شماره  / 72زمستان 335 / 1393

یافتههای پژوهش نیازسنجی برنامه درسی
اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان
قسمت سوم

برنامه درسی اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان
(طرح پیشنهادی برای دانشآموزان دورههای اول و دوم متوسطه)
دکتر محمود معافی ،دکتر سید امیر رون
در این مقاله خوانندگان با برنامه درس�ی پیش�نهادی که با توجه به نتایج نظر س�نجی از دانشآموزان دورههای

اول و دوم متوس�طه مدارس استعدادهای درخش�ان و نظرات معلمان این مدارس و افراد صاحبنظر در زمینه آموزش
تیزهوشان صورت گرفتهاست ،آشنا میش�وند .عالقهمندان میتوانند به فصلنامه استعدادهای درخشان ،شمارههای

 70و ( 71تابستان و پاییز  )1393مراجعه کنند.

منظور از برنامه درس�ی اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان با توجه به پیشنویس سند برنامه درسی ویژه

اس�تعدادهای درخشان ،شکل غنیسازیش�ده برنامه درسی حوزههای مختلف یادگیری ،منطبق و سازگار با راهنمای

جام�ع حوزههای یادگیری و اصول مرتبط با س�ند برنامه درس�ی ملی اس�ت که ب�ر انعطاف برنامه ،تن�وع در محتوا و
راهبردهای یاددهی–یادگیری و ش�یوه ارزشیابی متناس�ب با موقعیتهای خاص دانشآموزان استعدادهای درخشان

تاکید دارد .این برنامه به دنبال تعالی و تکوین هویت اختصاصی و کسب شایستگیهای خاص افراد سرآمد و متناسب

با استعداد آنها است.

(س�ند برنامه درس�ی ملی  1391و نس�خه اصالح ش�ده پیش نویس س�ند برنامه درس�ی ویژه اس�تعدادهای

درخش�ان.)1392/12/3 ،

اهمیت تدوین یک برنامه درسی اختصاصی برای دانشآموزان استعدادهای درخشان
صاح��ب نظرانی چون فلدهوس��ن و کن��دی ( ،)1989ماکر ( ،)1982تاگ ( ،)1989وان تاس��ل-
باس��کا ( )1988و س��اندرا رال برگر ( ،)2014برطراحی برنامه درسی متفاوت برای تیزهوشان به دلیل
ویژگ��ی ،نیازها،توانایی ها و عالیق متفاوت آنها تاکید دارند .مارلند ( )1972معتقد اس��ت افراد دارای
استعدادهای برجسته ،به دلیل آنکه قادر به عملکردهای عالی هستند ،به برنامه آموزشی متفاوتی نیاز
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دارند تا بتوانند به مسئولیت و نقش خود در برابر خود ،جامعه و بشریت عمل کنند.
اهمیت تدوین برنامه درس��ی اختصاصی برای این گروه از دانشآموزان عمدتا به جهت کاربردهای
آن برای ذینفعان مختلف است؛ برای مثال ،سیاستگذاران آموزشی متوجه خواهند شد که چرا باید از
تاسیس این مدارس حمایت کنند و یا اینکه دانشآموزان این مدارس را برای چه مقاصدی باید تربیت
کنند و هزینههایی را به جهت آینده کشور متکفل شوند.
طراح��ان برنامه درس��ی از ویژگیها ،نیازها ،عالیق ،اس��تعدادهای مختلف و انتظ��ارات جامعه از
استعدادهای درخشان آگاهی مییابند و اهداف ،محتوا ،زمان یادگیری ،راهبردهای یاددهی–یادگیری
و ش��یوه ارزشیابی از آموختههای فراگیران را با توجه به متغیرهای فوق طراحی میکنند؛ برنامهریزان
آموزش��ی متوجه خواهند ش��د که چه معلمان��ی را و با چه ویژگیهایی تربیت کنن��د؛ والدین متوجه
خواهند ش��د که فرزندان خود را با چه هدفی باید به این مدارس بفرس��تند و مسئولیت آنها به خاطر
تحصی��ل فرزند آنها در این مدارس چیس��ت؛ معلم��ان از محتوا ،خصوصیات مخاطب��ان ،راهبردهای
ویژه تدریس به این گروه از دانشآموزان ،نحوه اجرای برنامه و ش��یوههای ارزش��یابی از دانشآموزان
استعدادهای درخشان آگاهی می یابند ،دانشآموزان از مسئولیتهای خطیر خود با توجه به انتظارات
برنامه درسی از آنها واقف میشوند و باالخره تولیدکنندگان مواد آموزشی متوجه خواهند شد که برای
موفقیت برنامه درسی و پشتیبانی از برنامه و غنیسازی محتوا ،چه چیزهایی را باید تولید کنند.
ویژگی برنامه درسی اختصاصی برای استعدادهای درخشان

یک برنامه درسی متفاوت برای استعدادهای درخشان برنامهای متنوع از موضوعات مختلف درسی
اس��ت که باتوجه به تواناییها ،دانشها ،مهارتها و عالیق متف��اوت این گروه از دانشآموزان طراحی
شده است .در یک برنامه درسی متفاوت ،معلمان از انواع محتوا ،رویکردهای یاددهی-یادگیری خاص
و ش��یوههای ارزشیابی مشخص استفاده میکنند .برنامه درسی اختصاصی (متفاوت) تلفیقی از برنامه
درس��ی برای دانشآموزان عادی ،برنامه درس��ی وی��ژه دانشآموزان مس��تعد و فعالیتهای یادگیری
انفرادی است که در مدارس استعدادهای درخشان اجرا میشود( .رجوع شود به برنامه درسی افتراقی
ویژه استعدادهای درخشان ،دپارتمان آموزش و پرورش نیوساوت ویلز استرالیا .)2004 ،برنامه درسی
ویژه اس��تعدادهای درخش��ان ومدارس عادی تفاوتهایی با یکدیگر دارند که در جدول شماره  1نشان
داده شده است.

مقصد غایی برنامه درسی اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان
با توجه به اینکه استعدادهای درخشان و سرآمد ،همچون یک ثروت بالقوه برای یک کشور محسوب
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برنامهریزی درسی اختصاصی ویژگیهای زیر را دارد

برنامهریزی درسی مشترک برای همه ویژگیهای زیر را دارد

 از هر دانشآموز انتظارات باالیی دارد. ب��ه دانشآموزان اجازه میدهد ت��ا چیرگی خود را برآنچه میدانند نش��ان دهند و با س��رعت یادگیری خود
پیشرفت کنند.
 راههای مختلفی را برای کسب محتوا ،پردازش اطالعات،نظریهپردازی و تولید نتایج یادگیری تدارک می بیند.
 انواع تکالیف چندگانه را که با سطوح متفاوت پیشرفتدانشآموزان متناسب است ،تدارک میبیند.
 ب��ه دانشآموزان اجازه میدهد تا ب��ا راهنمایی معلمراهه��ا ،چگونگی یادگیری و آنچ��ه را که میخواهند یاد
بگیرند ،خود انتخاب کنند.
 به دلیل انعطاف در برنامه درس��ی ،معلمان میتواننددانشآم��وزان را ب��ا توجه به نیازهای آموزش��ی خود در
گروههای همگن وارد و یا از آن خارج کنند.

 برنامه درس��ی ،انتظارات یکسانی از کلیه دانشآموزاندارد.
 تنوع در محتوا کمتر مشاهده میشود. طرح درسها برای کلیه دانشآموزان یکس��ان است واز انعطاف کافی برخوردار نیست.
 در بیشتر موارد دانشآموزان باید همسطح با بقیه کارکنند.
 به دلیل عکسالعملهای متفاوت دانشآموزان،معموالاز تفاوتگذاری در تکالیف استفاده میشود.
 تس��ریع در یادگیری محدود اس��ت و معلمان اغلب ازراهبردهای تدریس یکسانی استفاده میکنند.
 در ارزش��یابی ،انتظارات یکسانی از کلیه دانشآموزاندر دستیابی به مقاصد یادگیری دنبال میشود.

منبع :خط مشیها و اجرای راهبردها برای آموزش تیزهوشان (دپارتمان آموزش و پرورش نیوسات ویلز  2004ص )11

میش��وند و از طرفی هر کش��ور به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی و فناوری خود ،اداره کشور در
ابعاد مختلف ،پاس��خگویی به چالشها ،رقابتها و تهدیدهای جهانی و ضرورت پاسخگویی به نیازها و
عالیق فردی دانشآموزان نیازمند آن اس��ت تا عالوه بر پرورش اس��تعدادهای همگانی و استعدادیابی،
زمینهسازی الزم را برای پرورش نخبگان در کشور فراهم کند؛ بدین لحاظ چه در صورت اتخاذ رویکرد
«تفکیک» (تاس��یس مدارس خاص برای استعداد های درخشان) و یا انتخاب رویکرد «تلفیق» ،به هر
حال نیازمند آن اس��ت تا مقصد غایی برنامه درسی خود را برای دولتمردان ،سیاستگذاران آموزشی،
برنامهریزان درسی ،مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و والدین روشن سازد.
نتایج پژوهش انجام شده که قسمتهای اول و دوم آن در فصلنامه استعدادهای درخشان ،شماره
های  70و  ،71تابس��تان و پاییز  1393به چاپ رس��ید ،حاکی از آن است که برنامه درسی اختصاصی
اس��تعدادهای درخشان شایسته است که مقاصد و اهداف تربیتی زیر را در ابعاد فردی ،ملی و جهانی
دنبال کند:

الف :در بعد فردی
 پاسخگویی به نیازها و عالیق فردی و جنسیتی در ابعاد علمی ،ادبی ،هنری و فناوری و ورزشی -ایجاد توانایی در کس��ب مهارتهای فرایند تفکر و انواع شیوههای تفکر (مهارتهای فرایندی،
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تفک��ر حل مس��ئله ،تفکر نق��اد ،تفکر خ�لاق ،تفکر منطقی ،تفک��ر معنوی و ش��هودی) و یادگیری
مادامالعمر
 ش��کوفایی س��احتهای وجودی و تربیتی و پرورش هوشهای چندگانه با توجه به اس��تعداد وعالیق فردی
 توس��عه توانایی دانشآموزان در بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات و مهارت در کاربستیافتههای علمی و دانش کسب شده
ب :در بعد ملی

 زمینهس��ازی برای پرورش افراد نخبه ،برخوردار از هوش معنوی و فضایل اخالقی و انس��انی درراستای نقشه جامع علمی کشور
 تربیت افرادی برخوردار از هویت اسالمی – ایرانی که به مسلمان بودن و ایرانی بودن خود افتخارکنند و در برابر اسالم و ایران عمیقا احساس مسئولیت کنند
 تربیت افراد پژوهشگر ،خالق ،مبتکر ،مخترع ،کارآفرین و عالقهمند به پیشرفت علم و فناوری ودانشهای نوین و پیش��رفته (نانوفناوری ،زیست فناوری ،علوم هوا و فضا ،دارو سازی ،پزشکی مدرن و
جراحیهای پیشرفته ،کشاورزی نوین و سایر رشتههای مورد نیاز)
ج :در بعد جهانی

 زمینهسازی در جهت تربیت افرادی که بتوانند در مسابقات جهانی بدرخشند و در بلند مدت دررقابتهای علمی و فناوری با سایر کشورها ،موجبات سربلندی کشور را فراهم کنند
 تربیت افرادی که از مخاطرات جهانی و عوامل تهدید کننده آینده زمین آگاه باش��ند و در برابرمردم جهان ،حفظ میراث خلقت و آینده بشریت احساس مسئولیت کنند
 پرورش افراد کنجکاو در حوزههای علمی و فناوری های نوین جهانی و ایجاد آمادگی فکری دربهرهگیری از دستاوردهای دانشمندان و مخترعان و توانایی در درک مسائل جهانی و تجزیه و تحلیل
این مسائل

اهداف برنامه های درسی اختصاصی مدارس استعدادهای درخشان
با توجه به مقاصد فوق ،اهداف برنامه های درسی اختصاصی به شرح زیر پیشنهاد میشود:

الف :در بعد فردی

 پیشبینی فرصتهای یادگیری و یا تدارک فعالیتهای فوق برنامه در انجام فعالیتهای علمی ،ادبی،مذهبی ،هنری ،فنی و ورزشی مورد عالقه
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 داشتن حق انتخاب و یا تحقیق در موضوعات درسی مورد عالقه ،با توجه به عالیق شخصی ،جنسیتیو نیازهای محلی
 کسب مهارتهای فرایند تفکر ،تفکر حل مسئله ،تفکر خالق ،نقاد و بصیرت معنوی پیشبینی فعالیتهای تس��هیلکننده به منظور رشد ابعاد وجودی و تقویت هوشهای چندگانهاز طریق برنامههای درسی
 نش��اندادن مهارت در کار با کامپیوتر ،انجام پژوهش ،برنامهریزی کامپیوتر و سایر فناوریهایاطالعاتی و ارتباطی

ب :در بعد ملی

 غنیسازی اهداف حوزههای یادگیری یازدهگانه به شرح سند برنامه درسی ملی و اسناد مختلفبرنامه درسی در حوزههای مختلف درسی
 کسب مهارتهای پژوهشگری ،ابتکار ،اختراع و کارآفرینی مشارکت در مسابقات مل ،سمینارها ،کارگاههای آموزشی و المپیادهای داخلی نشان دادن عالقه به تحقیق و مطالعه در حوزههای نوین علمی و فناوری با توجه به نیاز کشور. کسب مهارت در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی ،جریانات سیاسی داخلی و عملکرد استعمارگرانخارجی

ج :در بعد جهانی
 آمادگی برای مشارکت در المپیادها و مسابقات جهانی شناخت مسائل جهانی و تجزیه و تحلیل جریانات سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان شناخت مخاطرات جهانی و عوامل تهدیدکننده زمین و احساس مسئولیت در برابر نظام خلقت -آگاهی از دس��تاوردهای جدید دانشمندان و مخترعان در سطح جهان و پیش بینی تاثیر آنها بر

آینده زندگی مردم

ویژگیهای دانشآموزان دارای استعدادهای درخشان
دومین مؤلفه در برنامه درس��ی ،توجه به ویژگی های مخاطبان اس��ت .خصوصیات ،نیازها ،عالیق،

تواناییها و اس��تعدادهای این گروه از دانشآموزان یکی از منابع تدوین اهداف و انتخاب محتوا است؛ به
همین علت ،شناخت این گروه از دانشآموزان از اهمیت زیادی برخوردار است .در تقسیمبندی وکسلر به
کودکانی دارای استعداد درخشان گفته میشود که از هوشبهر  130به باال برخوردار باشند .آمار این گروه
از دانشآموزان از  3تا  10درصد در تغییر است و بستگی به مالکهای انتخابی هر کشور دارند.

 / 340فصلنامة استعدادهای درخشان

تعداد کودکان تیزهوش و محیطهایی که از نظر آموزش��ی غنی اس��ت ،از نظر آماری بیشتر است.
پژوهشها نش��ان میدهند که کودکان تیزهوش بیش��تر در خانوادههایی ظه��ور میکنند که پدران و
مادرانشان از نظر اقتصادی و سواد ،باالتر از خانوادههای محروم هستند؛ هرچند که تیزهوشان در بین
خانوادهها و گروههای قومی مختلف نیز دیده میشوند اما آمار تیزهوشان در بین پسران معموال بیش
از دختران است .دالیل آن نیازمند مطالعه بیشتر است .اما به هر حال در بین جنسیتهای مونث نیز
تفاوتهای هوشی کامال محسوس است (معافی و رون1392،؛ رحیمی 1393 ،منبع اینترنتی).
اس��تعدادهای درخش��ان دارای خصیصههای مش��ترک و در برخی موارد متفاوت هستند که
در برنامهری��زی درس��ی باید مدنظر قرار گی��رد؛ از جمله خصیصههای مثب��ت میتوان از توانایی
ذهنی و هوش��ی باال و حافظه قوی ،اس��تعداد تحصیلی و یا عملی در یک یا چند حوزه یادگیری،
تفک��ر خالق و قوه تصور باال ،قدرت ایدهپردازی و توانای��ی تعمیم بین مفاهیمی که ظاهرا ارتباط
کمت��ری با یکدیگر دارند ،توانایی رهبری ،س��رعت عمل و تصمیمگیری ،ذوق هنری و اس��تعداد
زیباییشناس��انه (عالقه به موس��یقی ،نمایش ،هنر و نقاش��ی) ،عالقه همیش��گی به مطالعه کتاب،
برخورداری از گنجینه غنی از لغات و کلمات ،عالقهمندی به ادبیات ،عالقه به مطالعه داس��تان ،بحث
و انتق��اد و توانایی روبرو ش��دن با افکار گوناگون ،عالقه به برقراری رابط��ه اجتماعی با دیگران و افراد
بزرگتر از س��ن خود ،اس��تقالل طلبی و عالقه به فهم ماهیت انس��ان و جهان آفرینش ،سختکوشی،
قدرت ریس��کپذیری ،حساسیت باال و بلوغ در قضاوت اش��اره کرد( .کاظمی حقیقی1376،؛ ترفینگر
1985؛ ارلیچ ویرجینیا.)1982،
با این حال واقعیت آن اس��ت که دانشآموزان دارای اس��تعداد درخش��ان همگی به لحاظ هوش،
عالیق ،انگیزه ،پش��تکار ،توانایی کالمی ،س��ازگاری با موقعیتهای اجتماع��ی ،نظم و انضباط در یک
سطح نیستند .تیزهوشان مانند سایر افراد عادی ممکن است که در زندگی دچار شکست و حتی در
مراحلی دچار عقبگرد شوند و عالقه خود را تغییر دهند .برعکس ،افرادی نیز ممکن است از زودهنگام
خصیصههای تیزهوش��ی را از خود بروز دهند .در برخ��ی از گزارشها از اضطراب ،بینظمی ،کمرویی،
غ��رور بیجا ،ناس��ازگاری،کجرفتاری ،پایین بودن انگیزه ،زودرنجی و عصبانی��ت در بین دانشآموزان
تیزهوش ارائه ش��ده اس��ت .به همین دلیل این افراد نیازمند مشارکت در دوره مهارتهای زندگی و یا
مراجعه به مشاوران تحصیلی و روانی هستند(.ونیر1996،؛ دیویس .) 2006،
نیازهای مش��ترک با سایر دانشآموزان و نیز تفاوت در اس��تعدادها و عالیق ،الزمه تنوعبخشی به
رشتههای تحصیلی و برنامه درسی مدارس استعدادهای درخشان ،پیشبینی امکان تغییر رشته برای
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دانشآموزان با توجه به نتایج عملکرد تحصیلی و یا تغییر در عالیق ،انعطاف در ورود و یا خروج از این
مدارس است و شایسته است که در برنامهریزی های آموزشی و درسی لحاظ شود.
محتوای برنامه درس�ی اختصاصی

س��ومین مولفه برنامه درس��ی ،محتوا است که هم ش��امل عناوین موضوعات درسی و هم ساختار
دانشی هر موضوع است .محتوا به لحاظ موضوعات درسی شامل موضوعات اجباری ،محتوای مکمل یا
غنیسازیشده (دروس پیشرفته) ،دروس انتخابی و دروس اختیاری است و به لحاظ ساختاری شامل
دانشه��ا ،مهارتها ،فعالیتها ،بینشها ،باورها و نگرشهایی اس��ت که در هر حوزه یادگیری با توجه
به اهداف برنامه درس��ی مشترک و اختصاصی انتخاب و سازماندهی میشود (مبانی نظری سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش ،1390،آذر ماه) .چنین محتوایی با توجه به ویژگی دانشآموزان بااس��تعداد
باید کیفی باش��د تا کمی؛ بدین لح��اظ محتوا ،راهبردهای تدریس ،محی��ط یادگیری و خروجیهای
یادگیریهای برنامه باید با مولفههای برنامه درس��ی دانشآموزان عادی ،متفاوت باشد (ماکر .)1982،
محتوای برنامه درس��ی با توجه به نیازهای فردی ،محلی ،ملی و جهانی انتخاب میش��ود .گروهبندی
موضوعات درسی با توجه به نظرسنجی از دانشآموزان ،معلمان و افراد صاحب نظر در دوره های اول
و دوم تحصیلی و ساختار الگوهای درسی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
الف :دوره اول متوسطه
درصد *

درصد

 15درصد

 10درصد

درصد
 60درصد

موضوعات درس��ی ب��ا توجه به
حق انتخاب معلمان در طراحی
و تولی��د  10تا  20درصد محتوا
در حوزههای (تاریخ و جغرافیای
محلی ،آداب و رسوم و فرهنگ
محل��ی ،هنره��ای محل��ی،
حرفهه��ای محلی و ی��ا نیازهای
خ��اص محل��ی ،مدرس��های و
کالس��ی) صورت میگیرد.

دروس مکم��ل و غنیس��ازی
ش��ده در زمینه عل��وم ریاضیات
و فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات

مبانی روش تحقیق و پژوهش

* درصدها با احتساب  35ساعت در هفته و با توجه به روش فشرده سازی دروس نظری پیشنهاد شده است.

 5درصد

 کتابخوانی و خالصه نویسی کتاب داستاننویسی و مهارتهاینویسندگی ()1
 هنرهای نمایشی (تئاتر و بازیگری)()1 هنرهای تجسمی (خیاطی ،نقاشی،مجسمهسازی ،کاریکاتور و هنرهای
گرافیک) ()1،2
 هنرهای آوایی ()1 آموزش اختراع -زبان دوم (غیر انگلیسی) ( 1و)2

دروس مصوب و اجباری

 10درصد

دروس مرتبط با نیازهای فردی (انتخابی)

دروس مرتبط با نیازهای محلی
(انتخابی)

دروس مرتبط با نیازهای ملی
(اجباری)
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ب :دوره دوم متوسطه
درصد *

درصد

 10درصد

 5درصد

 هنره��ای محلی (روس��تایی وشهری)
 ادبیات محلی صنایع زبان دوم (غیر انگلیسی) ()4،3 -نجوم

سازماندهی محتوای موضوعات درسی
با توجه به توانایی دانشآموزان دارای استعدادهای درخشان در
برقراری ارتباط بین اطالعات و حقایق مختلف توصیه میش��ود که
در س��ازماندهی محتوا از شیوه رشته های وسیع و در هم تنیده و

دروس مرتبط با نیازهای
جهانی(اجباری)

درصد

* درصدها با احتساب  40ساعت در هفته و با توجه به روش فشرده سازی دروس نظری
پیشنهاد شده است.

 روش تحقی��ق در عل��وم تجربی(ویژه رشته علوم تجربی)
 روش تحقی��ق در علوم انس��انی(ویژه ادبیات و علوم اجتماعی)
 برنامه نویسی کامپیوتر مقدمات زیس��ت فن��اوری (ویژهعلوم تجربی)
 مقدمات نانو فناوری(ویژه رشتهریاضی فیزیک)
 مقدم��ات عل��وم ه��وا و فض��ا(مشترک)
 رس��م فن��ی و طراح��ی صنعتی(ویژه رشته ریاضی فیزیک)

 10درصد

 ادامه هنرهای نمایشی ()2(تئاتر و بازیگری)
 ادام��ه هنره��ای تجس��می(خطاطی،نقاش��ی ،هنرهای گرافیک و س��فالگری،
مجسمه سازی و کاریکاتور) (3و)4
 هنرهای آوایی ()2 عرفان اسالمی داستان نویسی و هنر نویسندگی ()2،3 آموزش تفکر خالق -هنر عکاسی و فیلمبرداری ( 1و )2

 -دروس مکمل و پیشرفته

 60درصد  10درصد

 دروس مصوب و اجباری(مرتبط به رشته انتخابی)

درصد

دروس مرتبط با نیازهای فردی (انتخابی)

دروس مرتبط با نیازهای محلی
(انتخابی)

دروس مرتبط با نیازهای ملی
(اجباری)

مش��ارکت در دورههای فش��ردهالمپیاد های جهانی و ش��رکت در
مسابقات بینالمللی
مسائل جهان معاصرمخاطرات جهانیاختراع��ات و اکتش��افات در دودهه اخیر
ادبیات معاصر جهان و نویسندگانبزرگ جهانی

با بهره گیری از رویکرد مضمون محور (ایده های وس��یع ) استفاده
ش��ود .وان تاسل – باس��کا ( )1988و برونر ( )1966معتقد هستند که برای این گروه از دانشآموزان
یادگیری موضوعات بین رشتهای راحتتر از یادگیری موضوعات مجزا و سنتی است و از طرفی ،انتخاب
این ش��یوه از س��ازماندهی به باال رفتن قدرت تعمیم ،درک عمیق مفاهیم و کسب بینش بین رشتهای

شماره  / 72زمستان 343 / 1393

و کاربرد و تلفیق رش��ته ها در حل مس��ائل مختلف که از ویژگی مسائل عصر ما است بهتر کمک میکند.
برای مثال میتوان با انتخاب موضوعات بینرش��تهای بین تاثیر برخی از اختراعات و اکتش��افات ،نظیر
اینترنت و رابطه آن با نظریه دهکده جهانی ،انفجار علوم ،رش��د اقتصاد جهانی ،تجارت الکترونیک،
تهاجم فرهنگی و خطر زوال هویتهای بومی ،تقابل فرهنگها و منافع اینترنت و سوءاس��تفاده از
آن بحث کرد .با این روش میتوان از تعدد موضوعات درس��ی نیز جلوگیری کرد.
در انتخ��اب دروس اختی��اری ،برخ�لاف دروس اجباری ،ش��ورای معلمانمدرس��ه با توجه به
نظ��رات دانشآم��وزان و وجود امکانات و ومعل��م میتواند تصمیمگیری کن��د .بهرهگیری از افراد
مس��تعد متخصص اما غیر رس��می نیز به عنوان یک راهکار توصیه میش��ود.
زمان

زمان هفتگی و تدریس یکی دیگر از مولفههای اساسی برنامه درسی است .با توجه به سند برنامه درسی
ملی (ص  )48،1391حداکثر سقف ساعات هفتگی در دوره اول متوسطه  30ساعت برای پایه های هفتم تا
نهم و در جلسههای 50دقیقه ای مجزا از یکدیگر و در دوره دوم متوسطه  35ساعت برای کلیه پایهها
و جلس��ههای  50دقیقهای در رش��تههای متوسطه نظری و  40ساعت در هفته برای رشتههای فنی و
حرفهای و کاردانش در نظر گرفته شدهاست.
اکنون این س��وال مطرح میش��ود که با توجه به باال بودن س��رعت یادگیری در بین این گروه از
دانشآموزان ،چرا باید زمان هفتگی برای این گروه از دانشآموزان تا  5ساعت بیشتر از سقف ساعات
پیشنهادی در سند برنامه درسی ملی پیشنهاد شود .پاسخ را باید در دالیل زیر جستجو کرد:
 )1ای��ن گ��روه از دانشآم��وزان نیازمند گذراندن دروس مکمل (غنیسازیش��ده) و پیش��رفتهتر
هستند.
 )2ب��ا توجه به روحیه کنجکاوی و گس��تره عالیق ،تمایل ب��ه یادگیری موضوعات جدید و فراتر از
برنامه درسی مصوب هستند.
 )3آنها با توجه به اینکه پژوهشگران آینده کش��ور خواهند بود ،به کش��ف دانش بیشتری نیازمند
هستند ،بهویژه آنکه در یادگیری اکتشافی ،زمان بیشتر برای تدریس ضرورت دارد( .کاالگر)1382،
 )4اهداف برنامههای درس��ی برای این گروه از دانشآموزان ،عموما در س��طوح باالی حیطههای
ش��ناختی ،روانی-حرکتی و عاطفی تنظیم میش��ود و همین امر ایجاب میکند تا دانشآموزان چالش
بیشتری با محتوای دروس داشته باشند (رجوع شود به خط مشیها و راهبردهای اجرایی در آموزش
تیزهوشان ،دپارتمان آموزش و پرورش نیوساوت ویلز.)2004 ،
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معلم
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که معلمان مدارس استعدادهای درخشان به عنوان یکی از مولفههای
کلیدی برنامه درس��ی ،شایس��ته است که از چهار دس��ته صالحیت ذاتی ،حرفهای ،علمی ،اعتقادی و
اخالقی برخوردار باشند تا بتوانند در این مدارس به درستی نقش خود را ایفا کنند.
الف) صالحیتهای علمی

تسلط بر موضوع تدریس ،آگاهی از آخرین پیشرفتهای علمی در حوزه مورد تدریس و کاربستهای
دانش مورد نظر ،ش��ناخت روشهای پژوهش در آن حوزه از نخس��تین اولویتهای انتخابی معلمان و
افراد صاحبنظر بوده است و باالترین درصد را به خود اختصاص داده است (بین  65تا  80درصد).
ب) صالحیتهای ذاتی

معلم��ان مدارس اس��تعدادهای درخش��ان به مانند دانشآم��وزان این مدارس ،خ��ود باید افرادی
تیزه��وش ،خ�لاق ،کنجکاو و اهل مطالعه ،ش��وخطبع ،اجتماعی ،توانمند در اس��تدالل و برخوردار از
روحیه پش��تکار باشند .چنین خصیصههایی از نظر دانشآموزان و معلمان و افراد صاحب نظر ،دومین
اولویتهای درصدی را به خود اختصاص داده است (بین  60تا  70درصد).
ج) صالحیت های حرفهای

صالحیته��ای حرف��های ه��ر چند از اولویتهای س��وم ب��رای معلمان مدارس اس��تعدادهای
درخش��ان بوده اس��ت ( 55تا  60درصد) اما در موفقیت یک معلم برای تدریس در این مدارس از
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت.
تج��ارب پژوهش��گر که خود زمان��ی از معلمان این مدارس بوده اس��ت ،حاکی از آن اس��ت
ک��ه برخ��ی از معلمان علیرغم داش��تن صالحیتهای علم��ی و ذاتی به دلی��ل ناتوانی در درک
مس��ائل تیزهوشان و خواستههای آنها ،ش��یو ههای برخورد نامناسب و ارائه تکالیف باالتر از توان
یادگیری آنها ،انتظارات بیش از حد از این دانشآموزان ،ناتوانی در پرورش تفکر خالق و واگرا،
ناتوان��ی در برق��راری ارتباط عاطفی ،ای��ن گروه از دانشآموزان را با چالشه��ای مختلف مواجه
کرد هان��د .در حقیق��ت برای تدری��س در این مدارس معل��م ،حرفهای ،تیزه��وش و برخوردار از
صالحی��ت علمی بر معلم تیزهوش اما دارای صالحیته��ای علمی صرف ارجحیت دارد (معافی،
رون.)1392 ،
معلمان این مدارس نیازمند آن هس��تند تا راههای رش��د ذهنی ،عاطفی و اجتماعی این گروه از
دانشآموزان را درک کنند و بتوانند به نیازهای هیجانی و غیر معمول دانشآموزان پاس��خ دهند .آنها
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باید بتوانند با این گروه از دانشآموزان روابط عاطفی ،انسانی و معنوی برقرار کنند و در این خصوص
آمادگی الزم را کسب کنند (میالنی فر.)1378 ،
د) صالحیتهای اعتقادی و اخالقی

تدریس در مدارس اس��تعدادهای درخش��ان با توجه به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مولفههای
رویکرد فطرتگرایی توحیدی ،بهویژه در ارتباط با عنصر معلم ،مستلزم گزینش معلمانی معتقد ،مومن
به ارزشها و اصول اعتقادی ،متعهد به آرمانهای اسالمی و ملی و وطندوستی است.
برخورداری معلم از ویژگیهای ش��خصیتی همچون حوصله ،صبر و بردباری ،داش��تن س��عه صدر
در برابر پرس��شهای خستهکننده دانشآموزان ،ش��وخطبعی ،عالقه به تیزهوشان ،پذیرش دانشآموز
با اس��تعداد و تفاوتهای او بدون هیچگونه کینه و خش��م ،دش��منی و یا حس��ادت ،اعتراف به خطا و
کاس��تیها ،خودکاوی برای باال بردن س��طح مهارتهای تدریس ،تحمل شوخیها و طبع لطیفهگوی
دانشآم��وزان تیزهوش ،در مجموع از معلم فردی میس��ازد که میتواند تاثیر دیرپایی بر ش��خصیت
دانشآموزان بر جای گذارد و در کنار کس��ب مهارتها و دانشها ،به تقویت فضایل اخالقی و معنوی
در دانشآموزان کمک کند (کاالگر1382،؛ ارلیچ ،ویرجینیا.)1982 ،
راهبردهای یاددهی/یادگیری ویژه دانشآموزان دارای استعدادهای درخشان
از دیگر مولفههای برنامه درس��ی ،روشهای تدریس اس��ت که متاثر از اهداف ،محتوا ،ارزشهای
تربیتی هر روش و ش��رایط خاص مخاطب میباش��د .دانشآموزان تیزهوش و مستعد از خصیصههایی
چون تمایل به انجام کار مس��تقل ،عالقه به کشف و تحقیق ،حل مسئله ،گسترش تجارب علمی ،میل
به دانستن بیشتر ،توانایی اندیشیدن به شیوه واگرا و خالقانه ،تفکر به شیوه انتزاعی ،روحیه اجتماعی
و عالق��ه به گس��ترش روابط با دیگران ،توانایی برقراری ارتباط ذهن��ی بین مفاهیم مرتبط و نامربوط،
عالقه به مش��ارکت در فعالیتهای فوقبرنامه برخوردارند .به معلمان توصیه میش��ود که اصول زیر را
در فرآیند تدریس به کارگیرند:

 -1از مطالع�ه مس�تقل به عنوان یک فرصت ب�رای دانشآموزانی که مایل هس�تند به

ص�ورت انفرادی ب�ر روی یک موضوع تحقیق کنن�د ،بهرهگیری نمایند :مطالعه مس��تقل به

دانشآم��وزان کم��ک میکند تا آنها از رویک��رد معلم محوری به س��مت دانشآموز محوری حرکت
کنند .در مطالعه مستقل ،هدایت معلم در انتخاب موضوع و نحوه تمرکز و تحقیق بر روی موضوعات
انتخابی مهم است .در مواردی الزم است که دانشآموزان موضوع پروژه مورد عالقه خود را با توجه
به سطح توانایی که در خود میبینند ،انتخاب و دنبال کنند .در شیوه مطالعه مستقل ،دانشآموزان
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یاد میگیرند به جای آنکه به معلم وابس��ته باش��ند ،خودش��ان به تنهایی یاد بگیرند و در عین حال،
با سرعت خود پیشرفت کنند.

 -2در فرایند تدریس دانشآموزان را ترغیب کنید تا خود پاسخهای مورد نظر را کشف کنند:
اس��تفاده از روش تدریس اکتش��افی نیازمند یاد دادن مهارتهای یادگیری به دانشآموزان است.

دانشآم��وزان یاد میگیرند که بدون نیاز به معلم و با اس��تفاده از مهارتهای پژوهش��ی ،در جنگلی
از حقایق و ایدههای مختلف مهارتهای پژوهش��ی را ب��رای زنده ماندن در یک جنگل طبیعی به کار
گیرند ،مسائل را حل کنند و در جستجوی جواب باشند.

 -3به منظور پاسخگویی به نیاز دانشآموزان در انجام فعالیت های تحقیقی ،یکسری

از فعالیته�ای تحقیق�ی منظم ،ردیفش�ده و مرتبط را در ارتباط ب�ا یک موضوع طراحی

کنن�د
:

به عنوان مثال ،دانشآموزی ممکن اس��ت که بر روی گس��تره جغرافیایی دریای مازندران ،دیگری
بر روی تاثیرات آب و هوایی بر روی کشور ایران ،سومی مطالعه بر روی موجودات آبزی دریای مازندران،
چهارمی بررس��ی مناب��ع نفت و گاز در این دریا ،پنجمی مطالعه ب��ر روی آلودگیهای محیط دریایی،
شش��می بر روی علل تغییرات س��طح آب دریای مازندران در دورانهای تاریخی ،به روش فردی و یا
گروهی مطالعه کند و نتیجه کار خود را به صورت گزارش ارائه کنند.
 -4یادگیری را از طریق روش حل مسئله تشویق کنند:

در این شیوه ابتدا معلم یک مسئله چند وجهی را مطرح میکند .دانشآموزان با توجه به هر وجه
یا س��وال باید یک طرح تحقیقی تدوین کنند و س��پس آن را به اجرا درآورند .مسئله ممکن است که
در ارتباط با آالیندههای محیط زیس��ت ،انواع پس��ماند و مدیریت آنها باشد .در اجرای این روش مواد
آموزشی پشتیبان و مطالعاتی باید مشخص وپیشبینی شود.
 -5از غنی سازی محتوا حمایت کنند:

غنیسازی ممکن است که از طریق تدارک کالسهای فوقالعاده و پیشرفته ،انجام تحقیق ،مطالعه
مستقل و یا مشارکت در کالسهای فوق برنامه درسی در تابستان صورت گیرد.

 -6تفکر واگرا و خالق را به عنوان روشی در به کارگیری نقطه نظرات مختلف،پیدا کردن

راهحلهای احتمالی و در پاسخ به نیاز دانشآموزان به کارگیرند:

مراحل حل مس��ئله به ش��یوه تفکر خالق شامل یافتن مشکل ،شناس��ایی مسائلی که چند پاسخ
درست دارد ،یافتن دادههای مرتبط با هر سوال ،یافتن پاسخهای مختلف به روش بارش مغزی ،انتخاب
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راهحل و پذیرش راه حل است.

 -7تفکر انتزاعی را تقویت کنند:
الزمه تقویت تفکر انتزاعی س��وقدادن دانشآموزان از سطوح یادگیری حافظهمحور و درک و فهم

به سمت کاربرد ،تجزیه و تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی ،حرکت ذهن از موضوعات عینی به کشف اصول
و کاربس��ت نتایج ،حرکتدادن اذهان از موضوعات ساده به پیچیده و اندیشههای عمیق و از تکالیف
دارای ساختار به سمت تکالیف باز است.

 -8روحیه تعاملی دانشآموزان را با دیگران جدی بگیرند:
تدارک فرصتهایی برای کارکردن دانشآموزان با یکدیگر ،تدریس به یکدیگر و مشارکت فعال در

آموزشهای کالسی ،بهره گیری از روشهای گروهی و همکاری ،پیشبینی فرصتهایی برای تعامل با
افراد بزرگسال ،همکاری با سایر معلمان ،دعوت از افراد مطلع و تدارک فرصتهایی برای درگیر شدن
دانش دانشآموزان در انواع تعامالت اجتماعی از جمله راهبردهایی اس��ت که می تواند پاس��خ گوی
روحیه اجتماعی این گروه از دانشآموزان باشد.

 -9از تفک�ر خالقه دانشآموزان در برق�راری ارتباط بین موضوع�ات مرتبط و نامرتبط

استفاده نمایند:

انتخاب موضوعات مضمونمحور (مفاهیم وس��یع و بین رش��تهای)که امکان ورود چندین حوزه
علم��ی و روشه��ای مختلف را فراه��م میکند ،توصیه میش��ود .ارائه موضوعات بین رش��تهای در
حوزهه��ای علم��ی ،اجتماع��ی و دینی به دانشآموزان اج��ازه میدهد تا دانشآم��وزان ضمن درک
عمیقتر از مس��ائل توانایی بیش��تری را در حل مسائل دنیای امروز که اغلب حالت بین رشتهای پیدا
کردند ،کس��ب کنند.

 -10دانشآموزان را به شرکت در فعالیتهای فوق برنامه و کسب مهارتهای آکادمیکی

تشویق کنند:

دانشآموزان مس��تعد اغلب رهبران طبیعی بالقوه هس��تند .آنها تمایل دارند تا خود را مس��ائل
اجتماعی نظیر ش��وراهای داخل مدرس��ه ،مدیریت گروهها و اردوهای تفریحی و ورزش��ی ،ساخت
وس��ایل مورد عالقه نظیر (انواع روبات ،وس��ایل الکترونیکی ،کارهای چوبی ،ساخت ماکتها ،تهیه
عک��س و فیلمهای کوتاه) و مش��ارکت در بحثهای مورد عالقه نش��ان دهند .تدارک فرصتهایی
برای مش��ارکت در کارگاههای آموزشی ،مس��ابقات علمی ،اردوهای علمی تابستانه ،پاسخی به این
نی��از اس��ت (کاالهان1997،؛ هناگه1990،؛ ه��وارد ،وی ال 2009،؛ تیل��ور اس2003،؛ ووینر ای
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1996،؛ معاف��ی و رون .)1392،
نظام ارزشیابی

ارزش��یابی بخش الینفک از فرایند تدریس اس��ت .به اعتقاد وان تاس��ل – باس��کا ( )2003و
فلدهوس��ن ،س��یلی ،سیلورمن و فوس��تر ( ،)1988ارزش��یابی از آموختههای فراگیران تیزهوش و
بااس��تعداد ،به لحاظ هدف شایس��ته اس��ت که بر موضوعات زیر متمرکز ش��ود:
 -1میزان حصول مهارتهای ش��ناختی سطح باال و ارزیابی درک دانشآموزان از مفاهیم پیچیده
و انتزاعی
 -2مهارت در انجام فعالیتهای تحقیقی و انجام پروژههای فردی و گروهی
 -3توانایی واگرا اندیشیدن و ارائه ایدههای بکر و خالقانه ،ابداع وسایل جدید و پیشنهاد طرحهای
نو
 -4ارزیابی قدرت نقادی ،تجزیه و تحلیل نظرات و توانایی استدالل و دفاع از یک نظریه یا راه حل
 -5میزان همکاری گروهی ،مش��ارکت در فعالیتهای کالسی و شناخت منابع ،توانایی استفاده از
منابع مختلف یادگیری و مهارت در تنظیم گزارشها
 -6توانایی تعمیم در برقراری ارتباط بین موضوعات مسائل ،مضامین ،ایدهها ،دانشها و تلفیق روشها
سند برنامه درسی ملی بر میزان دستیابی فراگیر به شایستگیهای عقالنی ،اعتقادی ،علمی ،عملی
و اخالقی در هر حوزه یادگیری ،انعطاف در شیوه ارزشیابی با توجه به تنوع استعداد و سطوح مختلف
تیزهوشی و رقابتهای سالم تاکید دارد (سند برنامه درسی ملی ،ص  41و .)42
در بع��د اجرای��ی ،معلمان به برگ��زاری امتحانات هماهن��گ ،حداقل در برخ��ی از دروس و در
هر دو یا س��ه س��ال یکبار و بهرهگیری از انواع ابزارها و آزمونهای اس��تاندارد شده تاکید کردهاند
(معافی،رون.)1392،اتخاذ این ش��یوه راهبرد مناس��بی در یکسانس��ازی آزمونها و ارتقای س��طح
تحصیلی فراگیران اس��ت.
هرچند که نظام نمرهگذاری تابع آئیننامههای امتحانی در یک درس اس��ت ،اما در صورت تالیف
مکمل (غنی سازی شده ) برای برخی از دروس میتوان با توجه به نظرات معلمان ،حداقل  25درصد
از نمرات امتحانی را به ارزشیابی از این مواد اختصاص داد.
به دلیل آنکه دانشآموزان مدارس اس��تعدادهای درخشان در کنار همتایان مستعد خود آموزش
میبینن��د ،نیازی به اس��تفاده از نظام جهش تحصیلی با توجه ب��ه پیامدهای عاطفی و اجتماعی آن
برای این گروه از دانشآموزان نیس��ت ،مگر آنکه موارد اس��تثنایی مش��اهده ش��ود .برای مثال اگر
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دانشآموزی با بهره هوش��ی  170و یا باالتر با عملکرد تحصیلی  98تا  100درصد مش��اهده ش��ود،
تحت یک چنین شرایطی بهتر است که به این دانشآموز اجازه جهش تحصیلی تنها برای یک دوره
تحصیلی داده ش��ود .این گروه از دانشآموزان میتوانند س��ال تحصیلی را به جای  12س��ال در 10
س��ال طی کنند.

مواد آموزشی و تجهیزات پشتیبانی
مواد آموزش��ی اشاره به منابع یادگیری مکتوب ،الکترونیکی و انواع رسانههای دیداری و شنیداری

دارد .برخی از مواد آموزش��ی به طور مستقیم مورد استفاده معلم و دانشآموز قرار میگیرد ،اما برخی
از آنها جنبه تقویتکننده در فرایند یادگیری دارند .مواد آموزشی که به صورت مستقیم مورد استفاده
دانشآموزان و معلمان قرار میگیرد ،به دو گروه تقسیم میشود:

گروه اول بسته آموزشی دانشآموز است که شامل کتاب درسی ،محتوای دروس تکمیل غنیسازی

ش��ده و یا پیشرفته) ،کتابهای کار و تمرین ،انواع نرمافزارهای آموزشی چندرسانهای ،پاورپوینتهای
دانشافزایی و یا کیتهای آموزشی است.

گروه دوم بس��ته آموزش��ی معلم است که ش��امل کتاب درس��ی ،کتاب راهنمای تدریس معلم،

کتاب مرجع برای معلم ،نرمافزارهای آموزش��ی که توسط مدرسان دورههای ضمن خدمت تهیه شده،
نرمافزاره��ای آموزش��ی چند رس��انهای در زمینه ش��یوههای تدریس و یا دانشافزای��ی و در مواردی
کیتهای آموزشی و کتاب ارزشیابی است.
تجهیزات و منابع پشتیبان بستگی به اهداف برنامه و نوع محتوای هر درس دارد و گستره آن از
مواد مکتوب (مجالت ،کتابهای کمک آموزش��ی،کتابهای مرجع برای دانشآموز و معلم ) تا انواع
CDهای آموزش��ی ،نمونهها و الگوهای مختلف از اش��یاء واقعی و غیر واقعی وس��ایل آزمایشگاهی
و تختههای هوش��مند در تغییر اس��ت .دسترس��ی به ش��بکه اینترانت و اینترن��ت از جمله نیازهای
اساس��ی این مدارس اس��ت که در انجام کارهای تحقیقی ،کس��ب اطالعات از افراد مختلف و مراجع
ذیرب��ط ،مبادله اطالعات ،ذخیرهس��ازی اطالعات و ایجاد س��ایتهای اطالعاتی ب��رای دانشآموزان
کاربرد دارد.

فضای یادگیری
فض��ای یادگی��ری یکی دیگر از مولفههای برنامه درس��ی اس��ت .فضای یادگیری ش��امل مکان

یادگیری اس��ت و نباید آن را با شرایط یادگیری اشتباه کرد .فضای یادگیری شامل کالس (حداکثر
 25نف��ره ) ،کتابخانه  ،مرکز منابع یادگیری مدرس��ه،کارگاه هنر ،س��الن جلس��ات عمومی ،س��الن
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آزمایش��گاه ،سالنهای ورزش��ی ،کارگاه حرفه و فن ،محیطهای مجازی یادگیری و انواع محیطهای
یادگیری واقعی خارج از مدرس��ه اس��ت که میتواند به تحقق بهتر اهداف برنامه و غنیسازی محتوا
کمک کند.

مدیریت مدرسه

مدیران مدارس استعدادهای درخشان بهتر است که از میان معلمان با سابقه این مدارس انتخاب
شوند .انتخاب معلمان حرفهای و باهوش ،هدایت معلمان ،بهرهگیری از مشاوران و روانشناسان مطلع
در مسائل تیزهوشان ،درک مسائل تیزهوشان ،شناخت رویکردها و راهبردهای آموزشی به تیزهوشان
و نحوه غنیسازی محیط یادگیری ،توانایی برقراری ارتباط با تیزهوشان و خانوادههای آنها از مسئولیتهای
مهم مدیر در این مدارس است.
کاالگر ( )1982معتقد اس��ت که مدیران مدارس اس��تعدادهای درخش��ان باید نسبت به مواد زیر
شناخت داشته باشند:
 -1درک عالیق و تفاوتهای فردی
 -2شناخت مسائل عاطفی دانشآموزان مستعد
 -3گذراندن دورههای آموزشی در خصوص تیزهوشان
 -4آگاهی از شیوههای تدریس به این گروه از دانشآموزان
والدین

هرچن��د که والدی��ن را نمیتوان به عن��وان یکی از مولفههای برنامه درس��ی به حس��اب آورد،
ام��ا دیدگاهها و هم��کاری آنها با مدرس��ه از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .والدی��ن دانشآموزان
اس��تعدادهای درخش��ان باید توانایی و ویژگیهای خاص فرزندان خود را بپذیرند و در برابر سواالت
پیگیر آنها از خود واکنش مناسبی نشان دهند .آنها باید به فرزندان خود کمک کنند تا تواناییهای
مثبت فرزندان خود را به عنوان صفات مطلوب بپذیرند .در عین حال از آنها انتظار میرود از فش��ار
بیم��ورد و یا خواس��تههای باالتر از ت��وان از فرزندان خود که موجب اضطراب آنان میش��ود پرهیز
کنند (میالنی فر.)1378 ،
منابع فارسی
 -1سند برنامه درسی ملی ،اسفند ماه  ،1391شورای عالی آموزش و پرورش.

 -2معافی ،محمود و رون ،س��ید امیر ( )1392گزارش طرح نیاز س��نجی برنامه درسی اختصاصی
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مدارس استعدادهای درخشان.
 -3پیش نویس سند برنامه درسی ویژه استعدادهای درخشان  ،نسخه اصالح شده ،1393/12/3مرکز
ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان.
 -4کافمن ،جیمز ام و پی کاالهان ،دانیل ( )1384کودکان اس��تثنایی ،ترجمه مجتبی جوادیان،
انتشارات آستان قدس رضوی.
 -5میالنیفر ،بهروز ( )1378روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی ،انتشارات قومس.
 -6کاظمی حقیقی ،ناصرالدین ( )1376روانشناس��ی کودکان تیزهوش و روشهای آموزشی ویژه.
انتشارات سایهنما.
 -7کرک ،ساموئل ای و کاالگر ،جیمز جی ( )1382آموزش و پرورش کودکان استثنایی ،ترجمه
محمد جوادیان ،انتشارات آستان قدس رضوی.
 -8مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رس��می عمومی جمهوری اس�لامی ایران،
آذرماه ( ،)1390شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش.
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