
 »درسي ةهاي برنامپژوهش«علمي پژوهشي  ةمجل

 درسي ايران ةانجمن مطالعات برنام

  1397 پاييز و زمستان، 16 ، پياپيدوم ة، شمارهشتم ةدور
  171 -145هاي صفحه

  

   رويكرد تفكيكييادگيري بر اساس -طراحي راهبردهاي ياددهي
 استعداد درخشان: يك مطالعه تركيبيدر مدارس 

  ****عليرضا عصاره ***علي اكبر شيخي **حسين زينلي پور *مهدي ابوالقاسمي

  چكيده
هدف از انجام اين پژوهش طراحي راهبردهاي ياددهي يادگيري بر اساس رويكرد تفكيكي در مدارس استعداد درخشان 

 ةهاي آميخته يا تركيبي و به روش اكتشافي متوالي انجام شده بود. جامعتحقيق از نوع پژوهششهر اصفهان بود. اين 
نفر) بود. روش  1770( دوم ةآموزان استعداد درخشان شهر اصفهان در مقطع متوسطدانش ةاين پژوهش شامل كلي

 315( گيري تصادفي سادهنهنفر) و در بخش كمي روش نمو 32( كنندگان در بخش كيفي موارد نوعيانتخاب مشاركت
محقق  ةنامساختار يافته و در بخش كمي از پرسشها در بخش كيفي از روش مصاحبه نيمهنفر) بود. براي گردآوري داده

بندي و در بخش كمي ها در بخش كيفي از روش مقولهساخته استخراج شده از مصاحبه استفاده شد. براي تحليل داده
مستقل و تحليل  tنمونه، تك t( (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي آمار توصيفياز تحليل عاملي تاييدي، 

واريانس يك طرفه) استفاده شد. نتايج بيانگر اين بود كه راهبردهاي ياددهي يادگيري در مدارس استعداد درخشان شامل 
، »كاربردي بودن« مثل هاييمقولهزير  »دريسبعد فني ت«بود. در  »بعد شخصيتي معلم«و  »بعد فني تدريس«كلي ة دو مقول

بعد «و در  ،»روش اختصاصي براي هر درس«و  »راهبرهاي فعال در يادگيري«، »استفاده از وسايل كمك آموزشي«
استخراج شده  ةنامها استخراج شد. نتايج تحليل كمي پرسشاز مصاحبه »بعد اخالقي و شخصيتي«نيز  »هاي معلمويژگي

دختران  نظرهاي ةآموزان مدارس استعداد درخشان با اين موارد موافق بودند. مقايسنيز نشان داد كه دانشها از مصاحبه
اين بود كه دختران بيشتر از پسران معتقد به استفاده از روش اختصاصي براي هر درس بودند.  ةدهندو پسران نشان

آموزان داري ميان دانشاهبردهاي فعال تفاوت معنير ةتحصيلي نيز نشان داد كه تنها در مولف ةمقايسه براساس رشت
  هاي مختلف ديده شد. رشته

يبيمدارس استعداد درخشان، مطالعه ترك ،يكيتفك كرديرو ،يريادگي ياددهي يراهبردها يطراح هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
شوند، داراي اهميت زيادي براي پيشرفت و شناخته مي 1افرادي كه به عنوان استعداد درخشان

هاي اند با اتكا به تواناييشوند، چنانكه تعدادي از اين افراد توانستهتوسعه جوامع بشري محسوب مي
 )، به همين دليل2011، 2(فونسكا جهاني را تغيير دهند ةجامع خود، سرنوشت ملت خود و حتي

شده است. براي نمونه رنزولي (به نقل از ريس و  ارائهمتعددي  نظرهاييستي اين افراد چ ةدربار
هاي تحصيلي، افراد استعداد درخشان را به عنوان افرادي خالق، اساس بازده) بر2010، 3رنزولي
) در تعريف 3: 2011( 5كند. سانبوتيك، كابيلواسو ورلتعريف مي و داراي سطح باالي توانايي 4كوشا

هاي ارزش ةكنند: منعكسدرخشاناستعداد « كنندگونه تعريف ميرا اينجديدتر استعداد درخشان 
با تالش و  كه بلوغ نمود دارد ةهاي فردي به خصوص در دوردر فعاليت و موجود در جامعه است،

  و  شناسيآموزشي، روان ،6تالقي بين امور زيستي ةنتيج همچنين. همراه است كوشش
  ».عادي نيست، به ويژه در حيطة هنر قياس با همساالندر  است و معموالً 7اجتماعي -رواني

القول هستند كه نظران متفقصاحب چيستي افراد استعداد درخشان، ةرغم تنوع نظر دربارعلي
هاي براي شكوفايي استعدادهاي اين افراد، عالوه بر استعداد ژنتيكي عوامل ديگري از جمله آموزش

هايي ). بنابراين در كشورهاي زيادي اقدام به طراحي برنامه2015 ،8مناسب نياز است (رين و بيشاپ
آموزان استعداد درخشان شده كه هدف اصلي آن شكوفايي استعدادهاي اين براي آموزش دانش

  ). 2016، 9آموزان است (كيمدانش
 هه بك يآموزاناز دانش ياديتعداد ز دهند كههاي درسي، شواهد نشان ميبا وجود تنوع در برنامه

كافي در  ةاز خود انگيزشده و  يليدچار مشكالت تحص ،شونديشناخته م درخشانعنوان استعداد 
توان گفت بسياري از مي ).2015، 11؛ گراس2008، 10مك كوچ و سيگل( دهنديميادگيري نشان ن

 هادرسي حضور دارند كه براي آن آموزان استعداد درخشان در كشورهاي مختلف در برنامهدانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Gifted student 
2 Fonseca 
3 Reis &Renzulli   
4 task commitment 
5 Subotnik, Kubilius& Worrell 
6 biological 
7 psychosocial 
8 Rinn& Bishop 
9 Kim 
10 McCoach& Siegle 
11 Gross 
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  در  2زدگيرا داشته و همين امر باعث ايجاد خستگي يا دل 1ميزان كمي از چالش برانگيزي
 ،5اسميث ؛2015 ،4و استونز ؛ لو، لي2015؛ رين و بيشاپ، 2012، 3آموزان شده است (ليتلدانش
آموزان استعداد درخشان روش جديدي در آموزش دانش ةاين مشكل متخصصان را به ارائ). 2009

شود كه در آن شود. رويكرد تفكيكي به روشي گفته ميگفته مي 6كه به آن روش تفكيكيواداشت 
در جهت تطابق با نيازها،  9و فراورده 8، فرايند7درسي تفكيكي شامل: محتوا تمامي عناصر برنامه

تفكيكي هر  ة). براساس برنام2008، 10شوند (لوييرخ يادگيري يادگيرنده همسو ميعاليق و نيم
خوان و آموزان هميادگيري دانش ةهاي برنامه درسي بايست با آمادگي، عالقه و نحواز حيطهكدام 

اثربخشي  ةدهندهاي زيادي نشان). نتايج پژوهش2002، 11؛ هيكوكس2008همسو باشند (لويي، 
آموزان استعداد درخشان در مقاطع مختلف تحصيلي استفاده از رويكرد تفكيكي در آموزش دانش

، 13؛ فايرمدر، النديس و ريشل2011و همكاران،  ؛ ريس2010؛ ريس و رنزولي، 2009، 12تاست (ويف
2013.(  
فرايند گونه كه گفته شد، يكي از عناصر رويكرد تفكيكي در برنامه درسي فرايند است. همان 

هاي مختلفي آموزان است. فرايند شامل بخشتفكيكي شامل چگونگي يادگيري محتوا از نظر دانش
درسي  هاي مرتبط است. اين بخش از برنامهآموزان و فعاليتچگونگي درك محتوا توسط دانش مانند

آموزان براي يادگيري هاي يادگيري دانست كه توسط دانشفعاليت ةتوان شامل كليتفكيكي را مي
اد عنوان راهبردهاي ياددهي يادگيري يتر از آن بهگيرد و در بعد وسيعمطالب در اولويت قرار مي

رخ تواند بر اساس عالقه، آمادگي و نيم) فرايند مي2007(14). به گفته ورملي2008(لوي،  شودمي
فرايند در يادگيري و آموزش  ةآموزان به صورت تفكيكي مبدل شود. با توجه به نقش گسترددانش
  و ترين ) فرايند را به عنوان مهم2014( و همكاران 15آموزان استعداد درخشان ديكسوندانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 challenge 
2 boredom 
3 little 
4  Lu, Li& Stevens 
5 Schmitt 
6 differentiation 
7 content 
8 process 
9 product 
10 Levy 
11 Heacox 
12 Swift 
13 Firmender, Landis& Reschly 
14 wormeli 
15 Dixon 



 1397 پاييز و زمستان، 16ياپي، پدومدورة هشتم، شمارة ، درسي ةبرنامهاي پژوهش      

 

148

دانند. در اين آموزان استعداد درخشان ميدرسي دانش ةترين عنصر رويكرد تفكيكي به برنامحساس
  هاي زير انجام شده است.زمينه پژوهش

) در تحقيقي به تدوين راهبردهاي يادگيري مناسب بر اساس رويكرد تفكيكي در 2011( 1الندر
اين است كه استفاده  ةكنندنتايج تحقيق وي بيانآموزان استعداد درخشان پرداخته است. ميان دانش

آموزان استعداد ها براي حمايت از يادگيري دانشاز يادگيري مشاركتي و مستقالنه يكي از بهترين راه
بررسي عوامل و جوانب  ) در پژوهش خود به2007( 2ون تسل و براوندرخشان در يادگيري است. 

ها پرداخته است. نتايج ناستعداد درخشان براساس نظرات آ آموزانگذار بر آموزش دانشمثبت تاثير
بندي گروه -2 برنامه درسي بايستي داراي حالت جهشي باشد -1اين است كه  ةتحقيق وي بيان كنند

  توجه به سطوح باالي تفكر و  -3آموزان با توجه به محتواي آموزشي مورد عالقه باشد دانش
استفاده از پژوهش به عنوان راهبرد اصلي در يادگيري و  -3 هاي رواني حركتي در آموزشمهارت

) راهبردهاي آموزشي تفكيكي 2012( 3آموز محور. چيك، هونگ و التونااستفاده از يادگيري دانش -4
هاي ديواري، آموزان را شامل استفاده از راهبردهاي روزنامهدر آموزش مطالعات اجتماعي دانش

) در پژوهش 2015( دانند. لو، لي و استونزباز مي هاسؤاله از تجربيات و ادها و نمودارها، استفچارت
آموزان از نظر زمان مطالعه، نوع مواد مطالعه شده و سطح خود به اين نتيجه رسيدند كه اين دانش

آموزان عادي هستند. ولي در نوع رابطه با معلم و ميزان استفاده از اراي تفاوت با دانشعالقه د
اساس نتايج ) بر2011( 4آموزان عادي و استعداد درخشان متفاوت نبود. كاوانسكيدانشكتابخانه 
  آموزان استعداد درخشان را در مواردي چون راهبردهاي ياددهي يادگيري دانش پژوهش
گري، يادگيري فعال و ارتباطات با معلم ، گزينش5سازي سرعت يادگيري، يادگيري مشاركتيشخصي

يادگيري و راهبردهاي يادگيري اثربخش  هايتجربه) پژوهشي را با عنوان 2008( 6داند. ادواردمي
آموزان استعداد درخشان بيش فعال انجام داده است. اين تحقيق به صورت كيفي و در ميان دانش
اين است كه براي جلب توجه اين  ةكننددي انجام شده و نتايج پژوهش بيانآموزان نيوزلندانش
آموزان را كاهش دهد. از تواند نقص توجه اين دانشاستفاده از كامپيوتر در يادگيري ميآموزان دانش

ديگر راهبردهاي اثربخش تعيين شده در اين پژوهش استفاده از ابزار تصويري براي تدريس، استفاده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Launder 
2 VanTassel & Brown 
3 Chick, Hong & Altoona 
4 Kanevsky 
5 collaborative learning 
6 Edwards 
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ش ) در پژوه2017(1بندي براي يادگيري است. باكاردار براي يادگيري و گروههاي معنياز فعاليت
هايي چون برانگيزاننده خالقيت، آموزان استعداد درخشان را داراي ويژگيخود فرايند يادگيري دانش

 داند.هاي متخصص ميآموزان با گروهقابل تركيب با آموزش عمومي و ارتباط دادن اين دانش
 هب توجه: شامل را مطلوب يادگيري -ياددهي راهبردهاي طراحي  اصول از برخي) 1391(كلباسي
 يا ايزمينه آموزش از استفاده عميق، صورت به مفاهيم كشف و مستقل مطالعه براي انگيزه ايجاد

 كيدأت عالقه، مورد هايموضوع روي پژوهش و آزاد ةمطالع براي كافي زمان نمودن فراهم تماتيك،
 و مشاركتي هايروش از استفاده و معلمان گروهي تدريس استدالل، و باال درسطوح تفكر بر

  .داندمي آموزاندانش پذيرانعطاف هايبنديگروه
شور پژوهشي در زمينه طراحي راهبردهاي     همان شد، تاكنون در داخل ك گونه كه در باال ديده 

ست. از         ياددهي و يادگيري دانش شده ا ساس رويكرد تفكيكي انجام ن شان برا ستعداد درخ آموزان ا
ــوي ديگر نتايج پژوهش ــده گوياي اس ــت كه ايران رتبهاي انجام ش دوم فرار مغزها را در  ةين اس

ستعدادها 1382 (احمدي، جهان به خود اختصاص داده است   ي درخشان  ) و عامل پررنگ ترغيب ا
سائ    شور را م شكيل مي     به خروج از ك شي ت شكالت آموز ؛ 1390(جبراييلي و همكاران،  دهدل و م

شود اين است استعداد درخشان ديده ميآموزان كنون در آموزش دانشا). آنچه هم1392نقدي وند، 
هاي كه راهبردهاي ياددهي يادگيري بكارگرفته شده در اين مدارس داراي تفاوت چنداني با آموزش

آموزان براي شــكوفايي اســتعدادهاي كه اين دانش) در حالي1394مدارس عادي نيســت (نصــيران، 
براي ). 2012، 2الكان و ؛ كوروك0102ريس و رنزولي، ( اي هســتند هاي ويژهخود نيازمند آموزش

ســمت توجه به عاليق، آمادگي و اي جز حركت به رفع اين مشــكل با توجه به تجربه جهاني چاره
گيري آنها وجود آموزان اسـتعداد درخشـان در طراحي راهبردهاي ياددهي ياد  رخ يادگيري دانشنيم

شي مي ندارد. انجام اين ست   چنين پژوه سيا شان،    آموزش دانشگذاران تواند  ستعداد درخ آموزان ا
ــب در يادگيري اين     مديران و معلمين اين مدارس را جهت بكارگيري روش     ها و راهبردهاي مناسـ

نابراين هدف از انجام پژوهش طراحي راهبردهاي ياددهي يادگيري           دانش ــاند. ب آموزان ياري رسـ
 .آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان استتفكيكي در آموزش دانش

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Bakar 
2 Korucu& Alkan 
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 روش پژوهش

شود است. تحقيقات آميخته به تحقيقاتي گفته مي  1اين تحقيق از نوع تحقيقات آميخته يا تركيبي
شناسي متنوعي پيرامون نوع). 1394(بازرگان،  كه از دو روش كمي و كيفي در تحقيق استفاده شود

هاي هاي روشطرح شناسي ياده است. يكي از پركاربردترين نوعه شئهاي تحقيق تركيبي اراروش
ها ه شده است. از ميان اين روش) ارائ1389مدپور، به نقل از مح2003( تركيبي به وسيله كراسول

در اين طرح در ابتدا اطالعات  .ترين روش براي انجام تحقيق پيش رو طرح اكتشافي استمناسب
چنانكه از نام هم شود.ييد ميأتحقيق كمي ت ةآوري شده و سپس اين اطالعات به وسيلكيفي جمع

ييد آن در أاين طرح پيداست، به دنبال كسب اطالعات و كشف عقايد نمونه پيرامون موضوعي و ت
). علت استفاده از طرح اكتشافي متوالي اين است كه در 2011، 2(كراسول تر استبين نمونه وسيع

س براي بررسي قابليت ج و سپابتدا با استفاده از روش كيفي عقايد و نظرات نمونه تحقيق استخرا
 3پديدارشناسانه روش از كيفي بخش درروش كمي بررسي شود.  ةپذيري نتايج آن، به وسيلتعميم
 نظر از ايپديده را بررسي 5پديدارشناسانه هايتحقيق هدف) 2006( 4ليچتمن .است شده استفاده

توصيفي  هايتحقيقدر بخش كمي نيز اين پژوهش از نوع  .داندمي كنندگان در پژوهشمشاركت
(سرمد،  پردازداي در جامعه تحقيق ميهاي توصيفي به بررسي يا توصيف پديدهاست. پژوهش

  ).1391بازرگان و حجازي، 

آموزان دختر و پسر مدارس استعداد دانشة اين پژوهش شامل كلي ةجامع گيري:جامعه و روش نمونه
نفر  1770اي و فرزانگان امين شهر اصفهان است. تعداد افراد جامعه پژوهش درخشان شهيد اژه

گيري تركيبي با توجه به ماهيت اين روش، بايد داراي هر دو جز راهبردهاي روش نمونههست. 
گيري كيفي باشد. هدف نمونه -گيري غير احتماليكمي و راهبردهاي نمونه -گيري احتمالينمونه

گيري كيفي دنبال كردن هدفمندي است. بنابراين بودن جامعه و هدف نمونه كمي دستيابي به معرف
(تشكري و تدلي؛ تدلي و يو،  شودهدفمندي استفاده مي -گيري تركيبي از پيوستار نمايانيدر نمونه

گيري موازي متوالي ). با توجه به مطالب بيان شده از روش نمونه1389، به نقل از محمدپور، 2007
گيري كيفي و هش استفاده شده است. موازي به اين دليل است كه در دو روش نمونهدر اين پژو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 mix method 
2 Creswell 
3 phenomenology 
4 Lichtman 
5 phenomenology 
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هاي متوالي متوالي اشاره به استفاده از روش ةشوند و واژميكمي از يك جامعه، نمونه انتخاب 
برعكس) دارد. روش انتخاب  (كيفي و سپس كمي يا گيري احتمالي و هدفمندراهبردهاي نمونه

است. در اين روش افرادي به عنوان نمونه انتخاب  1در بخش كيفي موارد نوعي كنندگانمشاركت
شوند. دليل استفاده از اين روش شوند كه در جامعه تحقيق، به عنوان افراد عادي محسوب ميمي

. حجم نمونه را نيز اشباع اطالعاتي )1391(رنجبر،  اكثريت در نتايج پژوهش است نظرهايانعكاس 
دهد، تا وقتي آموزان اين مدارس ادامه ميت، بدين معنا كه محقق به مصاحبه با دانشتعيين كرده اس

دهد. در بخش كيفي آموز ديگر اطالعات جديدي به او نميكه اطمينان حاصل كند مصاحبه با دانش
گيري، تصادفي ساده آموزان اين مدارس مصاحبه شد. در بخش كمي روش نمونهنفر از دانش 32با 

اي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. با توجه به اين جدول حجم نمونه براي است. بر
  نفر برآورد شده است. 315اين تحقيق 

است.  2نيمه ساختار يافتهآوري اطالعات در بخش كيفي، مصاحبه روش جمع ها:ابزار گردآوري داده
 هاسؤالكند. با اين حال استفاده ميي از پيش تعيين شده هاسؤالدر اين نوع مصاحبه محقق از 

). كراسول 2001، 3(برگ ي بپرسدهاسؤالتواند براي كسب اطالعات بيشتر محدود است و محقق مي
تر توانيد پاسخ خود را بيشمي«، »تر توضيح دهيدبيش«تكميلي شامل  يهاسؤالگويد ) مي2011(

اينكه  ة، است. وي دربار»دارد چه معني...«و  »تري نياز دارميات بيشمن به جزئ«، »توضيح دهيد
تواند بر اساس هدف تحقيق مي هاسؤالكند، كه اين مصاحبه از چه منبعي هستند عنوان مي هاسؤال

پاسخ االت بستهؤنده مثل سكنؤاالت آسان و غيرتهديديا پيشينه تحقيق استخراج شوند و در ابتدا بايد س
). در بخش كمي نيز 2001ه شود (برگ، االت اصلي ارائؤس، و پس از آن ه شودشناسي ارائجمعيت

اي محقق ساخته تدوين نامهآموزان اين مدارس در نهايت پرسشر اساس مصاحبه انجام شده با دانشب
صل هاي كيفي، بايست اطمينان حاآوري و تحليل دادهو در بين نمونه توزيع شد. در جريان جمع

ها و تفاسير شخصي خارج از سوگيري ده داراي صحت بوده وه شها و تفاسير ارائشود كه يافته
استفاده شده است. در اين  5ها از روش چك كردن اعضايا روايي يافته 4است. براي تعيين اعتبار

شود ييد يا اصالح ميأهاي تحليل شده به وسيله برخي از اعضاي نمونه مورد بررسي و تروش داده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Typical case sampling 
2 semi-structured interview 
3 Berg 
4 credibility 
5 Member checking 
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). با اين 2011(كراسول،  ها و تفاسير را اعالم كنندواقعيت يافته شود ميزانها خواسته ميو از آن
). 2011(كراسول،  موضوعيتي ندارد هامطالعهكيفي با توجه به ماهيت اين  هايمطالعهحال پايايي در 

از نظرات  ،محقق ساخته است ةنامبراي تعيين روايي در بخش كمي تحقيق كه شامل پرسش
ييدي) استفاده أ(تحليل عاملي ت محتوايي) و بررسي اعتبار سازه ابزار(روايي  متخصصان موضوعي

  شده و روش تعيين پايايي تحقيق آلفاي كرانباخ است.

  بندي است. در اين روش ابتدا ها در بخش كيفي مقولهها: روش تحليل دادهروش تحليل داده
گر اطالعات كلي تا تحليلشود سازي چندين بار خوانده ميها ضبط شده و پس از پيادهمصاحبه

هاي مختلف تقسيم و به هر بخش با توجه به ها به بخشها كسب كند. پس از آن دادهنسبت به داده
باشند ادغام هايي كه داراي محتواي مشابه ميبندي). سپس، بخش(مقوله شودمحتوا نامي داده مي

). براي افزايش دقت 2011(كراسول،  كلي استخراج شوند هايمقولهشود در نهايت شده و سعي مي
استفاده شده است. در بخش كمي تحقيق به   Maxqdaها در بخش كيفي از نرم افزاردر تحليل داده

ييدي، أها از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و فراواني)، تحليل عاملي تمنظور تحليل داده
كمي،  يهابراي تحليل داده هه استفاده شده است.مستقل و وابسته و تحليل واريانس يك را t آزمون

  شده است. بكاربرده Amosو    Spssنرم افزارهاي

 هايافته

(از نظر وضعيت  آموزان عادي و معموليآموزان انتخاب شده در بخش كيفي، جزء دانشدانش
آموزان داراي تحصيلي) مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان هستند. بديهي است اين دسته از دانش

  توان اعتقاد اكثريت اين ترين فراواني(از نظر وضعيت تحصيلي) بوده، و نظر آنها را ميبيش
گونه كه گفته (همان آموز پسر مصاحبه شدآموز دختر و سيزده دانشبا ده دانش آموزان دانست.دانش

ه توان باستعداد درخشان را ميآموزان هاي دانشها تا اشباع نظري ادامه يافت). جوابشد مصاحبه
  بندي كرد.تقسيم »هاي شخصيتي معلمويژگي«و  »بعد فني تدريس«دو دسته 

  الف: بعد فني روش تدريس
  كاربردي بودن:

آموزان استعداد درخشان وجود دارد يكي از مفاهيمي كه به صورت زيادي در ادبيات دانش 
تر كاربردي آن شاخص ة ي در زمينه آموزش بايد وجآموزان معتقدند حتمفهوم كاربرد است. اين دانش
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 .كندمختلف پيدا مي يآموزان چند معناها باشد. در اين جا كاربرد از نظر اين دانشاز بقيه بخش
ب) برخي  .ها در جامعه به آنان آموزش داده شوداستفاده آموخته ةالف) برخي معتقدند كه بايد نحو

ج) برخي ديگر كاربردي بودن  .معتقدند خودشان بتواند مطالب كتاب را به صورت عملي اجرا كنند
د) برخي كاربردي را در ديدن كاربرد استفاده از مطالب  .دانندرا انجام آزمايش در آزمايشگاه مي

بازديد از مراكز صنعتي آموزان بايد رو معتقدند كه براي دانشدانند. ازاينعلمي در محيط واقعي مي
آموزان چگونگي كاربرد علم در مراكز واقعي را ببينند اي و دانشگاهي گذاشته شود تا دانشو حرفه

  آموز رشته انساني در اين رابطه گفت:شغلي خود را بهتر انتخاب نمايند. دانش ةو بتوانند آيند
اجتماعي مانند اعتياد  هايلمعضمن دوست دارم كه يكي از  در درس مطالعات اجتماعي مثالً«

هاي اجتماعي اعتياد جوانان و كاهش سن اعتياد موضوع تحقيق باشد و معلم از ما بخواهد كه ريشه
دهد و هم شناسي ياد ميانجام شده بيابيم. اين روش هم به ما جامعه هايمطالعهو  هاتحقيقرا در 
  .»دهدما را افزايش مي ةعالق

  گويد:چنين ميتجربه خود در درس اقتصاد اينة آموز درباراين دانش 
در اين درس معلم از ما خواست اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را با كشورهاي درحال توسعه «

در اينترنت، كتابخانه شهرداري، مركز  .مقايسه كنيم. كار سختي بود و خيلي تحقيق انجام داديم
 مكانات كمي داشتيم ولي خيلي چيز يادتحقيقات معلمان. و خوب اذيت هم خيلي شديم چون ا

كنم در مند به اين مباحث شدم كه در دانشگاه رشته اقتصاد را انتخاب ميقدر عالقهمن آن ،گرفتم
  .»كه قبل از آن رشته حقوق دانشگاه تهران هدفم بودحالي

 استفاده از وسايل كمك آموزشي:

آموزان استعداد درخشان اين است كه براي كاستن از سطح يك ديگر دانش هايپيشنهاديكي از  
تر تئوريك بودن كتاب از وسايلي كه مطالب نواختي و خشكي مباحث كتاب و يا به اصطالح درست

جوري با ما كار كنند كه «آموزان را بتواند توضيح دهد استفاده شود و يا به بيان يكي از اين دانش
چسبي آموزش استفاده از وسايل كمك براي دل ،»خوانيم به دلمان بچسبدمياين چيزهايي كه 

بدان اشاره شد در اين مدارس  گونه كه قبالًآموزان مهم است. البته همانآموزشي از نظر اين دانش
بيشتر از اين مواد و  ةآموزان خواهان استفادشود، ولي دانشاز وسايل كمك آموزشي استفاده مي

افزارهاي افزارهاي كمك آموزشي، نرمهاي آموزشي، نرم. براي نمونه استفاده از فيلموسايل بودند
 ةآموز رشتسازي و غيره. فيلم آموزشي در اين بين طرفدار زيادي داشت. براي نمونه دانششبيه
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  تجربي در اين باره گفت:
زند حرف نميشويم، كسي با ديگري آموزشي ما در جاي خود ميخكوب مي هنگام نمايش فيلم«
  .»بريمها به سمت فيلم معطوف هست و از ديدن و يادگرفتن به وسيله آن لذت ميحواس ةو هم

عملي هم مورد توجه قرار داشت. هاي عيني و هاي ديگري مانند يادگيري به وسيله نمونهروش
دانسته و خواهان استفاده از  آموزان مواد و وسايل موجود را قديميتر دانشحال بيشبااين
  :رياضي در اين رابطه گفت ةآموز رشتافزارهاي جديدتري بودند. دانشنرم

كننده شده است. من افزارهاي ديگر قديمي و خستهاستفاده از پاورپوينت و برخي از نرم«
رهاي افزامان متنوع باشد. براي نمونه نرمخواهم نرم افزارهاي بكارگرفته شده در آموزشمي

شود هاي رياضي در مدارس دبيرستاني كشورهاي پيشرفته بكار گرفته ميسازي مدلكامپيوتري شبيه
ام و با كه بسيار در فهم رياضي و يادگيري آن موثر است. من خودم يكي از آنها را از اينترنت گرفته

  ».كنم، خيلي جالبه، خيلي چيز از آن يادگرفتمآن كار مي
  فعال: يادگيري

آموزان استعداد درخشان معتقدند كه در آموزش بايد از وجود خود اد زيادي از دانشتعد 
تر از وضع موجود باشند. مند بودن در يادگيري فعالآموز استفاده كرد. بدين نحو كه عالقهدانش

  رياضي در اين رابطه گفت: ةآموزان رشتيكي از دانش
تري داريم و هم داريم هم يادگيري بيشهايي كه ما در آن به صورت فعال شركت كالس«

  .»دهندتري نشان ميآموزان به مبحث عالقه بيشاينكه دانش
هاي يادگيري ها طيف وسيعي از روشتر توضيح دهند، آنها خواسته شد بيشهنگامي كه از آن 

دروس توسط  ةهاي عمومي و تخصصي با ارائفعال را مورد اشاره قرار دادند. اين استفاده در درس
ه به مايشي، پژوهش فردي و گروهي و ارائآموزان، بحث گروهي، استفاده از روش نخود دانش

هاي فردي در و تواناييكالس، روش حل مسئله و يادگيري در حد تسلط (توجه به سرعت 
كنندگي و آموزان خواستار نقش راهنماييپذير است. در اين ميان دانشيادگيري) و غيره امكان

امور به  ةمند به واگذاري بقيو عالقه ،آموزان در فرايند يادگيري بودنددهندگي معلم به دانشگيزهان
هاي متنوع تدريس يكي از راهكارهاي ديگري بود كه آموز بودند. استفاده از روشخود دانش

  :تجربي در اين رابطه گفت ةآموز رشتآموزان خواستار آن بودند. دانشدانش
كنندگي ما جذاب باشد، باعث يكنواختي و خستهاستفاده از يك روش تدريس هر چند كه «

  . »شودمي
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هاي فعال تدريس در اين مدارس وجود گونه كه گفته شد، تمركز بر روي استفاده از روشهمان
مين ها يا كم بوده و يا اينكه داراي تنوع چنداني نيست. به هدارد ولي ميزان استفاده از اين روش

  ها در آموزش خود بودند.آموزان خواهان استفاده از اين روشدليل اين دانش
  روش اختصاصي براي هر درس:

آموزان استعداد درخشان معتقدند كه هر درس به روش خاص به خود آموزش تعدادي از دانش 
ا در همين درس گرفت و ي توان يادرياضي را با پاورپنت و كليپ نمي«، شود و به بيان ديگرداده مي

  ».توان درس را آموخترياضي فقط با تدريس معلم است كه مي
هايي كه معلمان در اين گروه معتقدند كه آموزش خود يك فرايند خاص دارد و شايد اكثر روش

ها است و در اين حالت حتي فناورهاي جديد چندان بهترين روش ،كنندحال حاضر استفاده مي
ري نمايد؛ چرا كه روند يادگيري برخي از دروس از گذشته تاكنون تغيير تواند كمكي به يادگينمي

كنند ولي فاده ميهاي خوبي استآموزان معتقدند كه معلمان از روشاز دانش ينكرده است. گروه
كارگيري غلط است و يا بهتر است به جاي استفاده از فالن روش از فالن روش ديگر استفاده زمان به

  :آموزان معتقدند بودند كهدي از دانششود. مثالً تعدا
 ،افتددر درس فيزيك و شيمي اول آزمايش انجام شود تا ما متوجه شويم چه اتفاقي دارد مي«

را بگويند و يا در دروس حفظي بهتر است اول از روي درس د كه بخواهند جزوه يا مطالب آنبع
  .»مهم بيان شود هايؤالخوانده شود نكات مهم در متن مشخص شود و س

آموزان آموزان معتقدند بايست در هر درس جهت افزايش يادگيري دانشدر اين ديدگاه دانش 
روش ويژه تدريس آن درس نيز مورد توجه قرار گيرد. رياضيات، زيست، فيزيك و غيره، همگي 

ادگيري ها باعث بهبود يهاي ويژه براي آموزش خود هستند كه استفاده از اين روشداراي روش
مثبت خود در اين زمينه،  هايتجربهشوندگان با توجه به شود. به همين دليل مصاحبهآموزان ميدانش

  خواستار استفاده از آن در يادگيري دروس مختلف بودند.
  هاي معلمب: ويژگي

ها بدون ي از فرايند ياددهي يادگيري است. و داراي اهميتي است كه بهترين برنامهمعلم جزئ
شود. يكي از موارد برشمرده براي راهبردهاي يادگيري مطلوب به معلم با شكست همراه مي توجه

ها به هاي شخصيتي معلم نهفته است. اين ويژگيآموزان استعداد درخشان در ويژگياز نظر دانش
ترين بخش از فرايند تدريس معلم مي دانستند و آموزان آن را مهمشكلي بود كه برخي از دانش
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 .دوست داشتني شودو شود كه يادگيري براي آنها جذاب دانستند كه رعايت آن باعث ميي ميعامل

  بعد شخصيتي و اخالقي معلم:
هاي آموزان مورد غفلت واقع نشده بود. داشتن ويژگياخالق معلم از نگاه تيزبين دانش 

  آموز باشد. تواند بسيار در جريان يادگيري ياري رسان معلم و دانشاخالقي مثبت مي
  :رياضي فيزيك در اين رابطه گفت ةآموز رشتدانش
آموزان به نظر من معلم بايد در تدريس خود داراي خلق خوب و خندان باشد و با دانش«

  .»مهربان و صميمي باشد
  :كننده پيرامون چرايي اين نظر گفتوي در پاسخ مصاحبه 

  آميز با برخورد خشك و تحكمهاي معلمان در كنترل كالس درس شايد يكي از روش« 
آموزان رو ندهند و جدي باشند، سركالس نخندند، آموزان باشد، يعني سعي كنند به دانشدانش

ها تر بچهام كه بيشاندازم و ديدهها را بيشتر دست ميمن اين جور معلم شوخي نكنند. ولي شخصاً
  .»هم اين جور هستند

آموز در اين سن و دانش ،نوجواني همراه با تغييرات هرموني و شناختي در انسان است ةدور 
شوند كه بدون احساس طرد و با درك و منطق با او برخورد كند و با طرفدار معلمي مي مسلماً

تواند مي هاي شاداب مسلماًآموزان برخورد كند. كالسرفتاري گرم و مهربانانه در كالس با دانش
ة آن هم در دور ،آميزدر خود جاي دهد تا رفتارهاي تحكمتري باط بيشآموزان را با نظم و انضدانش

نوجوانان در اين سن با آن دست به گريبان هستند. تعداد زيادي از  هايي كه معموالًبلوغ و بحران
در اين  آموزان رشته تجربيويژگي صبوري سخن به ميان آوردند. يكي از دانش ةآموزان درباردانش

  گونه بيان كرد:رابطه تجربه خود را اين
آموزان آن را فهميدند، يكي از معلمان چندين بار يك مسئله را حل و توضيح داد تا دانش« 

  . »بدون اخم و ناراحتي، من از اين كار معلم خيلي خوشم آمد
نكاتي بود كه  داشتن ظاهري تميز و آراسته  و همچنين قدرت سخنوري و بيان باال يكي ديگر از

رشته رياضي تجربه خود  آموزشود. دانشآموز به معلم و بهبود يادگيري آنها ميباعث جذب دانش
  :گونه بيان كردباره اينرا در اين

ريخته و نامرتب بود، با سواد بود ولي هممعلمي داشتيم كه داراي ظاهري به در درس فيزيك« 
داديم، برعكس معلماني گرفت و به او گوش نميجدي نميقدرت انتقال چنداني نداشت. او را كسي 
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ماست احساس افتخار  داشتيم كه داراي ظاهري مرتب و با وقار بودند، از اينكه بگوييم فالني معلم
  ».شودزمان سپري مي فهميديم چگونهنمي داد و سركالس او اصالًبه ما دست مي

فشارهاي زيادي معموال از جانب خانواده، آموزان استعداد درخشان با تكاليف سخت و دانش 
آشنايان و اقوام و همچنين نظام آموزشي روبرو هستند. و اين امر موجب شده است استرس زيادي 
را تحمل كنند، تا اينكه نشان دهند واقعا استعداد درخشان هستند و از همساالن خود باالتر هستند. 

ها علمي را دوست داشتند كه مشوق و انگيزه دهنده به آنآموزان مبه اين دليل بود كه بسياري از دانش
دهنده و مشوق سئوال پرسيده شد، آنها معلمي ة مفهوم معلم انگيزهآموزان دربارباشد. وقتي از دانش

تري به نكات مثبت توجه بيش -2 به آنها اميد موفقيت دهد -1دانستند كه را داراي اين ويژگي مي
  انتظار بيش از حد نداشته باشد. -3 فرد داشته باشد تا منفي و

  بعد علمي:   
هاي علمي آموزان ويژگيكيفيت روش ياددهي يادگيري از نظر دانش ةكننديكي از عوامل تعيين 

آموزان معلمي را داراي علم و دانش بااليي ببينند جذب درس او معلم است. در صورتي كه دانش
آموزان دهند. دانشهمچون سمبل و الگوي خود قرار ميشوند و حرف و منطق او را قبول و وي را مي
  :باره گفتانساني در اين ةرشت

آموزان دانش ةهاي و اخالق خوبي است كه همدر درس تاريخ معلم ما آنقدر داراي ويژگي« 
شوند. از نظر ما وي انسان محترمي است و همه به احترام درس او ساكت هستند و جذب درس مي
  .»دهندبه او گوش مي 

  الي تكميلي پرسيده شد وي گفت:ؤها از وي سبراي كاوش منظور وي از اين ويژگي 
همه مباحث  ةدهد، درباراالت ما را جواب ميؤمعلم ما داراي اطالعات علمي بااليي است و س« 

  ».كند كه نشانگر دانش باالي وي در علم تاريخ استتاريخي و مطالب خارج از كتاب زيادي بيان مي
آموز بر اين اعتقاد بودند كه معلمان براي اينكه بتوانند خوب همچنين تعداد زيادي از دانش 

بايستي داراي مدارك باالي تحصيلي  ،االت ما را داشته باشندؤگويي به سدرس دهند و توان پاسخ
  :آموز رشته رياضي در اين رابطه به محقق گفتباشند. براي نمونه دانش

ميزان دانش او و در نتيجه ميزان اعتماد  ةكنندمدارس استعداد درخشان تعيينمعلم تحصيالت «
  .»توانم بگويم كه ميزان توجه و يادگيري ما از اين معلمان بيشتر استما به او است. در كل مي

آموزان استعداد درخشان بر اساس موارد ام شده با دانشهاي انجاي از مصاحبهنامهدر ادامه پرسش
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ها) اشاره شده توسط آن هايمقولهو زير  هامقوله( ها استخراج شدهده توسط آنها در مصاحبهاشاره ش
و پس از تاييد روايي محتوايي و صوري از نظر متخصصان و اساتيد در بين نمونه تحقيق توزيع شد. 

آموزان و پس از دو اجراي آن به صورت آزمايشي و رفع معايب و نواقص موجود از نظر دانش
ال تهيه و در ميان نمونه تحقيق ؤس 36اي شامل نامهاالت مبهم و ناگويا، پرسشؤف يا اصالح سحذ

ه شده نباخ ارائوبزار به وسيله آلفاي كرنتايج حاصل بررسي پايايي ا 1توزيع شد. در جدول شماره 
  است.

  نامه: بررسي پايايي پرسش1 ةجدول شمار
  ضريب پايايي  هاي راهبردهاويژگي
  91/0  بودن كاربردي

  88/0  آموزشي كمك وسايل از استفاده
  90/0  فعال يادگيري

  91/0  معلم شخصيتي و اخالقي بعد
  78/0  علمي بعد

  80/0  درس هر براي اختصاصي روش

استخراج شده از مصاحبه  هايمقولهتوان گفت كه تمامي مي 1با توجه به نتايج جدول شماره 
نامه از مناسبي هستند. در ادامه براي بررسي روايي سازه پرسشنامه كمي، داراي پايايي در پرسش

  هاي برازش مدل بررسي شود. ييدي استفاده شد. در ابتدا الزم است شاخصؤتحليل عاملي ت
  ه شده است.ارائ 2ي برازش مدل در جدول شماره هاشاخص

  هاي برازش مدل: شاخص2ة جدول شمار
  وضعيت  ضريب  شاخص برازش

x2/df  49/1  مطلوب  
GFI  94/0  مطلوب  
IFI  93/0  مطلوب  

RMSEA  04/0  مطلوب  
CFI  93/0  مطلوب  

) 1390( شود. هومنييدي ديده ميأهاي برازش مدل تحليل عاملي تشاخص 2در جدول شماره 
تر يا نزديك را پايين RMSEA و شاخص 90/0 از باالتررا   CFIو GFI,IFIسطح مورد پذيرش براي 

ييدي داراي برازش ؤتوان گفت كه مدل تحليل عاملي تهاي ميبا توجه به اين مالكداند. مي 05/0 به
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ضرايب استاندارد و غيراستاندارد حاصل از تاثير متغير مكنون بر  3مطلوبي است. در جدول شماره 
  ه شده است.داري آن ارائه سطح معنيروي متغير مشاهده شده به همرا

  داري متغيرهاي مشاهده شده: ضرايب و سطح معني3جدول شماره 

  هاگويه  هامولفه
ضرايب 

  غيراستاندارد
ضريب 
  استاندارد

ضريب 
 C.R  استاندارد خطا

سطح 
  داريمعني

  بودن  كاربردي

5  1  87/0        

4  71/0  67/0  05/0  4/13  0001/0  

3  99/0  90/0  04/0  5/22  0001/0  
2  21/0  22/0  05/0  4/4  0001/  

1  02/1  88/0  04/0  22  0001/0  

استفاده از وسايل 
  كمك آموزشي

10  1  44/0        

9  88/0  41/0  16/0  39/5  0001/0  

8  81/1  81/0  24/0  37/7  0001/0  

7  6/1  73/0  22/0  31/7  0001/0  
6  74/1  78/0  24/0  24/7  0001/0  

  فعال يادگيري

18  1  87/0        

17  62/0  64/0  04/0  74/12  0001/0  
16  92/0  81/0  05/0  87/17  0001/0  
15  94/0  80/0  05/0  28/17  0001/0  

14  58/0  60/0  05/0  58/11  0001/0  

13  58/0  53/0  06/0  97/9  0001/0  
12  31/0  27/0  06/0  73/4  0001/0  
11  96/0  83/0  05/0  59/18  0001/0  

  معلم شخصيتي بعد

24  1  71/0        
23  82/0  64/0  07/0  79/10  0001/0  

22  37/0  28/0  08/0  63/4  0001/0  

21  15/1  83/0  08/0  93/13  0001/0  
20  19/1  84/0  09/0  94/13  0001/  
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19  06/1  80/0  08/0  13/13  0001/  

25  02/1  73/0  08/0  14/12  0001/  

  د علميعب

29  1  71/0        

28  86/0  72/0  08/0  59/10  0001/  

27  75/0  66/0  08/0  86/8  0001/  
26  80/0  66/0  09/0  07/9  0001/  

روش اختصاصي 
  براي هر درس

36  1  40/0        
35  68/4  75/0  47/1  17/3  001/0  
34  03/4  65/0  28/1  14/3  002/0  
33  89/4  80/0  52/1  20/3  001/0  
32  75/4  77/0  50/1  16/3  002/0  
31  38/4  68/0  37/1  18/3  001/0  
30  44/3  44/0  14/1  99/2  003/0  

توان گفت متغيرهاي مكنون بر روي متغيرهاي مشاهده شده مي 3شماره با توجه به نتايج جدول 
نامه ييد كرد. پرسشأتوان اعتبار سازه ابزار را تهستند. پس مي 05/0دار در سطح داراي ضريب معني

ميانگين كل  4در جدول شماره ييد روايي و پايايي آن در بين نمونه پژوهش توزيع شد. أپس از ت
معلم و  شخصيتي فعال، بعد درس، يادگيري هر براي اختصاصي بودن، روش كاربرديهاي مولفه
مقايسه شده  3تك متغيره با ميانه نمرات طيف ليكرت يعني  tه و به وسيله آزمون علمي ارائ بعد

  است. 
  هاي راهبردهاي ياددهي يادگيري : آمار توصيفي مولفه4جدول شماره 

  ميانگين  تعداد  هاي راهبردهاويژگي
انحراف 
  معيار

خطاي 
انحراف 
  معيار

T df sig 

94/3  315  كاربردي  بودن  67/0  03/0  66/24  314 0001/0  
88/3 315  وسايل كمك آموزشي  65/0  03/0  05/24  314 0001/0  
96/3 315  راهبردهاي فعال  58/0  03/0  1/29  314 0001/0  

هاي ويژه براي روش
  هر درس

315 34/3  57/0  03/0  55/10  314 0001/0  

97/3 315  بعد شخصيتي معلم  62/0  03/0  65/27  314 0001/0  
97/3 315  بعد علمي  63/0  03/0  68/27  314 0001/0  
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كمك ، وسايل94/3توان گفت كه كاربردي بودن با ميانگين مي 4با توجه به نتايج جدول شماره 
درس با هر براي اختصاصي هاي، روش96/3ميانگين  فعال با ، راهبردهاي88/3ميانگين  آموزشي با

دارداراي تفاوت معني 97/3ميانگين  علمي با ، بعد97/3ميانگين  معلم با شخصيتي ، بعد34/3ميانگين 
با ميانه در نظر گرفته شده براي نمرات هستند. 05/0در سطح 

داري بر اساس جنسيتتفاوت معني االت مطرح شده در اين ژوهش اين بود كه آياؤيكي از س
هاي برشمرده براي(علوم انساني، رياضي فيزيك و علوم تجربي) در ويژگي و رشته تحصيلي

هاي موجودنظرات زير مجموعه به بررسيمنظور  همين به راهبردهاي ياددهي يادگيري وجود دارد؟
هاي مختلف اينهاي دختران با پسران مدارس استعداد درخشان و رشتهدر نمونه به مقايسه ميانگين

هاي راهبردهايويژگي ةميانگين نظرات پسران و دختران دربار ةدارس پرداخته شد. براي مقايسم
ها،مستقل يعني استقالل گروه t هايفرضمستقل استفاده شد. در ابتدا پيش tياددهي يادگيري از 

مقايسه دوها به دليل فرض استقالل گروهها بررسي شد. پيشها و توزيع نرمال دادههمگني واريانس
ها ازها و همگني واريانسگروه پسران و دختران رعايت شده است. براي بررسي توزيع نرمال داده

قابل مشاهده 5آزمون كولوموگروف اسميروف و لوين استفاده شده است. نتايج در جدول شماره 
است.

مستقل t: بررسي پيش فرض آزمون 5جدول شماره 

ها در موردهاي توزيع نرمال دادهفرضان گفت كه پيشتومي 5با توجه به نتايج جدول شماره 
فعال، ها، به غير از يادگيريفرض همگني واريانسها رعايت شده است. در مورد پيشهتمامي مولف

sigFsigكولومگروف اسميروفآماره هاي راهبردهاويژگي

  54/0  37/0  44/0  86/0كاربردي  بودن

  59/0  27/0  93/111/0وسايل كمك آموزشي

  0001/0  33/19  20/110/0يادگيري فعال

  09/0  77/2  20/111/0هاي اختصاصي براي دروسروش

  44/0  57/0  38/099/0بعد شخصيتي  و اخالقي  معلم

  33/0  92/0  41/099/0بعد علمي
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مستقل tهاي برشمرده داراي واريانس همگن هستند. بنابراين براي اين مولفه از آزمون بقيه ويژگي
ه شده است.ارائ 6نتايج تحليل در جدول شماره هاي ناهمگن استفاده شده. براي واريانس

: مقايسه ميانگين راهبردهاي ياددهي يادگيري بر اساس جنسيت6جدول شماره 
هايويژگي

راهبردها
ميانگينتعدادجنسيت

انحراف
tdfsigمعيار

كاربردي بودن
  68/0  96/3  165پسر

51/0  313  60/0  
  68/0  92/3  150دختر

وسايل كمك
آموزشي

  61/0  82/3  165پسر
65/1  313  09/0  

  68/0  94/3  150دختر

يادگيري فعال
  68/0  94/3  165پسر

69/0  76/290  49/0  
  46/0  99/3  150دختر

هايروش
اختصاصي

براي هر درس

  53/0  23/3  165پسر
73/2  313  0001/0  

  59/0  46/3  150دختر

بعد شخصيتي
و اخالقي
معلم

  63/0  94/3  165پسر
65/0  313  51/0  

  60/0  99/3  150دختر

بعد علمي
  66/0  98/3  165پسر

07/0  313  94/0  
  59/0  97/3  150دختر

هاي كابردي بودن، يادگيريتوان گفت كه مولفهمي 6ه شده در جدول شماره با توجه به نتايج ارائ
آموزان دختر و پسر استعداد درخشان شهرفعال، بعد شخصيتي و بعد علمي معلم در بين دانش

هاي اختصاصي براي هرروش ةنيستند. ولي مولف 05/0داري در سطح اصفهان داراي تفاوت معني
ترتوان گفت دختران بيشمي ،دهد. براين اساسرا نشان مي 05/0سطح داري در درس تفاوت معني

هاياز پسران معتقد به استفاده از راهبردهاي اختصاصي براي هر درس بودند. براي مقايسه ميانگين
(رياضي فيزيك، علوم تجربي و آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان براساس رشته تحصيليدانش

ون تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد. ميانگين و انحراف معيار حاصل ازعلوم انساني) از آزم

قابل مشاهده است. تحلیل این سؤال در جدول شماره 7
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  70/0  03/4  115تجربي
  61/0  87/3  73انساني

وسايل كمك آموزشي
  66/0  86/3  127رياضي

  58/0  88/3  115تجربي
  71/0  91/3  73انساني

يادگيري فعال
  51/0  02/4  127رياضي

  60/0  99/3  115تجربي
  66/0  81/3  73انساني

هاي اختصاصي براي هر درسروش

  55/0  33/3  127رياضي

  61/0  4/3  115تجربي

  55/0  26/3  73انساني

بعد شخصيتي و اخالقي معلم
  65/0  98/3  127رياضي

  59/0  98/3  115تجربي
  61/0  93/3  73انساني

بعد علمي
  65/0  01/4  127رياضي
  55/0  96/3  115تجربي
  68/0  93/3  73انساني

توان گفت كه در مولفه كاربردي بودن،مي 7در جدول شماره ه شده با توجه به نتايج ارائ
هاي انساني ودر قياس با دانشجويان رشته 03/4ترين ميانگين تجربي داراي بيشآموزان رشتهدانش

ترينداراي بيش 91/3آموزان رشته انسانيمولفه وسايل كمك آموزشي، دانش رياضي بودند. در
آموزان رشتةهاي ديگر بودند. در مولفه فعال بودن، دانشآموزان رشتهميانگين در قياس با دانش

ها داشتند. در مولفه روشترين ميانگين را در قياس با بقيه رشتهبيش 02/4رياضي با ميانگين 
ترين ميانگين درداراي بيش 4/3آموزان رشته تجربي با ميانگين اختصاصي براي هر درس، دانش

آموزان رشته تجربي و رياضي با ميانگينودند. در مولفه بعد شخصيتي معلم، دانشقياس با بقيه رشته ب
آموزان علوم انساني بودند و در مولفه بعد علمي،تري در قياس با دانشداراي ميانگين بيش 98/3

با 8ترين ميانگين بودند. در جدول شماره داراي بيش 01/4آموزان رشته رياضي با ميانگين دانش
دارهاي مختلف مقايسه شده، تا تفاوت معنيهاي رشتهده از تحليل واريانس يك طرفه ميانگيناستفا
ها از نظر آماري بررسي شود.آن

انحراف معيار ميانگين   تعداد   رشته   ويژگيهاي راهبردها  
0/68   3/90   127 رياضي   كاربردي بودن  

جدول شماره 7 : آمار توصیفی راهبردهاي یاددهی یادگیري بر اساس رشته تحصیلی
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: مقايسه ميانگين راهبردهاي ياددهي يادگيري بر اساس رشته تحصيلي8جدول شماره 

منبع تغييرات
مجموع
dfمجذورات

ميانگين
F  Sigمجذورات

بودنكاربردي 

واريانس
گروهيبين

61/1  2  80/0  

واريانس  17/0  75/1
گروهيدرون

46/143  312  
46/0  

  314  07/145كل

وسايل كمك آموزشي

واريانس
گروهيبين

11/0  2  05/0  

واريانس  88/0  124/0
گروهيدرون

19/133  312  42/0  

  314  30/133كل

يادگيري فعال

واريانس
گروهيبين

1/2  2  09/1  

واريانس  04/0  19/3
گروهيدرون

04/107  312  34/0  

  314  23/109كل

بعد شخصیتى 
و اخالقى معلم

واريانس
  04/0  2  09/0گروهيدرون

واريانس  88/0  12/0
گروهيبين

84/121  312  39/0  

  314  93/121كل

بعد علمي

واريانس
گروهيدرون

35/0  2  17/0  

واريانس  64/0  45/0
گروهيبين

38/121  312  39/0  

  314  74/123كل

هاي اختصاصيروش
براي هر درس

واريانس
گروهيدرون

83/0  2  41/0  
26/1  28/0  

واريانس
گروهيبين

27/103  312  33/0  

314   104/11 كل  
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آموزانراهبردهاي فعال دانشتوان گفت كه در با توجه به نتايج تحليل واريانس يك طرفه مي
05/0دار در سطح هاي متفاوت و معنياستعداد درخشان بر اساس رشته تحصيلي داراي ميانگين

مشاهده نشد. براي مقايسه اينكه كدام يك از 05/0داري در سطح ها معنيبودند. ولي در بقيه مولفه
از آزمون تعقيبي توكي استفاده ،داري با يكديگر هستندهاي تحصيلي داراي تفاوت معنيرشته
ه شده است.ارائ 9شود. نتايج در جدول شماره مي

: آزمون تعقيبي توكي9جدول شماره 

هارشته
راهبردهاي فعال يادگيري

علوم انساني  تجربي  رياضي فيزيك
  20/0*  02/0  -رياضي فيزيك

  09/0  -تجربي
علوم انساني

آموزان رشته رياضي فيزيك و انسانيتوان گفت تنها دانشمي 9با توجه به نتايج جدول شماره 
هابودند. مقايسه ميانگين 05/0دار در سطح در ميانگين يادگيري فعال در يادگيري داراي تفاوت معني

آموزان رشته رياضي فيزيك تاكيد بيشتري در استفاده از اين روش در يادگيريبيانگر اين بود كه دانش
بودند.

گيرينتيجهبحث و 
يادگيري مدارس استعداد درخشان شهر-هدف از اين پژوهش طراحي راهبردهاي ياددهي

اصفهان بر اساس رويكرد تفكيكي است. براي انجام پژوهش از روش تركيبي اكتشافي استفاده شد.
هاي معلمدو مقوله كلي بعد فني روش تدريس و ويژگي ةهاي انجام شددر بخش كيفي، از مصاحبه

هاي كاربردي و مهارتي در تدريس، استفاده از مواد و وسايل كمكاستفاده از روش هايمقولهزير  با
هاي شخصيتي معلم و بعد علميهاي اختصاصي براي هر درس، ويژگيآموزشي در يادگيري، روش

ازآموزان خواهان استفاده ها مبين اين بود كه دانشمعلم استخراج شدند. نتايج تحليل كمي داده
توان با نتايج به دست آمده از تحقيقتمامي اين موارد در آموزش خود بودند. نتايج اين پژوهش را مي

)،2011)، كاوانسكي (2012، چيك، هونگ و و التونا ()2007( تسل و براون)، ون 2010النگر (
هاي موجود در نتايجراستا دانست. در تبيين تفاوت) تا حدودي هم1391( ) و كلباسي2008( ادوراد
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  توان گفت كه زير بناي فلسفي رويكرد تفكيكي هاي گذشته ميپژوهش پيش رو و پژوهش
ها، رويكردها و عاليق مختلفي به اساس اين رويكرد افراد داراي دركاست. بر 1گراييساختن

). پس نتايج به دست آمده از تحقيقات مختلف در زمينه 2012،  2يادگيري هستند(حمزاو هاهان
ها با يكديگر و ادراك انسان هاتجربهتوان كامال يكسان دانست. زيرا عاليق و رويكرد تفكيكي را نمي

  يكسان نيستد.
ها از كاربردي و هاي آنآموزان استعداد درخشان معتقد بودند آموزشتعداد زيادي از دانش 

هاي مختلف سمت و سو گرفته است. ودن فاصله گرفته و به سوي انباشتن ذهن از تئوريمهارتي ب
 هايتحقيقاين مشكلي شايع در نظام آموزشي كشورمان در مقاطع مختلف تحصيلي است و نتايج 

زدگي چه در محتوا و چه در روش تدريس ر بين جوامع مختلف حاكي از تئوريزيادي د
). البته آنچه واضح است تئوري بودن روش تدريس معلم، 1394، ؛ احمدوند1389است(صبوري، 

خود كاربرد مطالب را  ةتوان با توجه به دانش و تجربوابستگي زيادي به محتوا دارد، با اين حال مي
آموزان آموزش داد. راهبردهاي پيشنهادي با توجه به نتايج پژوهش شامل: افزايش بازديدها به دانش

 ةها در محيط واقعي به وسيلمرتبط با موضوعات درسي، اشاره به كاربرد آموختهو اردوهاي علمي 
  مستقيم است.  ةآزمايش، فيلم آموزشي، يا مشاهد

آموزان استعداد درخشان به آن تاكيد استفاده از رويكردهاي فعال از ديگر مواردي است كه دانش
تواند باعث ردهاي فعال در آموزش ميداشتند. تحقيقات زيادي مبين اين است كه استفاده از رويك

). پس راهبردهاي پيشنهادي با توجه به نتايج 2011، 3(فاكس و هافمن تسهيل و تعميق يادگيري شود
هاي پژوهش شامل مواردي چون يادگيري گروهي، بحث كالسي پيرامون مباحث مطروحه، فعاليت

ها ها به همكالسينتايج پژوهش ئةاراهاي فردي و گروهي و كنفرانس ةاي در يادگيري، ارائپروژه
بيشتر از وسايل كمك  ةآموزان استعداد درخشان استفاددانش ةاست. يكي ديگر از موراد برشمرد

آموزشي است. امكانات مدارس استعداد درخشان نسبت به مدارس عادي در سطح بسيار بهتري 
كارگاه و  داراي آزمايشگاه،ها مجهز به تابلوي هوشمند هستند و مدارس معموال است و كالس

آموزان مشخص هاي دانشامكانات خوبي در قياس با مدارس عادي هستند. ولي آنچه از خالل گفته
بود، بحث ناكافي بودن اين تجهيزات و استفاده كم برخي از دبيران از اين وسايل بوده است. همچنين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 constructivism 
2  Hamza & Hahn 
3 Fox & Hoffman 
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مايل داشتند از وسايل به روز استفاده شود. آموزان به روز نبود و تاين وسايل به نظر بسياري از دانش
كاربردي  ةآموزان و توجه به جنبپس راهبردهاي پيشنهادي بايست عالوه بر فعال نگاه داشتن دانش

هاي مجازي سازي، آزمايشگاهافزارهاي شبيهمباحث از نرم افزارها و امكانات جديد آموزشي مانند نرم
آموزان خواهان ز استفاده كند. همچنين با توجه به اينكه دانشو غيره در فرايند ياددهي يادگيري ني

هايي را براي ياددهي شود معلمين روشهاي ويژه براي هر درس بودند، پيشنهاد مياستفاده از روش
  محتوا به فراگيران انتخاب كنند كه داراي تناسب با محتوا باشد.

  گذار بر روي راهبردهاي يادگيري محسوب هاي تاثيرمعلمين به عنوان يكي از ركن 
). شغل معلمي نيازمند خصايصي است كه برخورداري و يا عدم برخورداري 2004، 1(كلي شوندمي

). 2004(كلي،  آموزان به فرايند يادگيري داشته باشندبر يادگيري و جذب دانش يتواند تاثيراز آن مي
كارگرفته در مدارس استعداد درخشان در بعد هيران بآموزان استعداد درخشان انتظار دارند دبدانش

هايي از جمله ظاهر جذاب و مناسب، صبوري، مهرباني، قدرت بيان باال، شخصيتي داراي ويژگي
االت علمي آنها ؤها و سگويي با نيازمنديدرجه علمي باال، اطالعات تخصصي باال و توانايي پاسخ

ش توجه به ابعاد برشمرده در باال در بكارگيري معلمان در اين پژوه پيشنهادهايباشد. پس از ديگر 
  اين مدارس است. 

تر قايل به استفاده آموزان مورد بررسي نشان داد كه تنها دختران بيشنتايج مقايسه نظرات دانش
هاي ديگر، اعتقاد يشتر از رشتهرياضي ب ةآموزان رشتهاي ويژه براي هر درس بودند و دانشاز روش

ديگر اين پژوهش  پيشنهادهاياز جمله  بنابراين،هاي فعال در يادگيري بودند. اده از روشاستف به
و روش فعال در راهبردهاي  ،شود يترروش ويژه توجه بيشبه اين است كه در آموزش دختران 

شود چنين تر مورد توجه قرار گيرد. در نهايت پيشنهاد ميآموزان رشته رياضي بيشيادگيري دانش
آموزان استعداد در زمينه طراحي محتواي آموزشي و فرآورده يا روش ارزشيابي دانش يپژوهش

  درخشان نيز اجرا گردد.
  
  
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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Abstract 
The aim of this study was to design the teaching-learning strategies based on the 

differential instruction in the gifted student’s schools of Isfahan. In order to run the 
research sequential explanatory mix method design is applied. The population of this 
study includes all the gifted students of Isfahan in the senior high school (1,770 case). 
Sampling method in the qualitative section was typical sampling method. In the 
quantitative section, 315 case were selected randomly. The semi-structured interview 
method was used to collect data in the qualitative section and in the quantitative part a 
researcher-made questionnaire was extracted from the interview. To analyze the data in 
the qualitative section, thematic method and in the quantitative part confirmatory factor 
analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics 
(single sample, independent t and ONOVA) have been used. The results indicated that 
the teaching strategies of learning in gifted schools included two general categories of 
technical aspect of teaching and the personality dimension of the teacher. In terms of 
technical teaching, the following categories were considered as usefulness, applying 
method, active learning, and a special method for each lesson, and in the dimensions of 
the teacher, the moral and personality dimensions of the interviews were extracted.  The 
results of quantitative analysis of the questionnaire extracted from the interviews also 
showed that students of gifted schools agree with these cases. Comparing the views of 
boys and girls showed that girls were more likely to use the special method for each lesson 
than boys. Comparison based on the field of study showed that there was a significant 
difference between the students of different disciplines in the category of active strategies. 
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