هماهنگي و ارتباط با 
 يكديگر هستند؟

26 15 0 0 0 63/4 

در آموزش را تا چه اندازه الگوي پيشنهادي قابليت اجرا 
 درخشان دارد؟ هاياستعداد با انآموز دانش

20 15 6 0 0 34/4 

درخشان را در طراحي  هاياستعداد با آموزان دانشآيا محوريت 
 شان مطلوب مي دانيد؟ ة درسيبرنام

19 10 8 4 0 26/4 

 با آموزان دانشوضعيت تحصيلي  بهبود برايآيا الگوي پيشنهادي را 
 ؟كنيد ميدرخشان مطلوب ارزيابي  هاياستعداد

27 14 0 0 0 65/4 
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گفت كه بيشتر  توان مي 4با توجه به نتايج جدول 
در محتوا، را  ها ويژگين استفاده از اين امتخصص

. ندنك ميفرايند و فراورده مطلوب و مناسب ارزيابي 
روش اختصاصي كه  استن اين اپيشنهاد متخصص

). پس 80/2با ميانگين ( شودبراي هر درس حذف 
 هاي روشتنها ويژگي حذف شده از الگوي پيشنهادي 

در مورد ن ا. متخصصاستويژه براي تدريس هر درس 
كه با  هستندبر اين عقيده پيشنهادهاي ارائة شده 

خالقيت در آموزش  موضوعروزافزون  اهميتتوجه به 
در الگوي  ،درخشان هاياستعدادبا  آموزان دانش

پيشنهادي به خالقيت توجه ويژه شود. با توجه به 
متمركز بودن نظام آموزشي كشور و افزايش قابليت 

محتواي  هاي ويژگي، هاجرايي شدن مدل پيشنهاد شد
بيشتر  آموزان دانشآموزشي در كتب تكميلي اين 

مورد توجه قرار گيرد. در مورد فرايند يادگيري 
 مستقلكه از يادگيري  شده استد تفكيكي پيشنها

 ةحمايت شود. در مورد فراورده يا نحو آموزان دانش
 هاي روشنيز استفاده از  ها آموختهارزيابي از 

خواسته  آموزان دانشدر اين روش از (ارزيابي  خود
تعيين ميزان يادگيري و  هاي مالككه  شود مي

چگونگي افزايش يادگيري خود را در آزمون تعيين 
توجه به ابعاد مهارتي، ( چندبعدي) و ارزشيابي كنند

 تالش و ها فعاليتنگرشي و شناختي در ارزشيابي و 
اين موارد در الگو اعمال  پيشنهاد شده است. فردي)

ن خواسته شد دوباره الگوي اشد و از متخصص
موافقت  ةپيشنهادي را ارزيابي كنند. نتايج نشان دهند

ام شده و معتبر اكثر صاحب نظران با اصالحات انج
 شناختن الگوي پيشنهادي است.

 گيري نتيجهبحث و 
هدف از اين پژوهش طراحي و اعتباربخشي الگوي 

 با آموزان دانشدرسي تفكيكي براي  ةبرنام
دوم  ةدرخشان شهر اصفهان در پاي هاياستعداد

درسي تفكيكي داراي سه  ةمتوسطه بود. الگوي برنام
اين  هاي ويژگياست. عنصر محتوا، فرايند و فرآورده 

رخ يادگيري  عاليق، آمادگي و نيم ةوسيل بهعناصر 

 گونه همان ).2008لوي، ( شود ميتعيين  آموزان دانش
از د در اين پژوهش نخست وش ميكه ديده 

 يدرخشان در قالب روش هاياستعداد با آموزان دانش
مطلوب هر يك از عناصر  هاي ويژگي كيفي دربارة

براي افزايش قابليت تعميم  د وش سؤالشده برشمرده 
ي نيز نظرات بررسي شد، تا نظرات منتايج، به روش ك

منعكس شود. در  آموزان دانشاز  تري گستردهطيف 
بخش كمي تنها روش ارزشيابي نهايي از نظر 

شده بود  گذاري نمرهبا ميانگين پاييني  آموزان دانش
سپس براي  كه در الگوي پيشنهادي حذف شد.

 ةن برنامابه الگوي پيشنهادي به متخصص اعتباربخشي
درخشان  هاياستعداد با آموزان دانشدرسي و آموزش 

با اضافه كردن مواردي چون ارزشيابي  آنها .شد ارائه
و  مستقلچندبعدي، خودارزيابي، حمايت از يادگيري 

توجه به خالقيت، الگوي پيشنهادي را داراي سطح 
 هاي پژوهش ايجمناسبي از اعتبار ارزيابي كردند. نت

؛ )2012( )؛ چك، هونگ و التونا2015( گراس
)؛ كاوانسكي 2000( تاميلسون)؛ 2002( هيكوكس

 الندر)؛ 2017سئو (؛ )2017( تانتان و  )؛2011(
 )1391( كلباسيو  )2011( هافمنفاكس و  )؛2010(

 .كند يمحمايت تا حدود زيادي از الگوي پيشنهادي 
 د تفكيكي مبتني بركه اشاره شد، رويكر گونه همان

درسي  ةتوجه به عاليق و نيازهاي مخاطبان در برنام
 ةدر همكه انتظار داشت  توان نمياست، بنابراين 

جوامع عاليق و انتظارات يكسان باشد. در اين ميان 
آموزش  ةبسياري از محققان معتقدند كه نحو

درخشان به روش تفكيكي  هاياستعداد با آموزان دانش
(لو، لي و  ل فرهنگي و اجتماعي استمتأثر از عوام

اين  توان ميبا توجه به اين موضوع  )2015استونز، 
 را تبين نمود. ها تفاوت

كه  شود يمپس با توجه به مطالب بيان شده پيشنهاد 
به مواردي چون  آموزان دانشدر محتواي آموزشي اين 

 يخالقيت، تخصص به عملي، توجه فعاليت وجود
 جهان، وجود روز علم با مطالب، همراهي كردن
تكميلي، استدالل و منطق زير بنايي  هاي كتاب
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پيش روي او و  يها چالشمباحث، توجه به نوجوان و 
توجه به عاليق و استعدادهاي فردي توجه بيشتري 

. البته با توجه به اينكه نظام آموزشي در كشور گردد
ما متمركز است و براي افزايش قابليت اجراي الگوي 

در بخش محتوا بر اساس نظر  درسي تفكيكي ةبرنام
 با آموزان دانشدرسي و آموزش  ةن برنامامتخصص
اين اصول  كه شود ميپيشنهاد  درخشان هاياستعداد

 مورد توجه قرار گيرد. آموزان دانشدر كتب تكميلي 
درسي تفكيكي نيز  ةعنصر فرايند در برنام يها يژگيو

كمك آموزشي، شامل كاربردي بودن، استفاده از مواد 
بعد يادگيري فعال، روش اختصاصي براي هر درس، 

 معلم و حمايت از يادگيري مستقل ي و اخالقيعلم
است. پس پيشنهاد ديگر اين پژوهش توجه به اين 

 هاياستعداد با آموزان دانشاصول در فرايند يادگيري 
درخشان است. همچنين با توجه به نارضايتي موجود 

مدارس و استفاده از دبيراني كه دبيران اين  ةدر زمين
 با آموزان دانشآموزش  ةداراي دانش كمي در زمين

كه  شود يمدرخشان هستند، پيشنهاد  هاياستعداد
 هاياستعداد با آموزان دانشتحصيلي آموزش  ةرشت

 درخشان در دانشگاه فرهنگيان ايجاد شود.
گفت كه در اجراي  توان يمدر مورد عنصر فراورده نيز 

 شود يمدرسي تفكيكي پيشنهاد ة ر از برناماين عنص
توجه به خالقيت،  ن آزمون مستمر،مواردي چو كه

، اصول اي پروژه يابيارزشكاربردي بودن ارزشيابي، 
توجه به  بر يادگيري عميق، تأكيدو  سازي آزمونفني 

ارزشيابي چند بعدي و خودارزيابي مورد توجه قرار 
ين مدارس در اين كم دبيران ا دانشگيرد. با توجه به 

 ةدربارضمن خدمتي  يها دوره شود يمحيطه پيشنهاد 
اجرا شود. در پايان  آنهانيز براي  سازي آزموناصول 

كه چنين پژوهشي در ميان  شود يمپيشنهاد 
 ديگرمختلف تحصيلي و شهرهاي  مقاطع آموزان دانش
 .شودانجام 

 ها نوشت پي
1. Above average ability 
2. gifted student 
3. Differentiation 
4. learning profile 

5. mix method 
6. phenomenology 
7. typical-case sampling 
8. Member checking 
9. Constructivism 
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