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های کاربردی، هسته اصلی سازی برنامه درسی با آموزش غنی چکیده:  
ی درخشان است. بنابراين هدف از اين  شکوفايی و هدايت استعدادها

غنی  ارائهپژوهش   درسیسازی  الگوی  آموزان دانش  برنامه 
بنیاد  که با روش کیفی و رويکرد داده  استعدادهای درخشان ايران بود

مشارکت شد.  حوزه  انجام  کارشناسان  شامل  درسیکنندگان  ،  برنامه 
دانش و  معلمان  استعدادهایمديران،  مدارس  شهر درخآموزان  شان 

روشکه    بودنداصفهان   ابزار    با  با  آنان  ديدگاه  و  انتخاب  هدفمند 
نیمه داده مصاحبه  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  با ساختاريافته  ها 

نظام 15 رويکرد  مبنای  بر  و  رسید  اشباع  به  و   مندمصاحبه  کوربین 
تحلیل 2008)  استراووس يافته(  شامل  شد.  کد    18باز،  کد    135ها 
در حوزه برنامه درسی گزينشی بود. نتايج نشان داد  د  ک   9محوری و  

درخشان مولفهاستعدادهای   درسیبرنامه سازی  غنیهای  ، 
چشمپديده) درمحوری(؛  و  آموزش اندازنوين  منابع  تیزهوشان؛ 

کاربردی فرهنگی، حمايتعلی(؛  عوامل )  امکانات  اجتماعی،  های 
ارز و  آموزش  فرآيند  بهسازی  و  خانوادگی    يابی محیطی، 

مدرسهزمینه عوامل) و  خانه  همکاری  و  پیوستگی  در  ضعف    ای(؛ 
مهارت مداخلهعامل ) آموزش  فراشناختی؛  گر(؛  و  شناختی  برنامه  های 

های فردی، اجتماعی، عاطفی، راهبردها( و موفقیت)  چندبعدی  درسی
شغلی و  برخوردار )  آموزاندانشتحصیلی  ويژه  اهمیت  از  پیامد(، 

آن به  توجه  و  و    هااست  ارتقاءکیفیت  سوی  به  را  مسیرآموزش 
 سازد.میآموزان رهنمون شکوفايی استعدادهای اين دانش

درخشان ها:  ه کلیدواژ درسی  سازی،غنی،  استعدادهای  ، برنامه 
 بنیادکیفی، دادهپژوهش

B. Rashidi 

A. Abedi (Ph. D)       Gh. Norouzi (Ph. D) 
Abstract: The curriculum enrichment is 
the main of guiding talent. Therefore, the 
aim of present study was to developing the 
curriculum enrichment model for gifted 
schools in Iran that was performed  by 
qualitative method and grounded theory 
approach. Participations included experts, 
managers, teachers and gifted students in 
Isfahan who were selected by purposive 
sampling method. Data were saturated by 
semi-structured interview and  analyzed 
based on Strauss and Corbin's systematic 
approach (2008). Findings showed 135 
open, 18 axial and 9 selective coding. The 
results were obtained that curriculum 
enrichment (central phenomenon); the new 
perspectives in gifted education; practical 
resources and facilities (causal factors); the 
social, cultural, environmental, family 
support and Improving the training and 
evaluation process (contextual factors); 
lack of connection and home-school 
cooperation (barrier factor); teaching 
cognitive, metacognitive skills and multiple 
curriculum (strategies); and the individual, 
social, emotional, academic and career 
success of gifted students (consequence) 
are important in the enrichment model. It 
leads to improving quality and flourishing 
of talents. 
Keywords: gifted, enrichment, curriculum, 
qualitative research, grounded theory 
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 مقدمه 

از مفهوم پتانسیل شناختی و    در گذشته بیشترين تصورات  بر  بر عملکردهای    تأکیدتیزهوشی 

بوده است و ويژگی آنان  تیزهوشی  تحصیلی  تأيید  برای  نشانگرهايی  به عنوان  های شخصیتی 

می در  2021،  1باسکا تاسلون)  شداستفاده  توافق  مورد  موضوع  بزرگترين  امروزه  اما   ،)

هوشی است    های فراتر از ضريب توانمندیتحقیقات مرتبط با تیزهوشی، توجه به  جديدترين  

استرنبرگ و )  باشندکه در شناسايی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان حائز اهمیت می

به    (2021،  2آمبروس را  تیزهوشی  چندوجهی  و  ساختار  يک  میعنوان  به    که  کنندمعرفی 

تحت    صورت را  فرد  يک  زندگی  ابعاد  کلیه  می  تأثیرگسترده  و)  دهدقرار  ، 3رنزولی   رايس 

2018) . 

اجماع نظر متخصصان بر اين است که انرژی و استعداد انسان بیش از آنکه يک مولفه ثابت 

هوش   توانايی  و  باشدمیمانند  انواع  از  حال  متکثر  در  و  پیچیده  فرآيند  با  که  پوياست  های 

، 4دايی )  گیردمتقابل شکل می  تأثیرتکامل، از طريق تعامل با محیط و در طول زمان به صورت  

استرنبرگ2021 دانش2021)  (.  است  معتقد  مهارت(  لحاظ  به  تیزهوش  شناختی، آموزان  های 

های فردی نسبت به همساالن خود در سطح باالتری شناختی و مهارتسازگاری رفتاری و روان

دانش اين  و  دارند  میقرار  معنیآموزان  و  مثبت  بالقوه  تحوالت  مشکالت  توانند  حل  در  دار 

طوريکه به شهروندان فعال و رهبران خالق برای جامعه مبدل گردند. ه وجود آورند، بهجهان ب

است  2014)  رنزولی معتقد  نیز  از(  توانمندیمهارت  برخورداری  بديع،  و  های  برجسته  های 

ويژگی از  هوشمندانه  دانشرفتار  جنبه  های  تیزهوشی،  مفهوم  امروزه  است.  تیزهوش  آموزان 

در بحث آموزشی و    به خود اختصاص داده و به عنوان يک مقوله پیچیدهآموزشی و تربیتی را  

(. در 2019،  5ويوساعی،  يو، چن، تیلو، پوراث،  )  پرورشی از جايگاه ويژه ای برخوردار است

در   که  مطالعاتی  راستا،  می  21اين  نشان  گرفته  انجام  اروپايی  فرصت کشور  ايجاد  برای    دهد 
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آموزان از مهمترين اصول توسعه آموزشی اين گروه از دانش  رشد و پرورش تیزهوشان، يکی

 (.  2014، 1فیشر و مولر ) باشدمی

گانیه  مانند  استعداد  و  تیزهوشی  حوزه  پژوهشگران  وجود  اين  سابوتنیک،  2017)  2با  (؛ 

وارل و  و  2018؛  2011)  3اولزاسکی  برنامه(  2017)  استرنبرگ(  که  و  معتقدند  آموزشی  های 

دانش ويژه  تحصیلی  خدمات  پیشرفت  بر  تنها  تیزهوش  به   تأکیدآموزان  توجه  در  افراط  دارد. 

بی و  تحصیلی  مهارتپیشرفت  به  دانشتوجهی  اين  اجتماعی  مدارس های  در  آموزان 

است  تربیتی  مباحث  در  اساسی  مشکالت  از  يکی  درخشان  (.  2017استرنبرگ،  )  استعدادهای 

مدارس،   اين  از  تا  دانشبرخی  را  تیزهوش  يادگیری  آموزان  استانداردهای  سطح  به  رسیدن 

می هدايت  مهارتمطلوب  ارتقاء  صدد  در  اما  نیستندکنند؛  ديگر  و  )  های  مییر  الکهارت، 

دانش2021  4کراچفیلد،  پیشرفت  برای  سقفی  عمل،  در  فلسفه  اين  بوجود  (؛  تیزهوش  آموزان 

 کندشان ايجاد میهآورد و يک شکاف يا ناهماهنگی بین سطح عملکرد آنان و توانايی بالقو می

که الزم است (. در حالی2017  6؛ پیترز، رمبو، مالک، متیو و پالکر، 2021،  5پیترز، مالک و رمبو)

مهارتبرنامه بر  عالوه  درسی  مهارتهای  توسعه  تحصیلی،  پیشرفت  و  شناختی  های  های 

مهارت-روانی و  عاطفی  رشد  دانشاجتماعی،  اين  قهای عملی  نظر  مد  نیز  را  دهد آموزان    رار 

رنزولی،  ) و  مهارت2021رايس  از  (.  انگیزه  رشد  و  شخصی  باورهای  اجتماعی،  عملی،  های 

دانش برخورد  نحوه  بر  که  هستند  مهمی  عوامل  چالشجمله  با  تیزهوش  زندگی آموزان  های 

ها مورد غفلت قرار گیرند، رشد اجتماعی و سالمت  که اين مهارتگذارد و در صورتیمی  تأثیر

 (. 2020 7رين و کراچفیلد،) گیردالشعاع قرار میتحت  روانی آنان

آموزان تیزهوش به عنوان اولین  های دانشبرداری از توانمندی بهره  دهدمطالعات نشان می 

(. چراکه  2018رايس و همکاران،  )  مطرح شده استاستعدادهای درخشان  چالش در آموزش  

ويژگی دلیل  به  نیازاستعدادهای درخشان  آموزشی  های خاص خود،  اجتماعی و  های عاطفی، 

دانشويژه اين  شکوفايی  و  رشد  مقدمه  آن،  به  توجه  صورت  در  که  دارند  فراهم ای  آموزان 
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مکبتس)  گرددمی اوچز کرکوف،  و  گراوز  پژوهش2017،  1گرات،  نظیر(.  اخیر  و    های  رايس 

کیشک 2021)  رنزولی لیتبری(؛  2021)  2(؛ خلید و  و  گابینز   (؛ 2016)  3ل گاندی، وينر، سیگل، 

دانش(  2014)  رنزولی ويژه  درسی  برنامه  و  آموزشی  محیط  طراحی  لزوم بر  و  آموزان سرآمد 

نیازهای تحصیلی، اجتماعی و  دارند که به  تأکیدهايی  مداخالت و برنامه طور ويژه بتواند کلیه 

 آموزان را مورد توجه و حمايت قرار دهد. عاطفی اين دانش

طر  در برای  قدم  اولین  در  واقع  اتکايی  چارچوب  يک  انتخاب  درسی  برنامه  احی 

است  آن  مبنای  بر  درسی  برنامه  عناصر  حسینی)  همسوسازی  و  صفیان،  باقری  خواه، 

صاحب 1398عسگری،  علی طراحی  (.  اجرای  نظران،  رويکرد  برنامهو  با  آموزشی  های 

دانش  4سازی غنی برای  میرا  پیشنهاد  تیزهوش  رويکرد  8201،  5مايديجنسکی)  کنندآموزان   .)

اصالح  غنی بر  درسیسازی  مهارت  برنامه  دانش،  افزايش  بر  و مبتنی  باال  سطوح  تفکر  های 

درس   کالس  از  فراتر  دنیای  با  موثر  و )  دارد  تأکیدارتباطات  وارانا  لینجس 

را   آموزدانشهای آموزش تیزهوشان است که  شسازی يکی از رو غنی (.6،2021مانگايارکراسی 

تا  می  قادر باشد و تجارب يادگیریدرکی عمیقسازد  ارائه شده داشته  از مفاهیم درسی  را    تر 

رنزولیگسترده بار  اولین  سازند.  غنی1976)  تر  با  (  همراه  مدل  يک  عنوان  به  را  سازی 

العمر توصیف کرد که تفکر خالقانه و رفتار هوشمندانه را های يادگیری عمیق و مادامفعالیت 

آموزان، تنوع و بر عاليق دانش  برنامه درسینمايد. متمرکز بودن  میريزی  آموزان پايهدر دانش 

های ارتباطی از  جذابیت محتوا، فرصتی برای توسعه خالقیت، رشد شخصیت و بهبود مهارت

 (. 2014رنزولی، ) باشندسازی شده استاندارد میهای درسی غنیهای برنامهمهمترين ويژگی

مدل غنیتاکنون  نظهای  مختلفی  غنیسازی  مدل  سهیر  عناصر  رنزولیحلقهسازی   ای 

رنزولی1976) چندگانه  فهرست  مدل  يادگیرنده1988)  (؛  مدل  کرچر  (؛  و  بتس    خودمختار 

مدل  1999) و  درسی(  موريسون   برنامه  و  مورالک  دانش1999)  چندبعدی  برای  آموزان  ( 
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 سطح آموزشگاهسازی در  ها مدل غنیترين آنتیزهوش ارائه شده است. مشهورترين و رايج

قوت، عاليق و استعدادهای  ( به عنوان طرحی برای ارزيابی نقاط1997)  است و توسط رنزولی 

اصالح  دانش برای  منظم  روشی  و  درسیآموزان  گرديد  برنامه  طراحی  درخشان    استعدادهای 

سازی برنامه درسی معتقدند محتوای ارائه شده برای نظران حوزه غنیصاحب   (.2010رنزولی،  )

چالشفر و  غنی  بايد  درخشان  استعدادهای  را  اگیران  فراگیران  کنجکاوی  بتواند  باشد،  برانگیز 

های آموزشی  دهد که برنامهبرانگیزد و آنان را به کندوکاو وادار نمايد؛ شواهد بسیاری نشان می

مهارتغنی عمیق  بطور  شده  دانشسازی  يادگیری  و  شناختی  تحت  های  را  قرار   تأثیرآموزان 

   (.1،2019کرابتری، ريچاردسون و لوئیس) نددهمی

رنزولی و  رايس  غنی  تأکید(  2021)  همچنین  در  که  در  دارند  تغییرات  بر  عالوه  سازی، 

فعالیت   برنامه ساير  میکالسی،  گنجانده  درسی  برنامه  در  نیز  کالس  از  خارج  تا  های  شود 

گستردهفرصت  يادگیری  دانشهای  اختیار  در  را  تیزهوشتری  مطالعه   آموزان  نتايج  دهد.  قرار 

دانش2013)  2ايکو نیازهای  تشخیص  که  داد  نشان  نحوه  (  و  مدرسه  در  سرآمد  آموزان 

است. نتايج مطالعات   تأکیدسازی بسیار ضروری و مورد  ريزی و اجرای يک برنامه غنیبرنامه

ريتمن2014)  3الزوبی و  کامپرمن  ورنر،  و  غنی2021)  4(  برنامه  داد  نشان  پیش(  رفت  سازی، 

دانش  میتحصیلی  راهنمايی  را  آنان  و  بخشید  بهبود  را  تیزهوش  و آموزان  استعدادها  تا  کند 

( و خلید و  2017)  5های خود را شناسايی و توسعه دهند. وينگینز، هاردينگ و انگلبرت توانايی

آتامن 2021)  کیشک  و  درگا  و  در2021)  6(  يک    (  که  دريافتند  خود  درسیمطالعات    برنامه 

آموزان و همچنین شده موجب افزايش اشتیاق به يادگیری و رشد شخصی در دانش  سازی غنی

به است؛  شده  آنان  در  دلزدگی  و  کسالت  کاهش  چالشباعث  درسی  برنامه  برانگیز،  طوريکه 

هايی مانند رياضیات  تر و عالقمندی به درسفرصتی برای فعالیت و کسب تجربه، درک عمیق

اکنون کند تا پتانسیل واقعی خود را کشف و توسعه دهد.  می  آموزان کمکگردد و به دانشمی

سازی شده  غنی  برنامه درسیهای آموزشی مدرن، تدوين  در زمینه توسعه شیوهدر اکثر کشورها  
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2. Echo 

3. Al-Zoubi 

4. Verner, Cuperman & Reitman 

5. Wiggins, Harding & Engelbrecht 

6. Darga & Ataman 
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های تیزهوشی بسیار مورد بحث قرار گرفته  به عنوان هسته اصلی آموزش در چارچوب نظريه

 (.  1،2021الين و تیری ) است 

به عنوان ذخاير ملی و درخشان،  با نظر به ضرورت شکوفا نمودن استعدادهای  در ايران نیز  

اهمیت نقش و جايگاه آنان در توسعه، تولید علم، هنر و فناوری »سند راهبردی کشور در امور  

معنوی   و  تربیتی  تحصیلی،  حمايت  و  هدايت  جذب،  شناسايی،  کشف،  هدف  با  نخبگان« 

تربیت مبتنی بر  همچنین الب فرهنگی تصويب شده است. استعدادهای برتر در شورای عالی انق

ملی«   برنامه درسیهای فردی و توجه به تنوع استعدادها در اسناد باالدستی مانند »اصل تفاوت

(. با اين وجود جايگاه کشور  1399کلباسی، آقاحسینی و فردين،  )   قرار گرفته است   تأکیدمورد  

رتبه در  کشورها  ساير  به  نسبت  استعدادگزارش  بندیايران  جهانی  اطالعات )  های  واحد 

آموزان استعدادهای درخشان  شده برای دانش های انجامدهد فعالیت ( نشان می2015 2اقتصادی،

دارای و  نبوده  استنقص کافی  شده  آنها  اثربخشی  و  کارايی  کاهش  باعث  که  است    هايی 

ان اين مدارس در خصوص  همچنین معلم  ؛(1397پور،  کاظمیان، هويدا، عابدی و رجايیحاج)

ان و يا شیوه تدريس به اين گروه  آموزدانششناخت تیزهوشان، خصوصیات روانی اين گروه از 

های  عدم آشنايی معلمان به برنامه(.  1393معافی و رون،  )اند  ان کمتر آموزش ديدهآموزدانش از  

زشی کمتر  های تدريس نوين، فضای آموزشی و تجهیزات آمو درسی خالق، عدم وجود روش

رسد که تا رسیدن به می  از میانگین معیار از جمله اشکاالت مدارس تیزهوشان است و به نظر

دارد وجود  فاصله  مطلوب  افت    (.1396جباری،  )  سطح  قبیل  از  مشکالتی  ديگر  سوی  از 

آموزان استعدادهای درخشان های بزرگ در پرورش دانش يکی از چالش  انگیزگیتحصیلی و بی 

روی اين افراد، مربوط به مشکالت تحصیلی و  بزرگی از مشکالت موجود پیشبخش    کهاست  

   (.1398پور، شیخی و عصاره، ابوالقاسمی، زينلی)  آموزشی است 

برنامه که در  دهد( نشان می1399) خضری، قادری و عبدللهی در اين راستا نتايج پژوهش 

مهارت  درسی موضوع  تاکنون  درخشان  مو استعدادهای  زندگی  در های  است.  نبوده  توجه  رد 

های فکری و مالی، مديريت اثر  که برای بالندگی نخبگان بیش از هر چیز به غیر از سرمايهحالی

 
1. Laine & Tirri 
2. The Economist Intelligence Unit (EIU) 
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های زندگی نیز ی نظیر مهارتهامؤلفهگذاری آموزشی الزم است بر آموزش  بخش و سیاست 

 به وابسته ان،درخش استعدادهای روانی پويايیچرا که  (.  1399خضری و همکاران،  )  شود  تأکید

 تدوين اينرو از.  است  اختصاصی برنامۀ هرگونه و ويژه پرورشی و آموزشی محیط پويايی

دانش پاسخگويی که آموزشی جديد هایبرنامه تیزهوشپويايی  ناپذير   باشد آموزان  اجتناب 

 فعال برای محیط و باشد سازگار  تیزهوش آموزاندانش هایويژگی با که هايیبرنامه  و  است 

غالمی، ملکی،  )  رسدالزم و ضروری به نظر می  آورد  فراهم شکوفايی استعدادهايشان را و رشد

 (. 1398صادقی و محمدی، 

ارائه شده   مطالب  به  توجه  دانشاکنون  با  برنامه درسی  ارتقاء  تیزهوش  ضرورت  آموزان 

 پژوهشگران در مطالعه حاضر در صدد پاسخ به اين   . بدين سبب شودبیش از بیش احساس می

آموزان استعدادهای درخشان چیست  اند که مشکالت اساسی در مسیر پیشرفت دانشسوال بوده

دهد تاکنون پژوهشی  های انجام شده نشان میتوان بر اين مسائل فائق آمد. بررسیو چگونه می

  سازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان ايرانغنیبا استفاده از روش کیفی در حوزه  

برجسته میانجام نش اين زمینه را  امر اهمیت و ضرورت پژوهش در  ؛  سازدده است و همین 

روش  همچنین میان  پژوهشاز  تدوين    های  در  توانمندی  دلیل  به  بنیاد  داده  رويکرد  کیفی، 

ها، موانع و شرايط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ايران به الگوی بومی مطابق با ارزش

مو موضوع  عمیق  بررسی  بنابراين  جهت  گرديد.  انتخاب  مطالعه  هدف رد  با  حاضر  پژوهش 

غنی الگوی  بنیاد  تدوين  داده  رويکرد  اساس  بر  ايران  تیزهوشان  مدارس  درسی  برنامه  سازی 

 سواالت پژوهش شامل موارد زير است:  انجام شد.

 ؟ ندامکد  بهبود و ارتقاء برنامه درسی تیزهوشان دراثرگذار ( عواملی علی 1

 ؟کدامندسازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان غنی ی( راهبردها2

 ام است؟ کد برنامه درسیای در بهبود ( عوامل زمینه3

 ام است؟ کد گر و موانع اجرای راهبردها( عوامل مداخله4

 چیست؟  سازیغنیی ( پیامدهای اجرای راهبردها5 
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 شناسی پژوهش روش

ای  . نظريه زمینهه است انجام شد  1کرد داده بنیاد پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و روي

می ياری  مطالعه  مورد  پديده  شناخت  به  رسیدن  در  را  قادر  پژوهشگران  را  محقق  و  رساند 

نظريهمی تا  داده  سازد  اساس  بر  را  بخشدخود  استحکام  واقعی  استراووس )  های  و  ، 2کوربین 

دهد  است و به پژوهشگران امکان می  بنیاد يک روش استقرايی و اکتشافی دادهرويکرد  (.  2008

نظريه به  اتکا  بجای  مهم  تا  دلیل  امر  اين  لذا  کنند؛  اقدام  نظريه  تدوين  به  خود  پیشین،  های 

   باشد.بنیاد در پژوهش حاضر میرويکرد دادهانتخاب 

 کنندگان مشارکت

ان  که در حوزه استعدادهای درخش  ی بودکنندگان در پژوهش حاضر شامل متخصصانمشارکت 

مطالعاتی   پیشینه  دارای  درسی  برنامه  دانشهستندو  و  معلمان  مديران؛  مدارس  ؛  آموزان 

گیری  استعدادهای درخشان شهر اصفهان که مطابق با اصول پژوهش کیفی با استفاده از نمونه

از نوع هدفمند  3نظری نظر کرسول 1384فرد،  دانايی)  4و  انتخاب شدند. بر اساس   )5  (2007  )

به ورود  موضوع    مالک  به  نسبت  تحقیق،  هدف  به  توجه  با  که  بود  افرادی  انتخاب  پژوهش 

 اطالعات کامل داشته باشند و پژوهشگر را در تشکیل مدل نظری ياری دهد.  

 ها گردآوری داده

دادهروش جمع پرورش  آوری  و  آموزش  از  مجوز  دريافت  از  پس  که  بود  اين صورت  به  ها 

ا مدارس  در  حضور  با  و  اصفهان  اهداف  استان  مورد  در  توضیحاتی  درخشان،  ستعدادهای 

انجام   6ساختاريافته پژوهش و شیوه انجام کار به مديران مدارس داده شد و مصاحبه باز و نیمه

در    شد. در ابتدای هر مصاحبه هدف مصاحبه ذکر و برای ضبط گفتگو اجازه گرفته شد. ضمناً

ها  مصاحبهکنندگان اطمینان داده شد.  ت مورد محرمانه بودن اطالعات و عدم ذکر نام به مشارک 

دقیقه در مکانی انجام گرفت که احساس امنیت و آرامش  35تا  25به صورت فردی و به مدت 

 
1. Grounded Theory 
2. Strauss & Corbin  

3. Theoretical Sampling 

4. Purposive Sampling 

5. Craswell 
6. Semi-Structured 

https://scholar.google.com/citations?user=CDCsd4gAAAAJ&hl=en&oi=sra
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شد و سپس کنندگان فراهم گردد. ابتدا سواالت پژوهش بصورت کلی مطرح میبرای مشارکت 

مصاحبه   15ها با تعداد  دادهشوندگان به جزئیات موضوع پرداخته شد.  بر اساس پاسخ مصاحبه

نفرهیئت علمی( که در   3)  رسید. مصاحبه شوندگان شامل: متخصصان  1از دو مدرسه به اشباع 

مديران بودند؛  مطالعاتی  پیشینه  دارای  درسی  برنامه  و  درخشان  استعدادهای  نفر(؛    2)  حوزه 

معیار بودند.  نفر( مدارس استعدادهای درخشان شهر اصفهان    6)  آموزاننفر( و دانش  4)  معلمان

هاست و به اين معناست که  مقوله گیری نظری، کفايت نظریقضاوت در متوقف کردن نمونه

میداده تکرار  به  نمیها  حاصل  جديدی  يافته  و  هر  .  (1384فرد،  دانايی)  گرددرسد  از  پس 

 . شدمیسازماندهی ها دادهو  گرفت  صورت میبرداری يادداشت از روی فايل صوتی  مصاحبه،

 هایه و تحلیل دادهتجز 

کوربین    2مندنظامبا استفاده از رهیافت  بنیاد و  ها مطابق با مراحل نظريه دادهتجزيه و تحلیل داده

انجام گرفت. مرحله اول شامل2014)  و استراووس باز کد  ( در سه مرحله  با    3گذاری  بود که 

 4گذاری محوریکد  دومها، مفاهیم استخراج شد. در مرحله  توجه سطر به سطر به متن مصاحبه

های کیفی جهت تأيید صحت و در پژوهش   انجام شد.  5گذاری گزينشیکد  و در مرحله سوم

آن استخراج   از  صغم مضامین، هر مصاحبه بالفاصله مورد تحلیل قرار گرفته و مفاهیم اصلی 

تأيید دريافت  می از مصاحبه شونده بازخورد و  شود. سپس به صورت جمع بندی و خالصه 

   د.شو می

 هااعتباریابی داده

اعتباريابی وگذاریکد  جهت  محقق  بازبینی  خود  معیار  دو  مستقلکد   ها  و  )   گذاران  کرسول 

سرايی،  2007،  6کالرک و  کیامنش  به1390ترجمه  منظور(  بدين  شد.  گرفته  سه   کار  هر 

؛ گذاری کردندکد  های اولیه را به صورت جزء به جزء مورد بررسی قرار داده و پژوهشگر داده

پايان  همچنین از  معیار  گذاریکد  پس  طبق  بر  ارزيابانها  گروه خبرگان و    7پايايی  از    استفاده 

  نفر ديگر از کارشناسان  3ها در اختیار  يافته  (،1390زاده،جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخعابدی)

 
1. Saturation Point 

2. Systematic 
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
5. Selective Coding 

6. Craswell & Clark  
7. Inter-Rater Reliability 
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استعداد و  روان) که درحوزه هوش،  دانشگاه(  فعال    برنامه درسیشناس و عضو هیئت علمی 

   ها مورد بررسی قرارگیرد.گذاریکد تند قرار داده شد تا صالحیت و انطباقهس

 هایافته

اولیه شامل  داده اول  360های  در مرحله  که  بود  تعداد  کد  مضمون  باز،  از    135گذاری  مفهوم 

بندی شدند و  گذاری محوری مفاهیم مرتبط دستهکد  ها استخراج شد. در مرحله دومدرون داده

در مرحله سوم  مولفه  18تعداد   دادند.  تشکیل  گزينشی،  کد  را  لحاظ  هامؤلفهگذاری  به  که  يی 

درسی  سازی برنامهمقوله را تشکیل داد. با توجه به اينکه غنی  9مفهومی نزديکی بیشتری داشتند  

که در هايیکد  شوندگانهای مصاحبهبه عنوان پديده محوری در نظرگرفته شد و بر اساس پاسخ

مصاحبه باخالل  به  ها  داشت  درسی  برنامه  ارتقاء  با  را  ارتباط  بیشترين  و  بود  شده  ظاهر  رها 

نتايج شد.  انتخاب  محوری  پديده  شماره  کد  عنوان  جدول  در  محوری  پديده  آمده   1گذاری 

 است.  
 برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان   درمحوری  پديده 1جدول 

   مقوله 

 گذاری انتخابی( )کد
 گذاری باز( )کد مفاهیم گذاری محوری( )کد مولفه 

 

سازی برنامه  غنی 

درسی مدارس  

 تیزهوشان

 

 بازنگری ساختار آموزشی

 شناسايی و ارزيابی  استاندارد هایروش

 رويکردهای نوين آموزشیبکارگیری 

 های حمايتی منابع و سیستمجذب 

 های تدريس و يادگیری اصالح شیوه

های با ويژگی تطابق برنامه

 ن آموزادانش

 های ويژه در برنامه درسیفعالیت

 شناختی و تحصیلی ابعاد روانتوجه به  

 

می  1نتايج جدول شماره   غنینشان  مقوله  بیشتری  دهد  از جامعیت  درسی  برنامه  سازی 

نشان داده   1برخوردار است و بیشترين ارتباط را با ساير مقوالت دارد. اين مقوالت در شکل  

 شده است.  



... رانيدرخشان ا یمدارس استعدادها  یبرنامه درس یساز یغن یارائه الگو  

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان   مرتبط بامحوری   . پديده1شکل 

نظر   يا  2008)  کوربین و استراساز  به وقوع  اتفاقاتی است که  ( عوامل علی، حوادث و 

انجامند و نشان دهنده شرايطی است که پديده محوری متأثر  رشد و توسعه پديده محوری می

پژوهش   سوال  بنابراين  است.  آن  و  از  بهبود  بر  که  عواملی  که  بود  اين  شوندگان  مصاحبه  از 

آمده   2گذاری عوامل علی در جدول  کد  امند؟کد  ارتقاء برنامه درسی تیزهوشان اثرگذار است 

 است. 
 مدارس استعدادهای درخشان  برنامه درسیدر ارتقاء اثرگذار علی عوامل 2جدول 

 مقوله 

 گذاری انتخابی( )کد 

 مولفه 

 گذاری محوری( )کد 

   فاهیمم

 گذاری باز( )کد

انداز نوین در  چشم

 آموزش تیزهوشان 

 های آموزشی دستورالعمل

  هدفگذاری جديد) 

 آموزشی(

نظام  پرورشی  و  آموزشی  اصول  ساختارهای  اهداف/ و  مند/  تدوين 

برنامه  تغییرات/ جايگزينی  ارزيابی  کاربردی/  آموزش  نوين/  های 

آ و  دانش  افزايش  اجرا/  در  انسجام  تداوم   /معلمان  گاهینیازسنجی/ 

 های آموزشی در اجرای برنامه 

نگرش خانواده و تغییر 

 مدرسه

عوامل سرکوب  استعداد/ اصالح شیوهشناسايی  و کننده  تدريس  های 

از  يادگیری/   محوریاجتناب  عمیق/    /حافظه  شدن  يادگیری  هموار 

بر مطالب تئوری/    تأکیدعدم    /آموزی  مهارت   /مسیر رشد وشکوفايی

 به عنوان تنها راه موفقیتدانشگاه رش نسبت به نگتغییر 

  هایسیستم  و منابع

 حمایتی

 یادگیری و تدریس  هایشیوه  اصالح

 سازیغنی

  برنامه

  درسی

  بازنگری 

 ساختار

 آموزشی 

   برنامه  تطابق

  هایویژگی با

 آموزان دانش

 نوین رویکردهای

 آموزشی 

 ارزیابی و شناساییاستاندارد  هایروش

 تحصیلی و شناختیروان ابعاد

  برنامه  در ویژه هایفعالیت

 درسی
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منابع و امکانات  

 کاربردی 
 تجهیز محیط آموزشی 

امکانات   تأمین  امکان شکوفايی/   /آموزشیمنابع آموزشی/  فرصت و 

به   اتاق آموزان  دانشتوجه  اقتصادی/  مختلف  مرجع  طبقات  های 

عاتی/  های اطالبه پايگاه آسان  دارای امکانات ويژه آموزشی/ دسترسی  

 کاربردی های آموزشیدوره برگزاری آزمايشگاه/  و کتابخانهتجهیز 

نتايج جدول   تعداد  کد  بندیبندی و طبقهبا دسته  2بر اساس  باز،  به عنوان   3های    مولفه 

هدفگذاری جديد آموزشی(؛  )  های آموزشیهای محوری حاصل شد که شامل دستورالعملکد

مقوله   2گذاری انتخابیکد باشد. در مرحلهآموزشی مینگرش خانواده و مدرسه و تجهیز محیط 

علی  انداز نوين در آموزش تیزهوشان و مقوله منابع و امکانات کاربردی از جمله عواملچشم

 2دهند. شکل  قرار می  تأثیرپديده محوری( را تحت  )  برنامه درسیسازی  هستند که فرآيند غنی

 نشان دهنده عوامل علی است. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 آموزان استعدادهای درخشاندر ارتقاء برنامه درسی دانشاثرگذار . عوامل علی 2 شکل

که   بود  اين  بعدی  کارآمدی  سوال  و  بهبود  درسی برای  استعدادهای    برنامه  مدارس 

( راهبردها،  2008)  تواند موثر باشد؟ به اعتقاد کوربین و استراسراهبردهايی میچه  درخشان  

گیرد. راهبردهای  محوری است که تحت شرايط ويژه انجام میاقداماتی در جهت تحقق پديده  

 نشان داده شده است.  3در جدول شماره  پديده محوری() تیزهوشان  برنامه درسیسازی  غنی

 سازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان غنی راهبردها 3جدول 

  مقوله

 گذاری انتخابی( )کد

  مولفه

 گذاری محوری( )کد

 مفاهیم

 ری باز( گذا)کد 

تقويت سبک تفکر انتقادی/ آفرينندگی و خالقیت/ خودباوری و های ارتقاء مهارت 

 علیعوامل

 اثرگذار

انداز نوین در  چشم

 آموزش تیزهوشان 

منابع و امکانات  

 کاربردی 

های آموزشی  دستورالعمل

 )هدفگذاری جدیدآموزشی( 

 تجهیزات محیط آموزشی

 نگرش خانواده و مدرسه 
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گذاری محوری کد  های باز در مرحلهبندی شناسهپس از طبقه   3با توجه به نتايج جدول  

استعداد، های زندگی؛ پرروش  های شناختی؛ آموزش مهارتمولفه شامل ارتقاء مهارت  5تعداد  

در   سپس  آمد.  بدست  جستجوگری  و  کاوش  روحیه  ترويج  و  يادگیری  در  جذابیت  و  تنوع 

برنامه  های شناختی و فراشناختی و  مقوله با عنوان آموزش مهارت  2گذاری انتخابی  کد  مرحله

برنامه  درسی ارتقاء  راستای  در  کلی  راهبردهای  عنوان  به  تحقق  )  تیزهوشاندرسی  چندبعدی 

 نمايش داده شده است.   3مشخص شد که در شکل  پديده محوری(

 

 

 

  مقوله

 گذاری انتخابی( )کد

  مولفه

 گذاری محوری( )کد

 مفاهیم

 ری باز( گذا)کد 

های  آموزش مهارت

 شناختی و فراشناختی 

پروری/  شناختی پژوهشگر  يادگیری/  و  مطالعه  راهبردهای  نفس/  عزت 
 مسئلهگیری و حلمهارت تصمیم

های آموزش مهارت
 زندگی 

روابط    /و همکاری  ثر/ صمیمیتهای اجتماعی/ ارتباط مومهارت
 بین فردی/ مديريت روابط 

آوری/ مقابله با استرس/ های ابراز و مديريت هیجان/ تاب مهارت
  جويی سالمهمدلی/ رقابت

 پرروش استعداد

-مهارت  /آموزاندانش  های فردی/ پیگیری عاليقتفاوتتوجه به  
هیجانات/ ابراز  فرصت  ادبیفعالیت  آموزی/  علمی،   /های 

هنر مهارت تجربه/  دربرابر  گشودگی  ابتکار/  و  ابداع  آموزی/ 
 پروری

برنامه درسی  

 چندبعدی 

تنوع و جذابیت در  
 آموزش 

انگیزه فعال/  و  خالقانه  بودن  تدريس  درسیبخش   /مطالب 
کسالت کاهش  کالس  راهبردهای  درسی/   /در  محیط  جذابیت 

انديشه مستقل/ عدم  گردش  بر دروس   تأکیدهای علمی/ فرصت 
صمیمیت  تشويق به  /جستجوگریتئوری/ تقويت روحیه ابتکار و 

 برانگیزهای چالشموقعیتايجاد در محیط کالس/ 

ترويج روحیه کاوش و 
 جستجوگری 

يا نمايشگاه محلی  نمايش  کتاب/  بازار  گردهمايی/  علمی/  های 
علمیناحیه بازديدهای  کلوپ  -ای/  فوقپژوهشی/  برنامه ها/ 

حرفهمنانجتفريحی/  -آموزشی و  علمی  به   /ایهای  دسترسی 
اطالعاتی/  پايگاه به  های  کارگاهتشويق  دورهپژوهش/  و  های ها 

 ويژه آموزشی 
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 سازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان. راهبردها غنی3شکل 

شوندگان اين سوال ای، بسترساز اجرای راهبردها هستند، بنابراين از مصاحبهعوامل زمینه

ای در م است؟ عوامل زمینهاکد  برنامه درسیپرسیده شد که عوامل و شرايط بسترساز در بهبود  

 ارائه شده است.  4جدول 

 مدارس استعدادهای درخشان  برنامه درسیسازی ای غنیعوامل زمینه 4جدول 

  مقوله

 گذاری انتخابی( )کد

  مولفه

 گذاری محوری( )کد

  مفاهیم

 گذاری باز( )کد

حمایت اجتماعی، فرهنگی،  

 محیطی و خانوادگی

بسترسازی فرهنگی و 

 اجتماعی

نظ تفاوتدر  محیطی و خانوادگی  ر گرفتن  فرهنگی،  های 

گرفتنان/  آموزدانش نظر  و    در  استعداد  عاليق،  تنوع 

 آموزاندانش توانمندی

بهسازی فرآیند آموزش و  

 ارزیابی 

 شناسايی و ارزيابی معتبر 

سازشآزمون تشخیصی  در  يافته/  های  نظر  تجديد 

توانايی سنجش  نقش  /آموزاندانش   معیارهای    ارزيابی 

و  ويژگی تحصیلی  مشکالت  شناسايی  فرهنگی/  های 

 شناختینیازهای روان   توجه بهآموزان/  شناختی دانش روان

توانايی  /آموزاندانش و شناسايی  مشاوره  چندگانه/  های 

 راهنمايی تحصیلی و شغلی  

 تربیت معلمان ويژه 

ارتقاء دانش معلمان از مسائل روز دنیا/ خالق و کنجکاو  

الگ نقش  ايجاد  بودن/  مهارت  يادگیری/  به  عشق  ويی 

ارتباط قدرت  مثبت/  رشد احساسات  شخصیت  گیری/ 

انعطاف  روشنفکرانه/  رفتار  و  روش  يافته  در  پذيری 

ابزارهای   به  کارآمد/ آشنايی  و  کاربردی  تدريس/ آموزش 

 راهبردها 

های  آموزش مهارت 

 شناختی و فراشناختی 

برنامه درسی  

 چندبعدی 

 های شناختیارتقاء مهارت 

 اوش و جستجوگریروحیه ک

 تنوع و جذابیت در آموزش 

 های زندگی آموزش مهارت 

 پرروش استعداد
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روش و  نیازها، الکترونیکی  از  آگاهی  پژوهشی/  های 

از مفهوم    آموزان/ درک صحیح عاليق و استعدادهای دانش 

غنی دورهواقعی  مهارت  سازی/  افزايش    / تدريسهای 

معلمان   از  استفاده   جهتحمايت  انگیزه تدريس/  افزايش 

 رشد استعدادجهت از معلم متخصص 

تدوين محتوای آموزشی  

 ويژه 

سبک به  يادگیری  توجه  ارائه  در  های  از  پرهیز  کالس/ 

غنی  بعنوان  طوالنی  برنامهمطالب  در    / یدرسسازی 

آموزان  ان/ ترغیب دانشآموزدانشاسايی عوامل رخوت  شن

های راهنمای  و معلمان به تحقیق و پژوهش/ تدوين کتاب

 سازیهای غنیمعلم در راستای فعالیت 

گذاری  کد  های باز، در مرحلهحاکی از آن است که پس از طبقه بندی شناسه  4نتايج جدول  

اجتماعی؛ شناسايی و ارزيابی معتبر؛ تربیت    مولفه شامل بسترسازی فرهنگی و  4محوری تعداد  

مرحله در  است. سپس  آمده  بدست  ويژه  آموزشی  محتوای  تدوين  و  ويژه  گذاری کد  معلمان 

مقوله با عنوان حمايت اجتماعی، فرهنگی، محیطی و خانوادگی و بهسازی فرآيند    2انتخابی،  

حاصل شد. اين عوامل  هبردها  تحقق راساز در راستای  آموزش و ارزيابی به عنوان عوامل زمینه

 آمده است.  4در شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 مدارس استعدادهای درخشان  برنامه درسیسازی  ای غنی. عوامل زمینه4شکل 

گر  گیرد که نقش عوامل مداخلهعامل ديگری نیز قرار می  تأثیراز آنجايیکه راهبردها تحت  

 کننده دارنديده محوری اثر محدوددر اجرای راهبردها و تحقق پداين عوامل    ،نمايدرا ايفا می

(. بنابراين سوال بعدی پژوهش در راستای تهديدات و موانعی بود 2008کوربین و استراوس،  )

عوامل  شناسایی و ارزیابی معتبر 

 ای زمینه 

حمایت اجتماعی، فرهنگی،  

 محیطی و خانوادگی 

بهسازی فرآیند آموزش و  

 ارزیابی 

 بسترسازی فرهنگی و اجتماعی 

 تدوین محتوای آموزشی ویژه 

 ویژه  تربیت معلمان
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عوامل در جدول  کند. اينرا با مشکل مواجه می  برنامه درسیسازی  که اجرای راهبردهای غنی

 آمده است.  5شماره 
 سی مدارس استعدادهای درخشان سازی برنامه درگر غنیعوامل مداخله 5جدول 

  مقوله

 گذاری انتخابی( )کد

  مولفه

 گذاری محوری( )کد

 مفاهیم

 گذاری باز( )کد 

ضعف در پیوند و 

همکاری خانواده و  

 مدرسه

عدم مشارکت عوامل  

 آموزشی و پرورشی 

سازمانی/  نا و  عدم  هماهنگی  آموزشی  عوامل  مشارکت 
غنی برنامه  تدوين  در  متخصصان  با  مقاومت   /سازیپرورشی 

حمايت عوامل آموزشی و پرورشی/ فقدان  تبادل اطالعات/  در  
آموزشی عوامل  ذهنیت  در    /تغییر  ديدگاه  مشکل  پذيرش 

  سازی  های غنیصحیح از برنامه

عدم هماهنگی  

 خانواده 

هماهنگی غنی  مدرسه-خانه  عدم  برنامه  اجرای  سازی/  در 
برنامهاندک  آگاهی   قوت  نقاط  از   فقدان  /سازیغنی  والدين 

رغبت و  دانش  انگیزه  رواندر  مشکالت  شناختی/ آموزان/ 
روانیکمبود   عاطفی و  نادرست  انتظارات    /در خانواده  امنیت 

 خانه و مدرسه 

مولفه شامل عدم مشارکت عوامل آموزشی و پرورشی و   2دهد  نشان می   5نتايج جدول  

باشند. در سازی میبرنامه غنی  گر در اجرایی مداخلههامؤلفهعدم هماهنگی خانواده به عنوان  

پیوند و همکاری خانواده و مدرسه مانع اصلی در کد  مرحله انتخابی مقوله ضعف در  گذاری 

در شکل   هامؤلفه کننده دارد. اين  سازی برنامه درسی تیزهوشان است که اثر محدوداجرای غنی

 نشان داده شده است.  5

 

 

 

 

 مه درسی مدارس استعدادهای درخشان سازی برنا گر غنی. عوامل مداخله5شکل 

 عدم هماهنگی خانواده 

عوامل 

 گرمداخله

ضعف در پیوند و  

همکاری خانواده و  

 مدرسه

عدم مشارکت عوامل آموزشی و  

 پرورشی
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پیامدها   تحقق  بر  راهبردها  اجرای  اينکه  به  توجه  ومی  تأثیربا  نتايج    گذارند  نیز  پیامدها 

های  باشند، يافته( می2008کوربین و استراووس،  )   مستقیم و غیرمستقیم ظهور پديده محوری

 نشان داده شده است.  6مرتبط با پیامدها در جدول 
 سازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان های غنیپیامد  6جدول 

مولفه محوری به دست   2  ،باز  هایکد، با تحلیل  شودمشاهده می  6طور که در جدول  همان

روان  باالی شناختی، فراشناختی و رضايتمندی و سالمت های سطوحارتقاء مهارت  شاملآمد که  

آموزان  و شغلی دانشعاطفی، تحصیلی،فردی، اجتماعیهایباشد. مقوله موفقیت آموزان میدانش

 . است  آمده 6در شکل ه د کباشمیدرسی سازی برنامهغنیپیامد حاصل از اجرای راهبردهای 

 

 

 

 

 

 

 سازی برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان. پیامدهای غنی6شکل 

 است. آمده  7درخشان در شکل درسی مدارس استعدادهایسازی برنامهالگوی نهايی غنی

 

   مقوله

گذاری  )کد

 انتخابی(

   مولفه

 گذاری محوری( )کد

 مفاهیم 

 گذاری باز( )کد 

های موفقیت

فردی، اجتماعی، 

عاطفی، 

تحصیلی و  

شغلی  

 آموزاندانش

 

های سطوح  ارتقاء مهارت

باالی شناختی و  

 فراشناختی 

آموزی و مهارت   کارآفرينی/  یت شغلی/انتخاب آگاهانه/ هدايت و موفق

ای/ سواد فناوری اطالعات و  اندوزی/ سواد رسانهآموزی/ تجربهحرفه

 ارتباطات 

  / ابتکار عمل   /روحیه جستجوگری و اکتشاف  توسعه نوآوری و ابتکار/

 دهی به خود جهت

مسئولیت  خوداتکايی/  و  استقالل  رشد  تحصیلی/  و موفقیت  پذيری 

 با شرايط پذيری و انطباق پذيری انعطاف  تعهد/

رضايتمندی و 

  آموزانروان دانشسالمت

 تعامالت اجتماعی و بین فردی بهبود /مديريت روابط

روان  ارتقاء سالمت بهزيستی  افزايش  رشد شخصیت/    روانی/ شناختی/ 

 فراگیران  در  و نشاطی شاداب

روان رضایتمندی و سالمت 

 آموزان  دانش

 پیامد 
های فردی، اجتماعی،  موفقیت 

عاطفی، تحصیلی و شغلی  

 آموزان دانش

های سطوح باالی  ارتقاء مهارت 

 و فراشناختی  شناختی
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 رخشان آموزان مدارس استعدادهای ددرسی دانشسازی برنامه. الگوی غنی7شکل 

 

 پیامد

  ،یعاطف ،ی اجتماع ، یفرد  ی هاتیموفق

 آموزاندانش  یو شغل ی لیتحص

 ی و فراشناخت  یشناخت یسطوح باال  یها ارتقاء مهارت آموزان دانش  روانو سالمت  یتمند یرضا

در   ن یانداز نوچشم 

 زهوشان یآموزش ت

منابع و امکانات  

 ی کاربرد

 نگرش خانواده و مدرسه  آموزشی تجهیزات  محیط  یدستورالعمل آموزش

عوامل 

 علی 

 راهبرد

 در آموزش تیتنوع و جذاب

 پرروش استعداد 

 ی زندگ یهاآموزش مهارت

 ی شناخت یها ارتقاء مهارت

 ی کاوش و جستجوگر  هیروح

آموزش 

  ی هامهارت

و   یشناخت

 ی فراشناخت

 ی چندبعد  یدرسبرنامه

 ای عوامل زمینه

  تی حما

  ، یاجتماع

ی  طی مح، ی فرهنگ

 ی خانوادگو 

  ندیفرآ یبهساز 

 یابیآموزش و ارز 

و   ی فرهنگ بسترسازی 

 ی اجتماع

 ژه یمعلمان و تیترب

 معتبر  یابیو ارز  ییشناسا

 ژه یو یآموزش یمحتوا  ن یتدو

سازی  غنی

 درسی برنامه

 

 گر عوامل مداخله 

  وندیضعف در پ

 خانواده و مدرسه

عدم مشارکت عوامل  

 ی و پرورش یآموزش

 خانواده   یماهنگ عدم ه
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 سازی برنامه درسیالگوی غنیتبیین 

شکل  همان در  که  محوری)  1طور  می(  پديده  غنیمشاهده  الگوی  درسی  شود  برنامه  سازی 

غیرمستقیم   و  مستقیم  ارتباط  دهنده  نشان  درخشان  ي  هامؤلفهاستعدادهای  میکدبا  باشد. يگر 

اين الگو قرار گرفته است. در  سازی برنامه درسی به عنوان پديده محوری در مرکز  مقوله غنی

ی مهم در برنامه درسی تیزهوشان است که نیازمند هامؤلفهدهنده  رأس الگو عوامل علی و نشان

گر نیز نشان دهنده موانع موجود در اجرای  باشد. عوامل مداخلهبازنگری، اصالح و ارتقاء می

باشند و در صورتیکه در برطرف نمودن آن اقدامات الزم انجام نشود،  سازی میراهبردهای غنی

پیشین    طبیعتاً با مشکالت  ای  مواجه خواهد شد. در مقابل، عوامل زمینهبرنامه درسی مدارس 

بهبود   و  ارتقاء  راهبردهای  اجرای  درسیبسترساز  تا    برنامه  را  پیشرفت  مسیر  و  بود  خواهند 

می هموار  مفید  و  موثر  پیامدهای  به  برای  دستیابی  جوامع  کلیه  نیاز  حاصله  پیامدهای  سازند. 

برنامه کلیه  تربیت و هدف اصلی  تعلیم و  فرآيند  مدارس  توسعه  در  پرورشی  آموزشی و  های 

های پژوهش حاضر در مرحله نهايی، ساختار اصلی الگوی مفهومی بر  باشد.با توجه به يافتهمی

سازی برنامه  گذاری شده به منظور توصیف غنیکد  بنیاد طراحی شد و مفاهیماساس نظريه داده

نمايش داده شده    8ل  درسی مدارس استعدادهای درخشان ايران در آن قرار گرفت که در شک

 است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدارس استعدادهای درخشان بر اساس داده بنیاد  برنامه درسیسازی . الگوی مفهومی غنی8شکل 

 گر()عوامل مداخله  

 ضعف در پیوند و همکاری خانواده و مدرسه

 )شرایط علی( 

انداز نوين  چشم

در آموزش 

 تیزهوشان 

منابع و امکانات  

 کاربردی

 )پیامد(  

های موفقیت

فردی،  

اجتماعی، 

عاطفی،  

تحصیلی و  

شغلی 

 آموزان دانش

 )راهبرد(  

های  آموزش مهارت 

 تی شناختی و فراشناخ 

 برنامه درسی چندبعدی

)پدیده   

   محوری(

سازی غنی 

 برنامه درسی  
  

 ای( )عوامل زمینه 

 های اجتماعی، فرهنگی و محیطی و خانوادگیحمايت

 یابيآموزش و ارز نديفرآ یبهساز
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 گیریبحث و نتیجه 

مدارس استعدادهای درخشان به   درسیبرنامهسازی  بر اساس نتايج، عوامل مرتبط با مبحث غنی

شاخصه  9 اين  دارد.  اشاره  اصلی  ديدگاه    اهمقوله  اساس  بر  و  پژوهش  فرآيند  طول  در  که 

انداز  چشممحوری(،  پديده)  برنامه درسی سازی  غنیشوندگان حاصل شده است شامل:  مصاحبه

های  ( آموزش مهارتاثرگذارعلیعوامل)  نوين در آموزش تیزهوشان؛ منابع و امکانات کاربردی 

فراشناختی؛   و  فرهنگی،  حمايت (،  راهبردها )  چندبعدی  درسیبرنامهشناختی  اجتماعی،  های 

خانوادگی؛   و  همکاری  زمینهعوامل)  چندبعدی  درسیبرنامهمحیطی  و  پیوند  در  ضعف  ای(، 

فردی، اجتماعی، عاطفی، تحصیلی و شغلی  گر(، موفقیت مداخلهعامل)   خانواده و مدرسه های 

می)  آموزاندانش طراپیامد(  الگوی  تا  است  شده  سعی  پژوهش  اين  در  با  باشند.  شده  حی 

 سازی مطابقت داشته باشد. های ارائه شده در زمینه غنیهای تحقیقاتی پیشین نظیر مدلمدل 

به عنوان پديده محوری در    برنامه درسیسازی  مطابق با الگوی به دست آمده مقوله غنی

از   خود  که  شد  گرفته  نظیر  هامؤلفهنظر  برنامهيی  تطابق  و  آموزشی  ساختار  با    بازنگری 

توسعه کیفی  کنندگان در پژوهش، موضوع . مشارکت آموزان تشکیل شده است های دانشويژگی

های تدريس و نه فقط توجه به کمیت مطالب و دروس را از جمله عوامل  در محتوا و روش

بهبود   مبحث  در  اهمیت  درسیحائز  همچنین دانندمی  برنامه  مصاحبه  ؛  ديدگاه  شوندگان،  از 

برنامه شهدايت  اصالح  و  و یوهها  يادگیری  و  تدريس  روان  های  ابعاد  به  و  توجه  شناختی 

بهبود   با  مرتبط  از مسائل عمیق  را  ارزيابی  در شناسايی و  استعدادهای   برنامه درسیتحصیلی 

های موثر تدوين و اجرايی خواهد شد.  درخشان معرفی کردند که در صورت حمايت، برنامه

يافته اين  با  و  2021)  1ساکها  همسو  فیچر  امروزه  2014)  همکاران(؛  که  دارد  اعتقاد  نیز   )

توانمندی بین  تعامل  در  موفقیت  میزان  در  استعداد  تظاهرات  دانشبیشترين  نمود  های  آموزان 

آموزان تیزهوش به شدت بر  شناسايی و آموزش دانش  پیدا کرده است؛ به طوريکه توسعه امر

های  ها توانايی رشد مهارتدلپذيرد و اين مهای تعاملی و چند بعدی صورت میاساس مدل

پژوهش راستا  همین  در  هستند.  دارا  افراد  اين  در  را  و  2018؛2014)  رنزولیهای  مختلف   )

های مختلف است که بر  ای از توانايیتیزهوشی دامنه( حاکی از آن است که  2021)  استرنبرگ

 
1. Sak 
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در  یرگذار است.  شناختی فرد تأثيافتگی اجتماعی و هیجانی و نیازهای آموزشی و روانسازش

يافته اين  میتبیین  نمود  ها  اشاره  نکته  اين  به  و  توان  کرکوف  نظیر  پژوهشگرانی  نظر  از  که 

همکاران  کربتری(؛  2017)  همکاران همکاران(2019)  و  و  رايس  در (  2021)  ؛  تناسب  ايجاد 

دوار های آنان، راهی امیآموزش تیزهوشان با سطح انتظارات و تطبیق آموزش با ويژگی  ساختار

وجود   مقابل،  در  و  است  اجتماعی  مشارکت  گسترش  و  اقتصادی  تحرک  افزايش  برای  کننده 

های آموزشی منجربه کاهش نوآوری و تولید و  مشکالت سیستمی و عدم دستیابی به فرصت 

در صورتیکه نظام طراحی، تدوين و   گردد.حتی معضالت اجتماعی و اقتصادی در جوامع می

های جهانی حرکت نمايد تحوالت ادهای درخشان همگام با پیشرفت ريزی درسی استعدبرنامه

آموزشی نیز نسبت به وضعیت جهانی از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد شد و در    علمی و

منجر به پیشرفت    برنامه درسینهايت توجه به رويکردهای جديد آموزشی و تحوالت در زمینه  

 گردد.می و ارتقاء علمی سطح جامعه

شرايطيافته طبقه  در  آمده  بدست  مشارکت   های  ديدگاه  اساس  بر  نیز  کنندگان،  علی 

چشممقوله همچون  امکانات  هايی  و  منابع  از  استفاده  و  تیزهوشان  آموزش  در  نوين  انداز 

که   است  شده  مطرح  است.    هامؤلفهکاربردی  داده  جای  خود  در  نیز  ديگری  مفاهیم  و 

به  مشارکت  دستورالعهامؤلفهکنندگان  مدرسه  ملی  و  خانواده  نگرش  تغییر  و  آموزشی  های 

در   (؛2021) و همکاران(؛ لینجس 2018) ها مايديجنسکیاند. همسو با يافتهاشاره فراوانی داشته

پژوهش راستا  ايروانیاين  و  نصیران  رون1395)  های  و  معافی  کاظمی1393)  (؛    حقیقی(؛ 

دارند که در عین    تأکیدرويکردهای نوين  مبتنی بر    برنامه درسیبر استفاده از اصالح  (  1393)

ريزی، قابل اجرا باشد و نیز معتقدند تعادل مطلوب و بازسازی آموزش  وضوح و شفافیت برنامه

از سیستم تربیت، میهای دست با تالش هماهنگ هر يک  تعلیم و  مبحث    تواند مسیر اندرکار 

با يادگیری  بهبود  برای  تضمینی  و  کند  طی  را  کیفیت  با  همچنینشدآموزش  و    ؛  خضری 

تحصیلی 1399)  همکاران عملکرد  افزايش  بر  تنها  اينکه  جای  به  مدارس  معتقدند  نیز   )

و  دانش تحصیلی  مشکالت  کاهش  و  آنان  روان  سالمت  حفظ  بر  بايد  نمايند  تمرکز  آموزان 

صاحب   تأکیدآموزشگاهی   دلیل  همین  به  باشند؛  ابزار داشته  و  محتوا  کردن  هماهنگ  نظران 

آموزی در مدارس ايران عنوان های روز دنیا را راهکار بهینه سازی مهارتا پیشرفت آموزشی ب

آموزان را از اين بیش از حد بر ارائه دانش و اطالعات نظری، دانش   تأکیدطوريکه  اند، بهکرده
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توان بیان کرد که اثرات عدم وضوح ها میسازد. بنابراين در تبیین اين يافتهپیشرفت محروم می

رو برنامهو  و  شنی  با حجم  آن  تناسب  آموزشی، عدم  اهداف  با  آن  ناهماهنگی  و  درسی  های 

های علمی و تکنولوژی ناشی از  های درسی با پیشرفت ، تناسب نداشتن برنامهشدهزمان تعیین

آموزان و نائل شدن به مقاصد های آموزشی بر میزان پیشرفت دانشناپذير بودن برنامهانعطاف 

دهد که منابع  ها نشان میدر مبحث شرايط علی يافته  ؛ همچنینمنفی خواهد بودتحصیلی بسیار  

مشارکت  دارد.  عهده  بر  آموزش  در  مهمی  بسیار  نقش  امکانات  بودن و  غیراستاندارد  کنندگان 

استفاده آموزشی، عدم  تحقق هدف فضای  آموزشی، عدم  کمک  از وسايل  پويا  مستمر ی  و  ها 

شبکه از  استفاده  تبانبودن  گرفتهی  نظر  در  آموزشی  مشکالت  جمله  از  را  علمی   ؛انددالتی 

با   بايد  آموزشی  امکانات  توسعه  مقوله  اهداف،  بهبود  و  مشکالت  کاهش  جهت  به  بنابراين 

مثبت به وجود آورد.    تأثیراهداف اجتماعی ترکیب شود تا بتواند در مجموعه سیستم آموزشی  

دانش موفقیت  اطالعچراکه  کسب  در حوزه  مناسب آموزان  امکانات  تأمین  نیازمند  بیشتر،  ات 

 گرداند.است و عدم تحقق آن، مقوله نگهداشت افراد با استعداد را با مشکل مواجه می

کیفیت  يافته بهبود  راهبردهای  بخش  درسیهای  مشارکت   برنامه  ديدگاه  نیز  از  کنندگان 

ه يادگیری عمیق و  های شناختی و فراشناختی و لزوم توجه بهای آموزش مهارتشامل مقوله

می  از  لذتبخش  که  برخو   هامؤلفهباشد  زيادی  مفاهیم  مصاحبهو  است.  بوده  شوندگان ردار 

به سبکهافهلمؤ  توجه  نظیر  مثبت  يی  راهکارهای  از جمله  را  و خالقیت  يادگیری  تفکر،  های 

کرده همچنیناندمعرفی  مهارت  ؛  هیجانات،  و  روابط  مديريت  راستای  در  های  راهبردهايی 

فعالیت ز و  يادگیری  در  جذابیت  و  تنوع  روحیه  ندگی،  ترويج  و  تقويت  راستايی  در  هايی 

دانند. در خصوص برنامه درسی همراه با  آموزان را بسیار حائز اهمیت میجستجوگری در دانش

نکته اشاره نمودتنوع و جذابیت می اين  به  ايران    توان  که بر خالف ساير کشورها، در کشور 

رسی آموزش موسیقی وجود ندارد و وضعیت برنامه درسی آموزش موسیقی در  الگوی برنامه د

آموزشی کشور ايران نه تنها مطلوب نیست، بلکه آموزش اين موضوع را در تمام مقاطع    نظام

صیرفی، قهرمانی،  )  آموزان مطلوب و مناسب تشخیص نداده استتحصیلی و برای تمامی دانش

(؛ رايس  2014)  های رنزولیهای پژوهش، نتايج پژوهشههمسو با يافت  (. 1400زاده،  طهماسب 

همکاران همکاران(؛  2021)  و  و  همکاران2017)  ويگینز  و  خلید  و  و  2021)  (  درگا  و   )
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و2021)  همکاران بودن  اثربخش  از  حاکی  رضايت   (  بهتغییرات  با  چنین  بخش  کارگیری 

ها،  آموزان با ايدهساختن دانش  باشد. مواجهآموزان سرآمد میدانش  برنامه درسیراهبردهايی در  

روش از  آگاهی  جديد،  روحیه  موضوعات  ترويج  تفکر،  رشد  موجب  جديد،  آموزشی  های 

می ارتباطات  و  فعالیت کاوشگری  برای  فرصتی  آوردن  فراهم  تولیدات  هشود.  و  اکتشافی  ای 

دانش آموزش  راهکارهای  ديگر  از  است هنری  سرآمد  و    آموزان  خالقیت  رشد  موجب  که 

میپردازیدهاي تولید  و  نوآوری  شیوه،  نیازمند  امر  اين  و  از  شود  است.  يادگیری  های صحیح 

مشارکت  تفاوتديدگاه  نظرگرفتن  در  مهارتکنندگان،  و  فردی  دروس  های  کنار  در  آموزی 

تکمیل   فرايند  در  نیز  خواندنی  و  درسیتئوری  فعالیت   برنامه  بود.گنجاندن  خواهد  های  موثر 

نفس و نیز جلوگیری از کسالت  اعث بوجود آمدن احساس شادی و اعتمادبهعلمی و تفريحی ب

بود.  دانش خواهد  دانش عآموزان  عاطفی  و  هیجانی  نیازهای  به  توجه  اين  بر  و الوه  آموزان 

های يادگیری در آن نهادينه شده باشد نیز از ديگر راهبردهای دوری  آموزش متنوع که جذابیت 

دانش دلزدگی  و  اينآموزاز خستگی  از  است.  به  ان  که  توجه شود  نکته  اين  به  است  الزم  رو 

نیازمند دانش  (2018)  اعتقاد استرنبرگ امروزی  تا  جوامع  با روحیه جستجوگری است  آموزان 

 مسائل فائق آيند.  بتوانند مشکالت جهان را بررسی و بر حل

زمینه عوامل  آنجايیکه  راهبردهااز  مطلوب  اجرای  در  بسترسازی  وظیفه  عهده   ای،  به  را 

های اين  سازی هموار نمايند. يافتهدارند، با مساعد کردن شرايط راه را برای اجرای برنامه غنی

غنی بسترساز  عوامل  که  است  آن  از  حاکی  درسیسازی  پژوهش  تسهیل  برنامه  مقوله  شامل   ،

دی بع  چند  برنامه درسیحمايت اجتماعی، فرهنگی، محیطی و خانوادگی و مقوله ديگر تدوين  

های معافی و  ها پژوهشها و مفاهیم زيادی را در بر دارد. در راستای اين يافتهمؤلفهاست که  

کاظمی1393)  همکاران همکاران1393)  حقیقی(،  و  رايس  بستر2021)  (؛  بر  ايجاد  (  و  سازی 

بهبود   جهت  مناسب  درسیزمینه  ايران    برنامه  تیزهوشان  اند.  نموده  تأکیدمدارس 

تفاوتکنندگان  مشارکت  گرفتن  نظر  در  نظیر  خانوادگی  عواملی  و  محیطی  فرهنگی،  های 

ها خود را از  آموزان و همچنین ايجاد زمینه دستیابی آنان به عاليق، استعداد و توانمندیدانش

بهبود  هامؤلفه مبحث  در  مهم  درسیی  کرده  برنامه  همچون  مطرح  مفاهیمی  آن  بر  عالوه  اند. 

به يادگیری و  ارتقاء دانش معلمان و ويژگی مانند خالق، کنجکاو بودن، عشق  های شخصیتی 

نتايج غنیعنوان زمینهنقش الگويی معلم به است.    مطرح شده  برنامه درسیسازی  ساز حصول 
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ارتباط   با برقراری  اهمیت است که معلمان  اين موضوع حائز  يافته ذکر  اين  تبیین  بنابراين در 

شد شخصیت و رفتار روشنفکرانه را در خود و  صمیمی و ايجاد احساسات مثبت، موجبات ر 

وجود    نمايد و آمادگی الزم را برای فعالیت در يک برنامه چندبعدی به آموزان متجلی می دانش

لذا  می دانش آورد.  توانمندسازی  هدف  به  شدن  نائل  معلمان  برای  پرورش  موضوع  آموزان، 

  شد. در اين راستا رايس و همکاران  ساز است که نبايد از آن غافلمتخصص نیز از ارکان زمینه

همکاران2018) و  کلباسی  و  آموزش  1399)   (  برای  دائمی  برنامه  يک  وجود  معتقدند  نیز   )

های تدريس فراهم شود  مستمر معلمان ضروری است تا امکان مبادله تجارب و کسب مهارت

  ه بتس و ق با ديدگا مطابخود به وجود آورند.    برنامه درسی تا معلمان بتوانند تنوع الزم را در  

مايديجنسکی2017)  همکاران و  غنیفعالیت   تأثیر(  2018)  (  برنامه  توانايی  های  به  سازی 

های  سبک  تدريس معلمان و چگونگی اجرای محتوای ويژه بستگی دارد. معلم با درنظر گرفتن

ای  آموزان، بستری برای پاسخگويی به نیازهيادگیری فراگیران و شناسايی عوامل رخوت دانش

می فراهم  وفراگیران  بهره  آورد  يادگیری،  مسیر  کردن  هموار  فرصت با  از  نیرو  مندی  را  ها 

 بخشد. می

سازی  های ديگر پژوهش هستند که ممکن است اجرای برنامه غنیگر، يافتهعوامل مداخله

يافته نمايند.  مواجه  مشکل  با  را  درخشان  استعدادهای  میمدارس  نشان  جمله  ها  از  دهد 

غنیتهديد اجرای  راه  سد  بزرگ  موانع  و  درسیسازی  ات  عدم    برنامه  و مقوله  پیوستگی 

از نظر داده است.    و مفاهیم مختلف را در خود جای  هامؤلفههمکاری خانه و مدرسه است که  

متخصصان  مشارکت  با  آموزشی  عوامل  مشارکت  و  هماهنگی  عدم  فقدان کنندگان  نیز  و 

قرار دهد    تأثیرمنفی تحت  طوررا به  برنامه درسیسازی  نیتواند اجرای غمیهمکاری خانواده  

دست  میکه  مواجه  مشکل  با  را  مطلوب  نتايج  به  مشارکت يابی  معتقدند گرداند.  کنندگان 

روان برنامه مشکالت  قوت  نقاط  از  والدين  آگاهی  فقدان  همچنین  و  خانواده  در  شناختی 

برتواند محدوديت سازی میغنی اجرای  در  زيادی  بههای  يافته  نامه  اين  با  آورد. همسو  وجود 

نقش سیاست 1395)  همکاران  نصیران و کیفی،  (  ارتقای  نگهداری و  برای حفظ،  اصولی  های 

بهبود در  آموزشی  عوامل  پذيرش  میزان  و  نگرش  و  پرورشی  و  آموزشی  عوامل   حمايت 

موردبرنامه را  تیزهوشان  درسی  داده  های  قرار  رنزولیبررسی  نیز2014)  اند.  خانه  (  –تعامل 
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می آموزشی  اهداف  پیشبرد  در  مهم  عوامل  از  را  کممدرسه  نقش  و  را  داند  حوزه  اين  رنگ 

کننده برعهده  کند که در رسیدن به مقاصد اثر بازدارندگی و متوقفعنوان موانعی معرفی میبه

محدوديت  اين  تمامی  کردن  برطرف  که  است  ذکر  به  الزم  داشت.  عهده  خواهد  بر  تنها  ها 

نمیمدار درخشان  استعدادهای  و  س  خانه  میان  مساعی  تشريک  حاصل  موانع  رفع  و  باشد 

 مدرسه است.  

غنی الگوی  اجرای  از  ناشی  پیامدهای  بخش  درسیسازی  در  يافتهبرنامه  آخرين  های  ، 

اشاره دارد. پیامدها نتیجه کنش و   برنامه درسیسازی  پژوهش حاضر به پیامدهای اجرای غنی

ک  پديده ظهور میواکنش شرايطی است  به  هامؤلفهيابد. مقوالت و  ه در خصوص يک  که  يی 

شده ارائه  راهبردها  هرعنوان  ارتقاء  کد  اند  در  راهگشا  و  مثبت  پیامد  چندين  درسی ام    برنامه 

استعدادهای درخشان را به دنبال خواهد داشت. طبیعی است که در صورت اجرای راهبردهای  

های موثری در پی خواهد داشت. مطابق با  اربردی، پیامدهای ک بر آموزش  تأکیدسازی، با  غنی

مشارکت  موفقیت ديدگاه  و  توانمندسازی  مقوله  عاطفی، کنندگان،  اجتماعی،  فردی،  های 

دانش شغلی  و  انتخاب  تحصیلی  توانايی  نظیر  مفاهیمی  و  است  شده  مطرح  سرآمد  آموزان 

کاآگاهانه در تمام مراحل زندگی برای دانش ابتکار؛  آموزان؛ توسعه  رآفرينی؛ ارتقاء نوآوری و 

مسئولیت  احساس  روابط؛  مديريت  پرورش  مهارت  خوداتکايی؛  و  استقالل  تعهد؛  و  پذيری 

شغلی؛   موفقیت  و  هدايت  فراگیران؛  نشاط  و  شادابی  اکتشاف؛  و  جستجوگری  روحیه 

وحرفه در  تجربه  آموزی  رشد شخصیت  و  روانی؛  سالمت  ارتقاء  تحصیلی؛  موفقیت  اندوزی؛ 

پیامدانشد جمله  از  را  تیزهوش  غنیآموزان  فرايند  از  حاصل  درسیسازی  های  بیان    برنامه 

( 2017)  (؛ ويگینز و همکاران2014)  (؛ الزوبی2013)  ايکو های  ها با پژوهشاند. اين يافتهکرده

همکاران و  خلید  همکاران2021)  و  و  درگا  و  نظر  (  2021)  (  از  است.  و  همسو  کرابتری 

آموزان تیزهوش و دستیابی به تجربیات  هايی برای دانش( فراهم آوردن فرصت 2019)  همکاران

توانايی از  و  فراتر  درسیهايی  بروز    برنامه  جهت  در  آنان  عالقمندی  افزايش  باعث  عادی، 

توان از پتانسیل  ها میبا توجه به اين پیامد  گردد کههای منحصر به فرد میاستعدادها و توانايی

 مند شد. در جهت پیشرفت و توسعه علمی و پژوهشی جامعه بهرهآموزان اين دانش
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رس استعدادهای درخشان ( مدا2021)  ( و استرنبرگ و همکاران2021)  1به اعتقاد کراس 

آمادهبه عنوان مؤ  آموزان را بر عهده دارند، سازی آموزشی و پرورشی دانشسساتی که وظیفه 

جهت  ارابايد  راستای  در  را  آموزش  از  خود  کاربردیگیری  مطالب  حرکت  ئه  به  عملی  و  تر 

محدوديت  واقع  در  تعییندرآورند؛  آنها  نهادی  هدف  و  مدارس  و های  نگرش  جهت،  کننده 

برداشت آنان از پرورش هوش و استعداد است. تصور صحیح از تیزهوشی، ضمن حمايت از  

های  سعه توانايیتر و تو غنی  آموزان، حرکت به سوی تدوين برنامهشناختی دانشبهزيستی روان

حمايت  منابع،  تأمین  برای  مدارس  تعهد  مستلزم  امر  اين  دارد.  پی  در  را  ايجاد    استثنايی  و 

آموزان گردد. بنابراين تعادل مطلوب و بازسازی نظام  هايست که منجر به موفقیت دانشفرصت 

سیستم از  يک  هر  هماهنگ  تالش  با  دست آموزشی  میهای  آموزش  اندرکار،  مسیر  با تواند 

 کیفیت را طی کرده و به مقصد يادگیری مطلوب برساند. 

  رسد، اما در عمل ايجادهای آموزشی آسان به نظر میطراحی و به جريان انداختن برنامه

الگوی ارائه شده با بررسی های پژوهشگران و    با توجه به اينکه کند.  شرايط ويژه را طلب می

اندرکاران   دست  با  عمیق  درسیمصاحبه  نسبتاً   برنامه  زمان  مدت  در  درخشان   استعدادهای 

می پیشنهاد  لذا  است،  آمده  در  اين حوزه  متخصصان  تأيید  به  و  گرديده  طراحی  شود  طوالنی 

طراحی   حیطه  درسیکارشناسان  اينکه  برنامه  به  توجه  با  و  گرفته  الهام  الگو  اين  از  کلیه  ، 

روانجنبه اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  فرهنگی  های  و  توجه دانششناختی  مورد  را  آموزان 

گردد می  پیشنهاد  ؛ همچنینآموزان باشدتواند شروع مسیر موفقیت اين دانشقرار داده است، می

گاهی راهبردهای ارائه شده را در تدوين اهداف، محتوا و مواد درسی بکار گیرند. عالوه بر آن آ

توانند کارشناسان امر را  می  ريزی درسی از عوامل مداخله گرو توجه متخصصان حوزه برنامه

در شناسايی و کنترل اين موانع هدايت کند و در اين راستا با فراهم نمودن عوامل زمینه ساز و  

برنامهايجا اجرای  مسیر  مناسب،  بستر  نمايند.  د  هموار  را  محدوديت ها  مبحث  اين  در  های 

الگوی غنیپژوهش می اجرای  که در صورت  نمود  اشاره  نکته  اين  به  دارد  توان  امکان  سازی 

های ديگر نیز شناسايی گردند که در اين پژوهش مد نظر نبوده است. محدوديت ديگر  بازدارنده

زمان  مستلزم صرف  درخشان  استعدادهای  مدارس  به  ورود  برای  مجوز  دريافت  که  بود  اين 
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تواند موجب ايجاد خلل در انجام زيادی است و همچنین همکاری ضعیف عوامل آموزشی می

 د کارهای پژوهشگر باشد. رون

 تشکر و قدردانی 

 از کلیه عزيزانی که در انجام اين پژوهش ما را ياری نمودند کمال تشکر را داريم.
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