
  

  

  

  

هاي خالقانه مدرسان  هاي تدریس خالق و بررسی ویژگی اساتید از روش میزان استفاده

  دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان

  

  4زاده مریم فاتحی  – 3جعفري ابراهیم میرشاه  -2احمدرضا نصر اصفهانی  - 1نشان شقایق نیک

 2/9/89: تاریخ پذیرش               10/9/88 :تاریخ دریافت

  

  :چکیده 

هدف این پژوهش بررسی میزان کار بسـت اصـول تـدریس خـاص دانشـجویان اسـتعداد درخشـان و        

مقایسـه اي و    –علـی  روش تحقیـق  . اي مدرسان این دانشجویان در دانشگاه اصفهان میباشـد ه ویژگی

مه سازمان ي محقق ساخته و در بخش کیفی  از مصاحبه نی نامه در بخش کمی از پرسش. کیفی است –کمی 

دانشـجوي اسـتعداد    102این پژوهش، تعداد  آماري جامعه . ها  استفاده شده است  یافته براي گردآوري داده

بـراي مقایسـه   .   نامـه در اختیـار آنـان قـرار گرفـت       و پرسـش  انتخاب نفر 70از این تعداد . باشد می درخشان

دي دانشـگاه اصـفهان   ز از بـین  دانشـجویان عـا   فر نیـ ن 70 دانشجویان استعداد درخشان با  دانشجویان عادي،

گیـري هدفمنـد از نـوع مـوارد       انتخاب  نمونه مصاحبه شـوندگان، از روش نمونـه  به منظور  انتخاب گردیدند

هاي تحقیق در بخش کمی حاکی از آن است که دانشجویان اسـتعداد درخشـان و    یافته. مطلوب استفاده شد

دهـد    نتـایج پـژوهش در بخـش کیفـی نشـان مـی      . انـد  راضـی بـوده  دانشجویان عادي از وضعیت آموزشـی نا 

هاي تدریس  کاربرد روش تدریس فعال، روش :شامل هاي تدریس بر سه مقوله  متخصصان در خصوص روش

هماهنـگ بـودن   ،ي ویژگی اساتید،  بر چهار  مقولـه مورد متخصصان در . اند خالق و مشارکتی تأکید کرده

تفکر انتقادي، خالق بودن و آشنا بودن اساتید با شخصیت منحصر به فـرد   شتن، دادانش اساتید با دانش روز

  .  اند فراگیران تأکید نموده

  هاي اساتید، خالقیت   دانشجویان استعداد درخشان، روش تدریس، ویژگی: هاي کلیدي  واژه

                                                
   sh21nikneshan@gmail.com.   دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري  .1
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  مقدمه 

منـابع قـدرت حـائز    در عصر حاضر سرمایه گذاري بر روي نیروي انسـانی بـراي دسـت یـابی بـه               

یـابی بـه ایـن     داشتن خالقیـت و ابتکـار بـاال، از منـابع دسـت     دانشجویان استعداد درخشان با . اهمیت بسیار است

اي باشد که مانعی براي   هاي درسی دانشگاه باید به گونه  بنابراین،  محیط و برنامه. ،روند  قدرت به شمار می

وقتـی افـراد مجبـور    ) 1982 ( 1بـه گفتـه  میکـر   . ویان نگرددرشد و شکوفایی استعداد و خالقیت این دانشج

د، ننظـم وآراسـتگی تشـویق شـو     بـه  شوند به جاي بیان عقایدشان تقلید کنند و به جاي کارهاي پرمعنی تنها

یـادگیري مـؤثر بـراي دانشـجویان      –بنـابراین مشـخص سـاختن راهبردهـاي یـاددهی      . خالقیت نابود میشـود 

به عـالوه، شناسـایی ایـن    . باشد  در جهت ارتقاء سطح علمی این دانشجویان میاستعداد درخشان گامی مهم 

راهبردها و به کارگیري آنها در سطح دانشگاه باعث افزایش رضایت و ایجاد نگرش مثبت ایـن دانشـجویان   

از سوي دیگر، سـطح آمـوزش در   . شود  هاي درسی دانشگاه و خدمات ارائه شده به دانشجویان می  به  برنامه

هـاي    یابد و در نهایت دانشگاه در ایفـاي نقـش خـود یعنـی آمـوزش و توسـعه سـرمایه         دانشگاه نیز بهبود می

 سیتـدر  يهـا   وهیش رامونیپ مقاله ادامه در شده، طرحممباحث  نییمنظور تب به .نماید تر عمل می انسانی موفق

 :شود  یارائه م یحاتیتوض  مدرسانمطلوب  يهایژگیاستعداد درخشان  و و انیدانشجو به

  هاي تدریس به دانشجویان استعدادهاي درخشان   شیوه -1

بـا توجـه بـه    . یکی از ارکان اصلی در دانشگاه موضوع آمـوزش و فرآینـد یـاددهی و یـادگیري اسـت       

یادگیري در مدارس و دانشگاه نیز  -آوري و ورود به عصر فرا صنعت الزم است فرایند یاددهی پیشرفت فن

و از راهبردهاي سنتی انتقال اطالعات به سمت راهبردهاي آموزشـی جدیـد   گردد هماهنگ  با این تحوالت

آمـوزان و   هـاي خـالق در دانـش    کـه مـی توانـد منجـر بـه رشـد توانـایی        –مسئله مـداري و مشـکل گشـایی    

اي برخـوردار    این موضوع در مورد استعدادهاي درخشان از اهمیت ویـژه . حرکت نماید -دانشجویان گردد

هاي مؤثر تدریس آنها را یـاري   توان با روش هاي باالیی برخوردارند و می چرا که این افراد از توانایی است

قدرت تجزیه و تحلیل مطالب، نقـد علمـی، توانـایی حـل      به این ترتیب ودهند نمود تا بینش خود را وسعت 

 اددهی و یـادگیري بـه دو دسـته   هـاي یـ   معمـوالً روش  .مسائل و قدرت ابداع و ابتکار را در آنها افزایش داد

راهبردهاي آموزشی مبتنی بر خالقیـت، مربـوط   که  طبیعی است. شود فعال و غیر فعال تقسیم می روش هاي

فرایندي تعاملی است که یادگیرنده در جریان آمـوزش نقـش فعـال ایفـا      ،هاي فعال روش. باشدبه دسته اول 

الزم به ذکـر  .)1999،گوري،1990، 1؛کرکا و گوري2،1990تورنس(نموده و یاددهنده نقش راهنما را دارد 
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گیرد اما این امکان نیـز  وجـود     است، اگر چه طرح درس اساتید از پیش طراحی و در اختیار اساتید قرار می

، بـه  هاي دانشجویان و تشخیص اساتید دخل و تصـرفاتی درآن صـورت پـذیرد    دارد که با توجه به توانمندي

هـاي   سـازي نیـز متناسـب بـا شـرایط و توانـایی        هاي تدریس فعـال نظیـر غنـی     از روش عالوه اساتید میتوانند 

تواننـد فرصـت الزم    ش مـی هاي فعـال آمـوز   ا همان طور که ذکر شد،  روش؛ زیردانشجویان  استفاده نمایند

در مهمتـرین ایـن راهبردهـا کـه     . هاي تفکر خالق و نقاد را  هر چه بیشتر فـراهم آورنـد   براي توسعه مهارت

بندي گروهـی،   دسته -2برنامه یادگیري متجانس،  -1: شود عبارتند از   ادامه توضیحاتی درباره آنها ارائه می

سازي درسی   غنی برنامه الگوي -6برنامه درسی مبتنی بر حل مسأله و الگوي  -5تسریع،  -4غنی سازي،  -3

  .تلفیقی

هاي همگن و متجانس   برنامهمفهوم  1997 در سال   2کالرس:برنامه یادگیري همگن و متجانس 1

موقعیتی فراهم توانایی هاي آنان، از صرف نظر فراگیران برنامه، براي همه این و بر اساس .را مطرح ساخت

در ایـن برنامـه، فراگیـران اسـتعداد     . هاي عـادي دریافـت نماینـد    هاي خاصی را در کالس تا آموزشآید  می

ت بیشتري بیاموزند و  دروس خاص و مورد عالقه خـود را در خـارج   را با سرعدرس ها توانند   درخشان می

  .)1999 ،و همکاران 4آرچامبالت؛1999 ،3رنزولی و همکاران(از برنامه درسی کالس دنبال کنند 

پذیر است که فراگیران مستعد  ها هنگامی امکان بندي  این گونه دسته  :هاي گروهی   بندي  دسته 2

هـاي خـاص بـراي     معلـم ایـن کـالس بایـد مهـارت     . یک کالس قرار گرفته باشندهاي مختلف در  با توانایی

باشـد کـه عبارتنـد     این روش به سه دلیل مورد حمایت متخصصان می. ها را داشته باشد تدریس به این گروه

تسـهیل   -3فـراهم آوردن  موقعیـت مناسـب بـراي فعالیـت مشـارکتی و         -2 ،مقرون بـه صـرفه بـودن    -1: از

  ).1997،  7میدهانس؛ 6،1993، سایلر5هوور(ع و یادگیري خارج از کالس یادگیري جام

  :هاي درسی غنی سازي شده استفاده از برنامه 3

ــر روي اصــول    آموزان فراهم می  هایی را براي دانش ها موقعیت  این گونه برنامه  ــا بتواننــد ب نمایــد ت

هـاي   برنامه، هاي خاص  ضامین و زمینهمطالعه م. خاص و یا موضوعات مورد عالقه خود به پژوهش بپردازند

در بسـیاري از کشـورها ایـن شـیوه     . اند ها و تحقیقات فردي و گروهی از این دسته چالش برانگیز، کنفرانس

). 1998،رنزولی و گـوبینز (براي بزرگساالن داراي استعداد  درخشان شیوه مناسبی تشخیص داده شده است 
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سط برنامه درسی در برخـی از  ي با ارزش و متنوعی دارد که توها  برنامه درسی غنی شده اشاره به فرصت

ممکن است در زمینه ، این تغییر و اصالح در برنامه). 2،1986، بیم1دیویس(گردد  هاي خاص فراهم می زمینه

هاي درسی غنی شده، ارائه برنامه درسی است  هدف از برنامه. تدریس باشد راهبرد هايمحتوا و یا در زمینه 

چـالش کشـیدن ذهـن    تر باشد کـه همـین امـر باعـث بـه        لحاظ عمق و هم از لحاظ کمیت گسترده که هم از

  .هاي خاص خواهد شد فراگیران در حیطه

هـا و   غنی سازي باعث ایجاد انطباق و سـازگاري بیشـتر برنامـه    برنامه هاي) 1996(3روگراس ةبنابر عقید

نگیـزه و عالقـه بـه یـادگیري درس در فراگیـران      مطالب درسی با استعداد فراگیـران گشـته و باعـث ایجـاد ا    

ه عالوه بر آن، باعث کاهش خستگی و کسالت از کالس و یادگیري کـه پدیـد  . گردد  استعداد درخشان می

هاي غنی سازي   را در برنامه الگوسه نوع ) 1986(  4هاولی.  گردد  شایع در میان این فراگیران است می اي

فرایند محور، محتوا محور و محصول محـور   هاي غنی سازي  برنامه :سازد که عبارتند از   سازي مطرح می

  : گردد که در ادامه توضیحات مختصري پیرامون هر یک از سه رویکرد ارائه می

هــــاي  هـــاي تــــدریس و رویـــه    یشتر بر روي شیوهاین رویکرد ب:غنی سازي فرایند محور) الف

رت مطالعات مستقل در خصوص موضوعات این روش در کالس به صو. یادگیري حل مسأله متمرکز است

هاي سـطح بـاال در حـل مسـائل و مشـکالت       مهارت و کاربرد تفکر اساتید برمورد عالقه فراگیران و تأکید 

  .قابل اجرا است ،هاي مختلف عادي در موقعیت

هاي درسی نظیر ریاضیات،  هاي غنی سازي در برخی از زمینه برنامه :رمحو محتواغنی سازي ) ب  

ــوم ــی  عل ــک(تجرب ــیمی، فیزی ــار     ) ..ش ــه ک ــاعی ب ــوم اجتم ــوم انســانی و عل ــه عل ــوط ب ــث مرب ــان، مباح   زب

در این صورت مواد درسی بـه صـورت گسـترده تـر از لحـاظ عمـق و کیفیـت بـه فراگیـران ارائـه            .می رود

 هـاي   طـرح  هاي فشرده و کوتاه مدت، انجـام   این روش به صورت برگزاري  مواردي مانند دوره. گردد  می

  .باشد فردي و گروهی و انجام سمینارها قابل اجرا می پژوهشی

هـاي درسـی غنـی     این رویکرد بر نتایج حاصل از برنامـه  :غنی سازي محصول یا نتیجه محور) ج

این بازده ممکن است در عمل به صورت ارائـه سـخنرانی، سـمینار، ارائـه یـک      . نماید سازي شده تأکید می

در واقـع، در ایـن شـیوه فراینـد     ). 1986هـاولی و همکـاران،   (یک وسیله باشـد  مقاله و حتی ابداع و اختراع 
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در معـرض دیـده قـرار     -که ممکن است تهیه مقاله یـا ابـداع باشـد   -یادگیري باید به صورت عملی نتایج را 

  .دهد

ــد   میپایین تر از سن هم کال سان است و فراگیران فراگیران  ، سندر این حالت :تسریع.4 تواننــــــــ

درسی سال بـاالتري کـه فراگیـر      است که برنامهآن اشکال عمده تسریع  .لهاي باالتر را فرابگیرنددروس سا

هاي فراگیران استعداد درخشان هم سـو   با نیاز گیرد داراي استعداد درخشان به عنوان جهشی در آن قرار می

  ).1،1996تاملینسون(و دریک جهت نیست

ارائـه   ياي است که مطالب بیشتر در مدت زمان کمتـر   نهمحتواي درسی در برنامه درسی تسریع به گو

در واقع، محتواي درسی در تسریع با محتواي درسی عادي تفـاوتی نـدارد و فقـط سـریع تـر و یـا       . گردد می

از جملـه محاسـن ایـن شـیوه زودتـر تمـام کـردن سـطح         . شـود  زودتر به فراگیر استعداد درخشان عرضه مـی 

سازي فراگیـران داراي   افت در دوران تحصیل و کاهش مشکل مشابه تحصیالت عادي، کاهش نارضایتی و

  ).1999، 2باسکا(باشد   استعدادهاي درخشان با فراگیران عادي می

 ایـن برنامـه  درصـد افـراد از    5تـا  2اند و تنهـا حـدود    اي از تسریع حمایت نموده تحقیقات بسیار گسترده

هـاي   دهـد تسـریع در درس   همچنـین نشـان مـی   ش هـا  پـژوه ). 2003، 3وسـتبرگ (اند  اظهار نارضایتی نموده

به طور کلی، اگـر در اجـراي ایـن شـیوه مطالـب درسـی بـا        . خاصی مانند زبان و ریاضیات بسیار مفید است

شود که  هایی می نماید و باعث کم شدن تعداد سال کیفیت باال تدریس شود، این روش بسیار عالی عمل می

  .نماید فرد در محیط آموزش طی می

ین شیوه در تمام سطوح تحصیل از دبستان تا دانشگاه قابل اجراسـت و از لحـاظ هزینـه نیـز مقـرون بـه       ا

براي اجـراي ایـن روش در سـطح دانشـگاه بایـد ایـن امکـان بـراي دانشـجویان داراي اسـتعداد           . صرفه است

یـا حتـی در سـطح    تـر بگذراننـد و    هـاي بـاالتر را سـریع    درخشان فراهم گردد تا آنان بتوانند واحدهاي سـال 

کارشناسی بتوانند واحدهایی در سطح کارشناسی ارشد اخذ نمایند که براي تحقق این امر الزم است سقف 

  .محدود انتخاب واحد از میان برداشته شود و  یا تمهیداتی در این زمینه در نظر گرفته شود

تفکر و حل مسأله  رایندهاي تفکر، ف توجه و تمرکز بر مهارت :برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله.5

هاي مبتنی بر هدف   حل مسأله را به عنوان توالی فعالیت 4کاپالن. براي معلمان و اساتید بسیار ضروري است

                                                
1 Tamlinson 
2 .Wan tasel Baska 
3 . Westberg 
4 . Kaplan 
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سازد که این گونه تفکر باید در برنامه درسی براي فراگیـران   داند و خاطر نشان می و فرایندهاي شناختی می

  .)2004،نکاپال(داراي استعداد درخشان گنجانده شود 

یک ارتباط منطقی با نیازها و استعدادهاي فراگیـران   الگواین : استفاده از برنامه درسی تلفیقی-6 

آید و ایـن امـر از طریـق ارائـه      مختلف به اجرا در میاین رویکرد در سطوح . کند در سطوح مختلف ایجاد می

 انجـام اعی، هنـر، زبـان و مکالمـه قابـل     عملـی، مطالعـات اجتمـ    پژوهش هايهاي چالش برانگیز و انجام  برنامه

تأکید بر ارائه محتوا به صورت پیشرفته و غنی سازي شده و  -1:شرح است این به الگومفروضات این . است

هایی براي تفکر در سطح باال،  ارائه فرصت-2ها و دروس موردمطالعه، مشخص براي رشته چهارجوبارا ئه 

 نظـري ها  در  دو سطح  عملی و    ها و ایده وضوعات اساسی، زمینهتمرکز بر تجارب یادگیري مبنی بر م -3

  ). 4،1987و وارد 3نیلسون(در  رابطه  و حول  محور  موضوعات  اساسی 

متناسب با شخصیت فراگیران، کنجکاوي و حساسیت بیش از حد آنان و پیچیدگی خاص  الگواگر این 

اصـول  الگودر ایـن  . زهاي منحصر به فرد آنان باشدتواند پاسخگوي نیا  می، شخصیتی فراگیران طراحی شود

هـاي   هـاي سـنتی و چـه در حیطـه     هاي درسی استعدادهاي درخشـان چـه در حیطـه     و مفاهیم مربوط به برنامه

هـاي درسـی مبتنـی بـر مفـاهیم پیونـد        هاي تفکر سطح باال و  برنامـه  و با مهارتمی گردد غیرسنتی مشخص 

  . خورده است

  هاي اساتید ویژگی-2

آیند و در  میشمار درخشان به آموزشی افراد داراي استعداد  فراینداساتید یکی از مهمترین عناصر

هاي خاص آنان آشنا  توانند پاسخگوي نیازهاي منحصر به فرد این فراگیران باشند که با ویژگی صورتی می

استعداد درخشان باید بتواند در اساتید موفق در زمینۀ آموزش افراد داراي ) 2001 ( 1به اعتقاد الندري. باشند

قبولی  تا حد قابلآنان اضطراب و ترس عالوه بر آن، باید تالش نمایند  .دنفراگیران انگیزه الزم را ایجاد نمای

  در همین راستا، آرچامبالت. دند و الگوهاي تفکر واگرا و خالق را در فراگیران ترغیب نماینکاهش ده

بیشتر زمان این مطلب است که دانشجویان استعداد درخشان  نشانگر  پژوهش ها ،دارد اظهار می) 1993(

پیشرفته و یا واحدهاي برنامۀ  هاي وقعیتگذرانند و از م هاي درس می در کالس غیرفعالرا به صورت  خود

   .گردند می زا به طور متوسط کمتر از یک بار در ماه برخوردار درسی چالش

                                                
1  . Landry 
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 چندینکنند حداقل باید در  با دانشجویان استعداد درخشان کار میاساتیدي که  )2001( 1سنیبه اعتقاد 

آشنایی با شخصیت فراگیران، آگاهی ها  زمینهاز جمله این  .زمینه اساسی صالحیت و شایستگی داشته باشند

. باشـد  مـورد عالقـه آنهـا مـی    ها و سبک یادگیري  آشنایی با شیوه و هاي مختلف از میزان رشد آنان در جنبه

هاي درسی و مهارت در برقراري ارتباطات اجتماعی و تعامل با فراگیران  در زمینه برنامه اید بطور ویژهآنها ب

هاي تخصصـی   زمینه(دانش و اطالعات  دو دسته درها یی این توانا، به طور کلی. آگاهی زیادي داشته باشند

 )باشـند   قادر به انجام دادن آن اساتید آنچه که باید(ها  مهارتو ) وآنچه که نیاز است معلمان و اساتید بدانند

  . گیرند قرار می

 

   پرسش ها ي پژوهش

هیأت اعضاي   هاي تدریس اصول تدریس به دانشجویان داراي استعداد درخشان تا چه اندازه در شیوه     

  شود؟   مالحظه می علمی

دانشگاه   اعضاي هیأت علمی درهاي مطلوب براي مدرسان دانشجویان استعداد درخشان ، تا چه اندازه  ویژگی 

  شود؟ اصفهان مالحظه می

  پژوهشپژوهش  روشروش

هاي  نامه و  مصاحبه  از نوع کاربردي است و با توجه به استفاده از پرسش حاضر به لحاظ هدف پژوهش

  . نامید کیفی  نیز  –نیمه ساختار یافته می توان آن را کمی 

دانشـجویان اسـتعداد درخشـان دانشـگاه      ته،شامل سه دسته اسـت، اولـین دسـ    این پژوهش جامعه آماري

 یانی هسـتند کـه در کنکـور   نشـجو منظور از دانشجویان استعداد درخشان در این پـژوهش دا  .اصفهان هستند

و یا بر اسـاس   اند اند، در المپیادهاي علمی و  ادبی مقام اخذ نموده را کسب نموده 100ي زیر  سراسري رتبه

سامی آنها توسط معاونت آموزشـی دانشـگاه   که سیاهه ا.اند را کسب کردهمعدل رتبه اول تا سوم رشته خود 

در اختیـار    ایـن سـیاهه  .نفر می باشد 102،تعداد افراد این جامعه با توجه به افراد فارغ التحصیل .شدمشخص 

ه در گیرد تا این دانشجویان  بتوانند از مزایا و خدمات خاصی که دانشـگا   قرار می نیزمدیران گروه هر رشته 

این ترتیب، اساتید نیز می توانند به این سیاهه دسترسـی داشـته    به. دهد، بهره مند گردند  اختیار آنان  قرار می

 .باشند

سـومین جامعـه   در نهایـت  . دنباشـ   جامعه دوم پژوهش متشکل از دانشجویان عادي دانشگاه اصـفهان مـی  

منظــور از  .هاي درخشــان مــی باشــندنظــران و متخصصــان در زمینــه اســتعداد   صــاحبچمعــی از آمــاري، 

                                                
1  . Senny  
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دروس مربوط به ایـن دانشـجویان    به نگارش مقاله پرداخته اند،نظران کسانی هستند که در این مورد   صاحب

نفـر   10تعداد افراد ایـن دسـته    .یا بر اساس تجربه کاري با آنان ارتباط دارند اند و  را تدوین یا تدریس کرده

  .نان مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمده استد که به صورت فردي از آنباش می

 32نفـر بودنـد کـه     102دانشجویان داراي استعداد درخشـان از آن جا که در این پژوهش جامعه آماري 

نفر از آنان به دالیل مختلف از جمله فارغ التحصیل شدن و یـا عـدم عالقـه از شـرکت در پـژهش انصـراف       

جویان داراي استعداد درخشـان در ایـن پـژوهش شـرکت نمودنـد  بـراي       نفر از دانش 70داده و بر این اساس 

مقایسه نتایج حاصل از پرسشنامه دانشـجویان اسـتعداد درخشـان بـا دانشـجویان عـادي، حجـم نمونـه گـروه          

و پرسشـنامه   شـدند  گیـري تصـادفی انتخـاب     طریق نمونهاین افراد از . نفر تعیین شد 70دانشجویان عادي نیز 

اي   براي مقایسه صحیح بین دو گروه مذکور سعی شد از روش همتا سازي رشـته . قرار گرفت دراختیار آنان

هایی انتخاب شوند که دانشجویان اسـتعداد درخشـان     بدین معنا که دانشجویان عادي از گروه. استفاده گردد

ونـه گیـري   براي برآورد حجم نمونـه در انتخـاب متخصصـان، از روش نم   . در آنها مشغول به تحصیل بودند

  . هدفمند از نوع موارد مطلوب استفاده گردیده است

در این پژوهش براي گردآوري داده ها  از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه فردي، حضوري و نیمه 

ی هاي شخصیت هاي تدریس و ویژگی  پرسشنامه پژوهش به بررسی روش. استفاده شده استمند ساختار

لیکرت  اي نامه از طیف پنج درجه در پرسش پرسش ها گذاري راي نمرهبه عالوه ب. پردازد  اساتید می

براي ساخت پرسشنامه . هاي بهبود این دو بعد با استفاده از مصاحبه بررسی گردید روش. استفاده شده است

س پیشینه ابتدا یک مصاحبه گروهی با تعدادي از دانشجویان استعداد درخشان ترتیب داده شد و سپ

هاي تدریس  پرسشنامه در بعد روشپرسش هاي به ذکر است که تعداد  الزم. مطالعه شدموضوع با دقت 

پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفا کرانباخ  .باشد  عدد می 13هاي اساتید  و در بعد ویژگیپرسش پانزده 

  .مناسب تشخیص داده شد ،آن نیز توسط اساتید و متخصصانروایی و . تعیین شده است 94/0

هـاي آمـار توصـیفی و اسـتنباطی در محـیط نـرم         هاي پرسشنامه از شاخص تجزیه و تحلیل داده وربه منظ

انحـراف معیـار بـه     میـانگین و  ،در سطح آمار توصـیفی از فراوانـی، درصـد   . استفاده شده است SPSSافزار

تـک   t درسطح آمـار اسـتنباطی، ازآزمـون   . شده استآوري شده استفاده   هاي جمع  منظور توصیف واقعیت

هـاي بهبـود ایـن دو بعـد      ذکر شـد، روش پیشـتر همان گونه که . مستقل استفاده شده است tاي، آزمون   نمونه

بـراي  .  با استفاده از مصـاحبه نیمـه سـاختار منـد بررسـی گردیـد      )  هاي اساتید هاي تدریس و ویژگی  روش(

در رابطه با موضوع این پـژوهش،  تدوین سواالت مصاحبه به دلیل در دسترس نبودن فرم سواالت استاندارد 
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نظران قرار گرفت و بدین صورت  روایی سـواالت    در اختیار صاحب و  تدوینپژوهشگران سواالت توسط 

ر چوب نظري چاها به دلیل نبودن  هاي حاصل از مصاحبه  جهت تجزیه و تحلیل داده. مورد تایید قرار گرفت

مقوله بندي  بـا توجـه بـه مبـانی نظـري و نظـر        ا این موضوع،بندي در رابطه ب از پیش تدوین شده براي مقوله

 .متخصصان انجام شد

  

  ها  یافته

اصول تدریس به دانشجویان اسـتعداد درخشـان تـا چـه انـدازه در        :در پاسخ به پرسش نخست پژوهش

بـر اسـاس مقیـاس    سـوالی   15نامه اي شیوه هاي تدریس استادان گروه آموزشـی مالحظـه مـی شود؟پرسشـ    

در  ي آماره هاي به دست آمده بـراي هـر یـک از پرسـش هـاي پرسـش نامـه        خالصه. شدطراحی لیکرت 

  . آمده است) 1(جدول 

  

  انیدانشجو گروه دو نظر از استادان تدریس هاي شیوه به مربوط هاي سؤال نمره میانگین مقایسه): 1( جدول  

ره
ما

ش
  

  ها گویه
  عادي  استعداد درخشان

T  P 

X S X S 

  599/0  528/0  04/1  3  /863 08/3 واگذاري ارائه بخشی از محتوا به دانشجویان توانا  1

  612/0  466/0  921/0  18/3  893/0  11/3 طرح مسأله و بحث در رابطه با موضوع درس  2

3  
تقویت ایده هاي نو و خالق مرتبط با درس در 

 دانشجویان
05/3  07/1  35/2  948/0  08/4  0,000  

  476/0  714/0  08/1  70/2  04/1  82/2 توجه بر تفکر انتقادي در بحث و تدریس  4

5  
تدریس بر اساس نکات کلیدي و مفاهیم اساسی 

 درس
21/3  866/0  27/3  02/1  357/0  722/0  

6  
مرتبط نمودن موضوعات درس با شرایط واقعی 

 زندگی
68/2  09/1  57/2  941/0  661/0  509/0  
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7  
ط نمودن مفاهیم اساسی درس به سایر دروس مرتب

 رشته
704/2  03/1  58/2  876/0  972/0  333/0  

8  
سخنرانی و (درتدریس  استفاده از روشهاي مختلف

(... 
4/2  11/1  82/2  07/1  463/0  646/0  

  001/0  56/3  863/0  5/1  39/1  20/2 از رایانه و سایر رسانه ها در تدریس استفاده   9

10  
اتید بر انجام تحقیق انفرادي توجه و تأکید اس

  توسط دانشجویان
7/2  03/1  68/2  986/0  08/1  297/0  

11  
اختصاص بخشی از کالس به بحث آزاد پیرامون 

  درس
67/2  22/1  42/2  0/1  28/1  201/0  

12  
طرح سؤاالتی که نیاز به تفکر زیاد و تجزیه  و 

  تحلیل دارد
61/2  05/1  40/2  01/1  22/1  222/0  

13  
ید بر انجام پژوهش هاي گروهی  توسط تأکید اسات

  دانشجویان
١٨/٢ 20/1  22/2  0/1  222/0  824/0  

  641/0  495/0  15/1  05/2  23/1  15/2  تدریس فعال  روشهاي  از  استفاده  14

15  
تدریس مشارکتی یک درس توسط دو یا چند 

  استاد
85/1  14/1  67/1  15/1  947/0  235/0  

  

مشاهده شده در  tهاي تدریس اساتید،  به شیوه مربوط گویهانزده ، از پ)1( جدول هاي یافته اساس بر  

در  ها و سایر رسانه انهیرااز  استفاده9 شمارهگویه  و "خالق و نو هاي ایده تقویت3شماره  گویه هاي

به دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان و عادي در این دو مورد  گرید عبارت به. معنا دار است تدریس

ارزیابی  هاي تدریس اساتید را ضعیف در هر دو مورد دانشجویان عادي شیوه. متفاوت است يرمعنادا طور

   5گویه مربوط به  يعاد انیاز نظر دانشجو نیانگی، بیشترین م)1( جدول نتایج اساس بر. نموده اند
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 نیانگیو کمترین م) =27/3M(  درسی موضوعات اساسی مفاهیم و کلیدي نکات اساس بر تدریس

  . بوده است) =35/2M( "درس با مرتبط خالق و نو هاي ایده تقویت" 3شماره گویهبوط به مر

 در بحث و مسأله طرح« 2 شماره گویهمربوط به  نیانگیم نیشتریب ،از نظر دانشجویان استعداد درخشان

 کی مشارکتی تدریس« 15 شماره گویهمربوط به  نیانگیو کمترین م) =3M /11( »درس موضوع با رابطه

شده  ارفرضیمع به منزله 5/3 ،پژوهش نیادرکه البته . است بوده) =85/1M( »استاد چند یا دو توسط درس

دانشجویان استعداد درخشان، کیفیت تدریس هاي  با توجه به تواناییرود تا  انتظار می زیرا از دانشگاه است

  .نمایدمتوسط از حد  با هدف پرورش خالقیت وکارآفرینی باالتر خود را و ویژگی هاي اساتید

  از نظر دانشجویان استعداد درخشان 5/3مقایسه میانگین شیوه هاي تدریس استادان با معیار فرضی ) 2(جدول 

X  

67/2754/0  90/017/9-  هاي تدریس شیوه

  

 درصد 5مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي  t، )2( هاي جدول  بر اساس یافته

استعداد درخشان کمتر از سطح  انیشیوه تدریس استادان، از نظر دانشجو به این معنی کوچکتر است

  .مطلوب ارزیابی شده است

    

  از نظر دانشجویان عادي 5/3مقایسه میانگین شیوه هاي تدریس استادان با معیار فرضی ): 3(جدول   

X  

52/2536/0   64/020/15-  هاي تدریس شیوه

  

به این درصد کوچکتر است،  5مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطاي  t، )3(درجدول 

کمتر از سطح مطلوب  يعاد انیشیوه تدریس استادان، از نظر دانشجو  ترتیب می توان نتیجه گیري کرد که

  .شده استارزیابی 

  هاي دانشجویان استعداد درخشان  هاي تدریس مناسب براي شکوفاسازي توانایی  روش

 هاي موثر تدریس به دانشجویان استعداد درخشان شد براي شناخت روش پیشتر بیانهمانگونه که 

   .:ها در این قسمت ارائه می شود  خالصه اي از یافته. انجام پذیرفتمتخصصان ا ب مصاحبه اي

سه نفر از مصاحبه شـوندگان بـر کـاربرد روش تـدریس      :تدریسهاي فعال در  اربرد روشک -1

فعال و مبتنی بر بحث و گفتگو در کالس تأکید داشتند و معتقد بودند که روش تدریس سخنرانی که اسـتاد  
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اگیـران  توانـد روش مناسـبی بـراي انتقـال اطالعـات بـه فر       نمی ،صرفاً اطالعات را به دانشجویان منتقل نماید

صـحبت از کـاربرد روش    ،معموالً در روش تـدریس :از مصاحبه شوندگان  توضیح داد که البته یکی. باشد

در صـورتی  . فعال است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آمادگی قبلی دانشجویان تا چه اندازه اسـت 

تـوان از روش فعـال اسـتفاده      ، مـی که دانشجویان از مسأله طرح شده در کالس اطالعات قبلی داشـته باشـند  

نمود، اما در صورتی که چنین آمادگی وجود نداشته باشـد، اسـتاد بایـد نقـش انتقـال دهنـده داشـته باشـد و         

  ). 1384، 2فرد شماره ( مطالب را بسط دهد

ترین روش براي شکوفاسازي استعدادها و تـوان    مناسب :هاي تدریس خالق  استفاده از روش -2

هـا    با استفاده از ایـن روش . هاي تدریس خالق است انشجویان استعداد درخشان، استفاده از روشابتکاري د

هـاي نـو و    بپردازنـد، ابـداع کننـد و در نهایـت ایـده     الگو توانند به ارائه یک فرضیه و یـا یـک    دانشجویان می

ت کـه اسـاتید در   ایـن امـر در صـورتی میسـر اسـ     . محصوالت نو بر اساس تراوشات ذهنی آنان ارائـه گـردد  

یکی از صاحبنظران در این باره چنین . تدریس خود متکی به روش سخنرانی و ارائه اطالعات محض نباشند

متکی بودن دانشجو بـه کتـاب و اسـتفاده از روش سـخنرانی محـض عامـل اصـلی سـرخوردگی         : گوید  می

علمـی از سـوي دانشـجویان    لگـوي  ادانشجو و بزرگترین مانع بر سر راه بیان خالق عقاید و حتی ارائه یـک  

  ).1384، 7فرد شماره (است

توانـد   هایی اسـت کـه مـی      ارائه یک درس به صورت مشارکتی از جمله روش :تدریس مشارکتی 3

در ایـن رویکـرد، یـک درس بـه وسـیله دو یـا چنـد اسـتاد متخصـص ارائـه           . تدریس اساتید را بهبود بخشـد 

استاد در بخش خاصی از درس تخصص دارد و این امـر بـه بهبـود    گردد و علت این امر آن است که هر   می

هـاي بهبـود     تدریس مشـارکتی از جملـه روش  ، 7شماره به اعتقاد فرد . نماید یادگیري دانشجویان کمک می

فرایند یاددهی ـ یادگیري است، اما هنگامی بهترین تـأثیر را دارد کـه اسـاتید قبـل از شـروع تـرم بـا هـم بـه            

سیده باشند تا بتوانند مطالب یکدیگر را تکمیل نمایند و درس را به صـورت منسـجم ارائـه    هماهنگی الزم ر

د نظر مهـارت الزم را  گردند باید در حیطه مور عالوه بر آن، اساتیدي که براي یک درس انتخاب می. دهند

   .داشته باشند

 مدرسـان  هـاي ویژگیدر بخش دیگري از پژوهش، به منظور پاسخگویی به دومـین پرسـش پـژوهش    -2

 13نامـه اي بـا    "پرسش است؟ مالحظه قابل شما گروه استادان در اندازه چه تا درخشان استعداد دانشجویان

، مقایسه میانگین نمره اساتید و ویژگی هاي اساتید از  نظر دو گروه مورد 4جدول شماره  .گویه طراحی شد

  .بررسی را  نشان می دهد



 157  ... میزان استفاده اساتید از                                                                                      1389، سال 2دهم، شماره یازدوره   

  دوگروه نظر از تخصصی  گروه اساتید هاي یژگیو نمره میانگین مقایسه): 4( جدول

ره
ما

ش
  

  گویه ها
 عادي   استعداد درخشان 

T P  

X S X S 

1 
دارا بودن اطالعات در حد قابل قبول در رابطه با 

 موضوع درس
74/2  17/1  92/2  37/1  895/0  392/0  

2  
فزارهاي آموزشی مربوط به درس ا توانایی استفاده از نرم

 و اینترنت در تدریس
01/3  17/1  60/2  26/1  00/2  047/0  

3  
ولو مخالف با نظریات (احترام به نظرات دانشجویان 

 )خودشان
48/2  04/1  45/2  28/1  144/0  885/0  

  0,871  162/0  0,977  97/2  10/1  94/2 توانایی برقراري ارتباط صمیمانه با دانشجویان  4

  0,146  146/0  988/0  91/2  08/1  17/2 بودن انتظارات سطح باال از دانشجویاندارا   5

6  
توانایی به چالش کشاندن ذهن دانشجویان و ایجاد 

 مرتبط با درس
05/3  11/1  88/2  925/1  990/0  324/0  

  072/0  81/1  962/0  82/2  991/0  12/3 به روز بودن دانش اساتید  7

8  
ویژگیهاي منحصر  اهمیت دادن به تفاوت هاي فردي و

 به فرد دانشجویان
02/3  21/1  52/2  29/2  25/2  020/0  

9  
در دسترس بودن و حضور کافی اساتید براي راهنمایی 

 دانشجویان
58/2  01/1  65/2  06/1  407/0  685/0  

  267/0  11/1  05/1  5/2  909/0  68/2 اهمیت قائل شدن براي نیازها و عالیق دانشجویان  10

  362/0  915/0  01/1  52/2  05/1  68/2 گیزه و عالقه در دانشجویانتوانایی ایجاد ان  11

  33/0  /0977  /983  84/2  08/1  67/2 علمی دانشجویان قابلیت باورداشتن  12

  504/0  67/0  0/1  45/2  01/1  57/2 العمر در دانشجویان توانایی تقویت حس یادگیري مادام  13

  

هاي زیاد و  ستعداد درخشان بیشترین درصد تجمعی گزینهدهد از نظر دانشجویان ا نشان می) 4(نتایج جدول 

و کمتـرین  ) 12/3(درصـد     3/44بـا   » به روز بودن دانش اساتید« 7شماره  خیلی زیاد مربوط به گویه

بـوده    درصـد 10بـا  » اهمیت قائل شدن براي نیازهـا و عالئـق دانشـجویان   « 10شماره  درصد مربوط به گویه

از نظـر  هـاي زیـاد و خیلـی زیـاد     دهد بیشـترین درصـد تجمعـی گزینـه      نشان می) 4(یافته هاي جدول . است

دارا بـودن اطالعـات در حـد قابـل قبـول در رابطـه بـا موضـوع         « 1شماره  مربوط به گویه دانشجویان عادي 
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توانایی تقویـت حـس   «13شماره  و کمترین درصد  مربوط به گویه) 2/ 92((درصد  6/38با » درس

  .بوده است)  2/ 45(درصد  10با » العمر در دانشجویان  دامیادگیري ما

مشاهده  در گروه تخصصی،  هاي اساتید گویه مربوط به ویژگی 13، از )4(هاي جدول    بر اساس یافته

افزارهاي آموزشی مربوط به درس و اینترنت در  استفاده از نرم« 2در گویه شماره  /05شده در سطح 

» اهمیت دادن به تفاوت هاي فردي و ویژگـی هـاي منحصـر بـه فـرد دانشـجویان      « 8شماره  هوگوی» تدریس

بنابراین، بین نظرات دانشجویان استعداد درخشـان و دانشـجویان عـادي در ایـن دو مـورد      . معنادار بوده است

  .تفاوت معنی دار وجود دارد

  درخشان  استعداداز نظر دانشجویان  5/3مقایسه میانگین نمره ویژگی اساتید با معیار فرضی  ): 5( جدول

 X S Se T 

 -98/7 086/0 726/0 80/2  ویژگی اساتید گروه تخصصی

  

مشاهده شده از مقدار بحرانی جـدول در   t مشاهده می شود،) 5(همان گونه که در جدول شماره  

عـداد  تتید از دیـدگاه دانشـجویان اس  هـاي اسـا   بنـابراین ویژگـی  . باشـد   درصد کوچکتر مـی 5 سطح خطاي 

  .درخشان کمتر از سطح متوسط است

  شجویان عادياز نظر دان 5/3مقایسه میانگین نمره ویژگی اساتید گروه تخصصی با معیار فرضی  ): 6(جدول   

 X S Se T 

 -83/10 076/0 643/0 66/2  ویژگی اساتید گروه تخصصی

 
درصـد   5مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطـاي   t کهدهد  نشان می) 6( هاي جدول  یافته

کمتر از سطح  هاي اساتید گروه تخصصی از نظر دانشجویان عادي ، ویژگیبه این ترتیب. باشد کوچکتر می

  .متوسط است

  

  هاي مدرسان داراي دانشجویان استعداد درخشان  ویژگی

هـاي   اند کـه در ادامـه دیـدگاه    تخصصان بر پنج ویژگی زیر اشاره نمودهدر رابطه با ویژگیهاي اساتید، م

  .گردد  در این زمینه  مطرح می شوندگان مصاحبه

در حـال حاضـر یکـی از     :توان علمی باال و هماهنگ بودن آن با دانـش روز جهـان  داشتن -1

ایـن  . ز اسـاتید اسـت  پایین بودن سطح علمی برخـی ا ، معضالت دانشگاه و علت اصلی نارضایتی دانشجویان

 داشـتند  مصاحبه شوندگان در مورد آن اتفاق نظر داشتند و البتـه اظهـار    تمامینکته یکی از مواردي است که
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یکی از مصـاحبه شـوندگان در ایـن    . خورد  هاي مربوط به علوم انسانی به چشم می این معضل بیشتر در رشته

هاي علوم انسانی بـه چشـم    اساتید معموالً در رشتهدارد که مشکل ناکارآمدي و عدم تخصص  باره اظهار می

هـاي    هاي علوم انسانی، معمـوالً اسـاتید درس    در رشتهاز دید این استاد، علت این امر آن است که . خورد می

یکی از دالیل ایـن  . کنند در حالی که در همۀ آنها تخصص الزم را ندارند متفاوت و متنوعی را تدریس می

کنند دانشگاه مجبور اسـت بـه اسـتاد ناکارآمـد هـم حـداقل چنـد        ست که برخی اظهار میرویداد این نکته ا

از مصاحبه شوندگان، براي حل این مشکل باید تغییرات اساسـی در  % 70به زعم  .)1384واحد درس بدهد

واقعـاً  : گویـد  یکـی از مصـاحبه شـوندگان در ایـن بـاره مـی      . سیستم گزینش اساتید در دانشگاه بعمـل آیـد  

هـاي بـالقوه     آور است که با وجود نیروهاي کارآمـد متخصـص و فـارغ التحصـیالنی کـه از توانـایی        جبتع

باالیی برخوردارند هنوز هم در بسیاري از دانشکده ها از اساتید با مدرك کارشناسی ارشـد بـراي تـدریس    

  ).1384، 7فرد شماره ( شود استفاده می

به شوندگان به لزوم  بررسی نقادانه امور و بحث و انتقـاد در  از مصاح% 50 :دارا بودن تفکر انتقادي -2

یکی از مصاحبه شـوندگان دربـارة انتقـاد پـذیري اسـاتید معتقـد       . رابطه با موضوع درس بسیار تأکید داشتند

استاد در کالسی که دانشجوي استعداد درخشـان وجـود داشـته باشـد زیـر فشـار پاسـخگویی علمـی         : است

دیدي انتقادي با مسائل علمی برخورد نماید ولی معموالً اساتیدي که سطح علمی بـاالیی  استاد باید با . است

گیرند و به دانشجویان اجـازة انتقـاد     ندارند خط قرمزهاي بیشتري را در مورد سؤاالت دانشجویان در نظر می

  . را نمیدهند

طی الزم براي بهبـود فراینـد   از مصاحبه شوندگان، خالق بودن اساتید را شر% 70 :خالق بودن استاد -3

اساتیدي که خـود  یکی از مصاحبه شوندگاننظربه . دانند  هاي تدریس خالق می  تدریس و استفاده از روش

استاد خالق میتواند دانشـجویان را بـه سـمت تفکـر     . توانند دانشجویان خالقی تربیت کنند  نمی ،خالق نباشند

این وظیفه دانشگاه است کـه هنگـام گـزینش    . تکر تربیت نمایدواگرا هدایت نماید و دانشجویانی مولد و مب

فـرد  ( هـاي تـدریس خـالق آشـنا نمایـد      اساتید، استادان خالق را انتخاب نمایند و یا الاقل آنهـا را بـا روش  

  ). 1384، 7شماره

یکـی از   :آشنا بودن اساتید با شخصـیت منحصـربه فـرد دانشـجویان اسـتعداد درخشـان       -4

. ها و شخصیت مخاطبان خود آشنایی داشته باشند   ها، ویژگی فق آن است که با تواناییمشخصات اساتید مو

این امر در مورد اساتیدي که مخاطبان داراي استعداد درخشان دارنـد از اهمیـت بیشـتري برخـوردار اسـت،      

کالس درس دارند هاي بالقوه خود، نیازها و انتظارات خاصی از استاد و   زیرا این دانشجویان به علت توانایی
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تـدریس اثـر بخشـی    تواننـد   هاي روانی و شخصیتی این دانشجویان آشنا نباشد نمـی   و اساتیدي که با ویژگی

اسـاتیدي کـه بـا دانشـجویان اسـتعداد      : دارد در این رابطه یکی از مصاحبه شوندگان اظهار مـی . داشته باشند

علت این مسأله در آن است کـه  . شوند  مشکل میکنند معموالً از لحاظ نوع برخورد دچار   درخشان کار می

شناسـند و بـا مختصـات فکـري آنـان        هاي شخصیتی و روانی دانشـجویان اسـتعداد درخشـان را نمـی      ویژگی

هاي تدریس و ارزشیابی مناسـب را نیـز بـراي آنـان در نظـر       توانند روش به همین جهت نمی. آشنایی ندارند

هـاي   ها، سمینارها و دوره از مصاحبه شوندگان، برگزاري کارگاه% 60ظربه ن ).1384، 1فرد شماره ( بگیرند

ها، نیازها و انتظارات دانشجویان اسـتعداد درخشـان بـراي همـۀ اسـاتیدي        آموزشی با هدف شناسایی ویژگی

  .بسیار ضروري است ،کنندمیکه با این دانشجویان کار 

  

  گیري  بحث و نتیجه 

ین پژوهش میتوان چنین استنباط نمود که دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نتایج به دست آمده از ا

هـاي تـدریس    کـه شـاخص  1هاي جـدول   بر اساس یافته. اند از کیفیت تدریس اساتید رضایت کامل  نداشته

تـرین   ، توجه به شیوه تدریس مشـارکتی ضـعیف  دهداثربخش براي دانشجویان استعداد درخشان را نشان می

  .ترین شاخص تدریس اساتید بوده است ن درس مناسبشاخص و بحث پیرامو

حاکی است که بیشتر اسـاتید دانشـگاه اصـفهان از روش طـرح     1نتایج به دست آمده از جدولهمچنین        

  نمایند، که این امر یکی از نقاط قوت اساتید در دانشـگاه اصـفهان     بحث و سؤال درکالس درس استفاده می

نشجویان استعداد درخشان، تدریس مشارکتی، در دانشگاه اصفهان به ندرت از دیدگاه دا.محسوب می شود

، این در حالی است که در ادبیات آموزش عـالی، تـدریس مشـارکتی توسـط چنـد اسـتاد،       گرددصورت می

این امر باعـث بـاال   .بپردازندعاملی است تا از طریق آن هر یک از اساتید به تدریس مطالب کامالً تخصصی 

  .) ، 1مک نیل( شود  ی دانشجویان میرفتن سطح علم

هاي حاصل از پژوهش، دانشجویان عادي دانشگاه اصفهان تـدریس بـر اسـاس مطالـب و      بر اساس یافته

که نشان دهنـدة عـدم انحـراف    .اند نکات کلیدي و مفاهیم اصلی موضوعات درسی را خوب ارزیابی نموده

هاي نـو و    ا این وجود، توانایی اساتید در تقویت ایدهب. اساتید از موضوع اصلی درس در حین تدریس است 

این در حالی است که در عصر حاضـر، بـیش   ). 1جدول(اند  خالق در دانشجویان را ضعیف ارزیابی نموده

                                                
1.  Mc-neel 
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هـا خواسـته     و از دانشـگاه  اسـت از هر زمانی دیگر تأکید بر آموزش و استفاده از روشـهاي تـدریس خـالق    

دانشجویانی که توانـایی ایجـاد کـار بـراي     . ق و کارآفرین به جامعه تحویل دهندشود تا دانشجویانی خال  می

خود و دیگـر افـراد جامعـه را داشـته باشـند و بتواننـد بـه عنـوان عنصـري خـالق و پویـا در صـنعت و سـایر              

 در اینرسد   به نظر می.  هاي جامعه فعالیت نمایند که این امر مستلزم آموزش خالق و کارآفرین است بخش

  . هاي آموزش خالقیت براي آشنا سازي اساتید مفید واقع شود   تشکیل کارگاهزمینه،

هـاي   هـاي تـدریس، تفـاوت دیـدگاه      دهـد از یـازده شـاخص مربـوط بـه شـیوه        نتایج پژوهش نشـان مـی  

استفاده "و"تقویت ایده هاي نو و خالق در دانشجویان"الگويدرخشان و عادي فقط در استعداددانشجویان 

نکتـه حـائز اهمیـت آن اسـت کـه      ). 1جـدول  (معنا دار بوده است  "مپیوتر و سایر رسانه ها در تدریساز کا

بنـابراین، برگـزاري   . تـر از سـطح متوسـط ارزیـابی شـده اسـت        کیفیت تدریس از دید هر دو دسـته ضـعیف  

. باشـد   ي مـی هاي تدریس خالق و فعـال ضـرور    هاي آموزشی آشنا ساختن اساتید با روش  ها و دوره  کارگاه

، مختـاري پـور و   ) 1382(، سـراج زاده   )1382(نتایج دست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش احمـدي  

  .خوانی دارد هم )2004(و مک نیل  )1387 - 1382(، حسینی )1382( جمشیدیان

رخشـان  هاي اساتید، دانشجویان اسـتعداد د   بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، در رابطه با ویژگی

ولی اهمیت قائل شـدن بـراي نیازهـا وعالئـق      اند به روز بودن دانش اساتید را بهترین شاخص ارزیابی نموده

تـرین   این در حالی است که یکی از مهـم ).  4جدول ( معرفی کرده اندترین شاخص    دانشجویان را ضعیف

  . آموزش موفق توجه به نیازها و عالئق دانشجویان است مشخصه هاي

انجام شده با اساتید، تعداد زیادي از آنها بر این باورند که نباید سطح علمی دانشگاه را  هاي صاحبهدر م

هاي نابه جاي دانشجویان نمود و توجه به عالیق فـردي دانشـجویان ممکـن اسـت در       فداي عالئق و خواسته

درس، اجـازة توجـه بـه     هـاي  عالوه بر آن، مدت برگـزاري کـالس  . دراز مدت به زیان نیازهاي جامعه باشد

به عالوه نتایج حاصل از پژوهش نشـان میدهـد دانشـجویان عـادي نیـز ماننـد       . دهد  عالیق دانشجویان را نمی

کـه خوشـبختانه ایـن    . را خوب ارزیابی نموده اند" به روز بودن دانش اساتید" دانشجویان استعداد درخشان 

  .ح علمی قابل قبولی برخوردار هستنداصفهان از سطدانشگاه دهد که اساتید   امر نشان می

هـاي    هاي اساتید به طور کلی بهتر از روش نکته حائز اهمیت دیگر در این پژوهش آن است که ویژگی

هـاي آمـوزش ضـمن      توان امیدوار بود کـه بـا برگـزاري دوره     بنابراین می. تدریس اساتید ارزیابی شده است

علمـی بایـد   هیـأت  ها، اعضـاي    در این دوره. اه بهبود بخشیدکیفیت آموزش را بتوان در این دانشگ ،خدمت

هـایی   هاي آنان نیز آگاهی هاي شخصیتی و توانمندي ویژگیدانشجویان، نسبت به چگونگی تدریس به این 
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دوره هـا الزم اســت گــزینش اعضـاي هیــات علمــی بـه ویــژه بــراي    در کنـار برگــزاري ایــن  . کسـب کننــد 

  .یش تري انجام پذیرد،با دقت نظر بهاي مادر دانشگاه

هـاي    روش(که دانشجویان استعداد درخشان در ایـن دو حیطـه    نشانگر آن استنتایج پژوهش  همچنین 

شاید یکی از دالیـل   .اند   وضعیت را بهتر از دانشجویان عادي ارزیابی نموده) هاي اساتید   تدریس و ویژگی

همـین امـر   و کند   شجویان استعداد درخشان فراهم میاین امر آن باشد که دانشگاه امکانات بیشتري براي دان

تواند باعث افزایش رضایت این دانشجویان گـردد بـه عـالوه اسـاتید نیـز بـه دانشـجویانی کـه بـر چسـب             می

هـاي شناسـایی     ایـن در حـالی اسـت کـه روش    . نماینـد   استعداد درخشان دارنـد، توجـه بیشـتري مبـذول مـی     

توانـد    ایـن امـر نمـی   . کـه  شـود    با معیار موفقیت و رتبه کنکور سنجیده میدانشجویان استعداد درخشان تنها 

ها باشد و دانشگاه باید با هدف  پرورش خالقیت و کـار آفرینـی و      چسب مالك قابل اطمینانی براي این بر

دانشجویان چه عادي و چه استعداد درخشان بـه تجدیـد نظـر در برخـی از      یمندي در تمام افزایش رضایت

 .ارهاي خود پردازدمعی

 



 163  ... میزان استفاده اساتید از                                                                                      1389، سال 2دهم، شماره یازدوره   

  منابع

مقـاالت   مجموعـه . ؛اصـفهان  درخشـان  اسـتعداد  دانشـجویان  رضـایت  بررسی). 1362. (احمدي، احمد

   .درخشان، دانشگاه اصفهانهمایش ملی استعدادهای

  .آستان قدس رضوي: مشهد. آن پرورش هاي شیوه و خالقیت ماهیت). 1378.(حسینی، ا

هاي تـدریس اثـربخش بـراي اسـتعدادهاي درخشـان، اصـفهان،        وهشی). 1382 .(افضل الساداتحسینی، 

  .، دانشگاه اصفهان.درخشان استعدادهاي ملی همایش دومین مقاالت مجموعه

بررسی زمینه اجتماعی دانشجویان ممتاز و نگـرش آنـان نسـبت بـه مسـائل      ). 1382. (عفرسراج زاده،  ج

 .اصفهان ،.درخشان استعدادهاي ملی همایش دومین مقاالت مجموعه :دانشگاه

بررسـی موانـع آموزشـی و پژوهشـی پـرورش      ). 1382.( عبدالرسـول و جمشـیدیان،   مریممختاري پور، 

ــگاه اصــفهان    ــان دانش ــتعداد درخش ــجویان اس ــت در دانش ــه.خالقی ــاالت مجموع ــین مق ــایش دوم ــی هم   مل

  اصفهان ،.درخشان استعدادهاي

  
Archambault, F. X. Westberg. K. L. Brown, S. W., Hallmark, B. W, Zhang, W., & 

Emmons, C. L.(1999). Classroom practices used with gifted third and fourth grade students. 
Journal for the Education of the Gifted, 1, 103-119. 

Culross, R.(1997). Concepts of inclusion in gifted education. Teaching Exceptional 
Children, 29(3), 24-26. 

Davis, G. A., & Bimm, S. B.(1986). Education of the gifted and talented. Englewood 
Cliffs. J:Prentice-Hall. 

Hoover, S. M., Sayler, M., & Feldhusen, J. F.(1993). Cluster grouping and elementary 
students at the elementary level. Roeper Review, 16(1). 13-15 

Howlly, J. C.(. (1986) Engaging the Curriculum in Higher Education, 
Buckingham:SRHE and Open University Pres 

Kaplan, L.(2004). Helping gifted student  with stress. www. Kidsource.Com. 
Kerka,M  ، Gory.K ؛  (1999). Creativity in adulthood. Eric clearing house on adult, 

Columbus. 
Landry, L. (2001). Evidence-led Professional Creativity: a perspective from the General 

Teaching Council for England. Educational Action Research 12, 1 163-167. 
Maker, C. J.(1982). Teaching models in education of the gifted. Austin, TX: Proed. 
Mc-Neel. R.(2004). National survey of identification practices in gifted and talented 

education. Exceptional Children. 48(2). 124-132. 
Midhanse , B.(1997). Challenging gifted students in regular classroom. 

www.Kidsource.Com. 
Nellson،Y، and  Wared, J. C. R.(1987). Activity based students induction, Motivation, 

Performance and professional socialization: Acas study International conference on 
Engineering Education August 6-10, oslo, Norway. 

Renzulli, J. S & Gubbins, E. J.(1999). The National Research Center on the Gifted and 
Talented: Lessons learned and promises to keep. In J. A. Leroux(Ed), Proceeding of the 12th 



  1389، سال 2دهم، شماره یازدوره                                      مشهد        انشگاه فردوسیشناسی د روان مطالعات تربیتی و   164

Annual World Conference of the World Councilfor Gifted and Talented Children, Inc.(pp. 
51-70). Seattle, WA:WCGTC. 

Renzulli, J. S & Rimm, S. M., & Smith, L. H.(1981). The revolving door identification 
mode. Mansfield Center, CT:Creative Learning Press. 

Rogross, S.(1996). Underachieving gifted students. Eric. EcDi. Gest. 
www.Kidsource.Com. 

Seney  ،  R. (2001).. Academic emotions in students’ self-regulated learning and 
achiev،ement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist 
Review, 37, 91–106. 

Snyder, B.(1999, Fall). Raising aspirations of girls. Vocational Guidance Quarterly, 37-
43. 

Tomlinson, C. A.(1996). Good teaching for one and all: Does gifted education have an 
instructional identity? Journal for the Education of Gifted, 20(2), 155-174 

Torrance, E. P1990). The manifesto: A guide to developng a creativecareer. Westport, 
CT: Ablex. 

Van Tassel-Baska, J.(1998a). The development of academic talent: A mandate for 
educational best practice. Phi Delta Kappan, 79(10), 760-763. 

Westberg,K.(2003). Beyon I.Q:A triarchic theory of human intelligence. New 
York:Cambridge University Press 

  


