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 چکیده
هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت ابعاد زمینه و درونداد برنامه آموزشی مدارس تیزهوشان دوره 

سه ، متوسطهاول استان خوزستان بر اساس الگوي ارزشیابی سیپ است. جامعه آماري این پژوهش
دانش آموز پایه سوم با استفاده از جدول  248، دبیر 80بود. تعداد  دانش آموزان و خبرگان، گروه دبیران
آماري این پژوهش در رابطه با ابزار پرسشنامه  يها، نمونهفرد خبره با روش تمام شماري 9مورگان و 

تا حد اشباع مصاحبه شد. دو ، را تشکیل دادند. در رابطه با ابزار مصاحبه نیز از دبیران و دانش آموزان
مشاهده و گرفتن ، که اطالعات خواسته شده در آن بر اساس اسناد و مدارك ست ساخت دارچک لی

، 858/0 یراندب. میزان آلفاي کرانباخ پرسشنامه آیدیماطالعات از متخصصان تعلیم و تربیت به دست 
روش  آربه دست آمد. در این مطالعه  862/0و پرسشنامه خبرگان ، 901/0دانش آموزان  پرسشنامه

، استفاده گردید. براي تعیین اعتبار صوري و محتوا هامصاحبهسش از همتایان براي تعیین پایایی پر
، نفر از صاحب نظران مرتبط در این خصوص دریافت شد. از روش تجزیه و تحلیل نشانگرها 5نظرات 

 صل ازحا يهادادهو عوامل و میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در تجزیه و تحلیل  هامالك
از ارزیابی تفاوت بین  هایستلو در تجزیه و تحلیل چک  از روش مقوله بندي استفاده شد. هامصاحبه

 يهابرنامهکیفیت وضع موجود و مطلوب بهره گرفته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
 نداد مطلوب بود.آموزشی مدارس تیزهوشان استان خوزستان بر اساس الگوي سیپ در بعد زمینه و درو
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 مقدمه
 کامل يتوسعه جهت در انسانها فرد فرد به بخشیدن توان، پرورش و آموزش رسالت

 سایر از هدف این و است خود خالق هاييتوانمند شناخت نیز خود و استعدادهاي
 گونه هر از دوره ب اصالحی هايیاستس از صحیح گیري هرهب است تریالمتع اهداف
 سیستم در را مثبتی هايیدگرگون تواندیم کورانه کور تعصب یا و تفریط و افراط

کلید فتح آینده است و ، ). آموزش و پرورش کارآمد1391، اردبیلیکند ( ایجاد آموزشی
فردا را تربیت کند و نسل  يهاانسانه که از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بود

فردا آماده سازد بنابراین ضرورت دارد برنامه ریزان و  يجامعهامروز را براي زندگی در 
 مقتضیات زندگی فردا را، معلمان و مسووالن آموزش و پرورش، سیاستگذاران آموزشی

نان براي فعالیت در بشناسند تا بتوانند آمادگی دانش و بینش الزم را در کودکان و جوا
فردي دانش آموزان توجه خاصی  يهاتفاوتدهند و همچنین به  جامعه فردا پرورش

آموزان تیزهوش ابتدا باید دقیق شناسایی شوند و بعد ). دانش1389، صافیباشد (داشته 
تیزهوشان خواندن را  معموالً قرار بگیرند. آموزشن مورد یشااز تشخیص استعدادها

). ارزشیابی از جمله 2013، بایکوك و همکارانکنند (ان دیگر شروع میزودتر از کودک
نقش تسهیل کنندگی در کیفیت بخشی به امور را  تواندیمموثرترین تدابیري است که 

) در حیطه ارائه خدمات اجتماعی فرهنگی نشان 1392واال (). 1385، ایفا کند. (صالحی
فرهنگی دارند که هر  یرتأثدانش آموزان  مدارس تیزهوشان بر يهابرنامهداده است که 

 را نیز رتبه بندي نموده است. هامؤلفهکدام از 
که  نشان دادحیطه ارائه خدمات اجتماعی آموزشی و فردي  ) در1392اکبر (پور 

اجتماعی و ایجاد انگیزه در دانش  يهامهارتمدارس تیزهوشان به افزایش  يهابرنامه
حیطه تناسب فضاهاي آموزشی و امکانات مدرسه و  در همچنین آموزان توجه دارد

مدارس تیزهوشان متناسب با  يهابرنامهحیطه کارکرد مدیران به این نتیجه رسید که 
سیستم ارزشیابی و با توجه به امکانات و تجهیزات آموزشی مدارس است و همچنین 

) به 2017( ورفو وندر  یسونمور کارکرد مدیران نیز با اهداف آموزشی تناسب دارد.
بر اساس شواهد تجربی یک اصل  مسائلاین مسئله اشاره کردند که اثبات انگیز بودن 

تاما میرانتی و ویدیا ی، ل پیچیده را نیز ارزیابی کند. هايیدهپد تواندیمبنیادین است که 
) نتایج ارزیابی آموزشی را به سه عامل ورودي اصلی یعنی دسترسی به منابع 2017(
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ینه اجتماعی و اقتصادي و کارآي مدرسه ارتباط دادند. و نشان دادند که پیش، مدرسه
که نبودن  دهدیمو برنامه آموزشی نشان  قابل توجه در در کارایی سیستم يهاتفاوت

) 2017( یکزاناولجن اغلب مسئول عملکرد ضعیف آموزشی است.، ارزابی درست
ارزیابان باید یک سري  پیچیده را حل کند و مسائل تواندیمارزیابی آموزشی 

پتکو و  یتنا آنها را آموخته و اجرا کنند. مؤثرخاص داشته باشند که به طور  يهامهارت
 مسائل، تجربه، مبتنی بر ارزیابی آموزشی را فعالیت مؤثر) ویژگی مهم یادگیري 2016(

 ) در حیطه ارائه2014همکاران (و  راشل .دانندیماقتصادي و بازخورد مفید و فوري 
خدمات فردي و اجتماعی به این نتیجه رسیدند که پس از شرکت دانش آموزان در این 

رفتارهاي عاطفی و اجتماعی دانش آموزان بهبود یافت و باید روي یک برنامه  هابرنامه
) در حیطه اشتیاق 2014همکاران (منظم در کالس درس تاکید نمود. ون در میولن و 

لذت بردن از  -ه نبود استرس از طرف والدین و معلمانشاگردان به این نتیجه رسیدند ک
 .شودیممدرسه و پیشرفت تحصیلی باعث کاهش مشکالت اجتماعی و تحصیلی 

) در حیطه تناسب اهداف مدرسه به این نتیجه رسیدند که 2014همکاران (مایر و 
اعتماد به نفس و توجه به منافع ملی در بین دانش آموزان تیزهوش باعث پیشرفت 

) در 1394زاده (تا آنان به اهداف برنامه برسند. عباس  شودیمتحصیلی شده و باعث 
علوم در  هايیشگاهآزمابه این نتیجه رسید که  هایشگاهآزماو  هاکارگاهحیطه تناسب 

در حیطه پیشرفت  )1393فر (آرین  ) و1394کامور (این مدارس کارایی باالیی دارند. 
موزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادي ساعات تحصیلی نشان داد که دانش آ

) 1392( یانمطالعه بیشتري دارند و نمرات پیشرفت تحصیلی آنان باالتر است. حسینی 
در حیطه کارکرد و تعامل مدیر مدرسه با معلمان و دانش آموزان به این نتیجه رسید که 

درصد  90ر سطح با کنترل سبک رهبري مدیران در مقایسه با سبک رهبري والدین د
) در حیطه 1391( یکلباسمستقیم دارد.  یرتأثاطمینان برهوش هیجانی دانش آموزان 

درسی به این نتیجه  يهابرنامهتعامل معلمان با دانش آموزان و در حیطه انعطاف پذیري 
شناختی  هايیژگیورسید که جذب و گزینش معلمان مدارس تیزهوشان باید بر اساس 

ضمن خدمت معلمان  يهاآموزشو توجه به نیاز سنجی در  ياحرفهو شخصیتی و 
) در حیطه تعامل معلمان 2015دلن () و اوزکان و کایا 2015همکاران (باشد. اوزکان و 

و دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که نظرات معلمان بیشتر مبتنی بر تجربه و 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در        788

تیز هوش از جایگاه  وضعیت آموزشی معلمان است و معلمان و دانش آموزان تیزهوش
) در حیطه انعطاف 2014پوموتسوا (مهمی در آموزش و پرورش برخوردار هستند. 

درسی به این نتیجه رسبید که دانش آموزان تیزهوش باید از  يهابرنامهپذیري 
دانش آموزان عادي طراحی  يهابرنامهبهره مند شوند که متفاوت از  هایییتفعال
الزم براي تدریس ویژه در مدارس تیزهوشان را  يهاآموزشد و معلمان نیز بای اندشده

) در حیطه امکانات و خدمات آموزشی و فضاهاي آموزشی مدارس 2013( یتوسببینند. 
تیزهوشان و تعامل معلمان با دانش آموزان به این نتیجه رسید که آموزش معلمان این 

رفت جامعه به آموزش مدارس باید بیشتر باشد و باید براي رسیدن به رشد و پیش
تیزهوشان اعم از فضاي آموزشی و امکانات و خدمات آموزشی این مدارس اهمیت 

در حیطه انعطاف پذیري برنامه درسی به این  )2013همکاران (بیشتري داد. بایکوك و 
نتیجه رسیدند که معلمان این مدارس عقیده دارند که دانش آموزان تیزهوش با 

 .شوندیمبیشتر به چالش کشیده ایسن مدارس  يهابرنامه
) در حیطه تعامل معلمان با دانش آموزان به این نتیجه 2012( یرازدمالتینتاش و 

رسیدند که معلمان نقش زیادي در آموزش و پرورش اولیه دانش آموزان تیزهوش 
وضعیت موجود را ترسیم  تواندیمارزیابی برنامه آموزشی استعدادهاي درخشان  دارند.

را فراهم  يترمطلوبرا برطرف نموده و وضع  هایکاستهکارهاي اصالحی و با را
آموزشی مدارس  يهابرنامهارزیابی ، سازد. بنابراین مسئله مورد بررسی در این پژوهش

تیزهوشان از حیث عناصر اصلی نظام آموزشی بر اساس الگوي سیپ شامل زمینه 
فضا و ، مدیران، دبیران، نامه درسیبر، دانش آموزان) درونداد ((اهداف برنامه آموزشی

حاصل به ارائه راه کارهایی براي  هايیافتهدر نهایت با تحلیل  خواهد بود.، تجهیزات)
 باال بردن کیفیت برنامه آموزشی مدارس تیز هوشان پرداخته خواهد شد. بنابراین هدف

دارس آموزشی م يهابرنامهکیفیت ابعاد زمینه و درونداد  این پژوهش ارزشیابی
 تیزهوشان دوره متوسطه اول استان خوزستان بر اساس الگوي سیپ است.

 روش 
باروش  نیز هادادهپیمایشی و از لحاظ گردآوري  -این پژوهش به روش توصیفی

انجام شد. جامعه آماري این پژوهش را افراد  94-95در سال تحصیلی ، ارزشیابی
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دانش آموزان پایه آخر دوره ، نفر 9تعداد خبرگان) ( یزهوشانتمتخصص در آموزش 
 103تعداد نفر و دبیران مدارس تیزهوشان  720تعداد اول متوسطه مدارس تیزهوشان 

تشکیل دادند. به منظور نمونه گیري با توجه به اینکه مدارس تیزهوشان متوسطه  نفر
 248، دبیر 80مدرسه انتخاب شد. که تعداد  6مدرسه هستند لذا به تصادف  12اول 

، فرد خبره با روش تمام شماري 9آموز سال نهم با استفاده از جدول مورگان و دانش 
در رابطه با  آماري این پژوهش در رابطه با ابزار پرسشنامه را تشکیل دادند. يهانمونه

تا حد اشباع مصاحبه شد. ابزار جمع آوري ، ابزار مصاحبه نیز از دبیران و دانش آموزان
پرسشنامه دانش آموزان سال نهم و ، پرسشنامه دبیران در تحقیق حاضر سه هاداده

بر اساس بعد درون داد براساس دار (پرسشنامه خبرگان بود. دو چک لیست ساخت 
مدیران و دانش آموزان مدارس ، حیطه فضاهاي آموزشی و بررسی پرونده دبیران

و گرفتن مشاهده ، که اطالعات خواسته شده در آن بر اساس اسناد و مدارك تیزهوشان)
ساخت دار با  يمصاحبهاطالعات از متخصصان تعلیم و تربیت به دست آمد. و دو 

آلفاي کرانباخ پرسشنامه ، 858/0 یراندبدبیرانو دانش آموزانبود. آلفاي کرانباخ پرسشنامه 
به دست آمد. در این  862/0و آلفاي کرانباخ پرسشنامه خبرگان ، 901/0دانش آموزان 

استفاده گردید. براي  هامصاحبهش از همتایان براي تعیین پایایی روش پرس آرمطالعه 
نفر از صاحب نظران مرتبط در این خصوص  5نظرات ، تعیین اعتبار صوري و محتوا

، تعیین اهداف تحقیق -1دریافت شد. شیوه اجرا و مراحل پژوهش به این شرح است: 
ارزشیابی کیفیت هر یک از  معرف براي يهامالكتدوین  -3، مطالعه پیشینه موجود -2

 -4با استفاده از الگوي عناصر سازمانی کافمن و هرمن)درونداد (، زمینه يهابخش
با استفاده از نظرات عوامل (تدوین نشانگرهاي معرف براي ارزشیابی کیفیت هر یک از 

تدوین معیارهاي  -5متخصصان صاحب نظر در حوزه تیزهوشان با کمک روش دلفی). 
طراحی و  -7، مورد نیاز جهت سنجش نشانگرها يهادادهمشخص کردن  -6، قضاوت

تجزیه و  -9، اجراي ابزارها -8، هادادهتدوین ابزارهاي اندازه گیري جهت گردآوري 
ارائه  -10، تحلیل اطالعات و قضاوت در ارتباط با میزان مطلوبیت عوامل و نشانگرها

بعد زمینه و  2پژوهش بر روي  اینپیشنهادهایی به منظور بهبود آموزش تیزهوشان. 
 نوع حسب بر را نشانگرها ابتدا هاداده تحلیل و استخراج منظور بهدرونداد انجام شد. 

 نمودیم. بندي دسته آن مقیاس
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 در مجددي زندهیسا و، شد معلوم نشانگرها از یک هر مطلوبیت سطح آنکه از پس
 مطلوبیت سطح که شانگرهایین به یعنی شد. انجام مالك به مربوط نشانگرهاي مورد
 ارزش، هستند مطلوب نسبتاً که ییها، آن)5 زني (وعدد ارزش است مطلوب آنها

 داده اختصاص) 1( عددي ارزش، دارند قرار نامطلوب سطح در که آنهایی و) 3( عددي
به دست آمد.  مالك هر به مربوط نشانگرهاي عددي ارزش میانگین سپس .شودیم

 توجه با بعد مرحله در قسمتی مطابقت داده شد. 5آمده با طیف سپس امتیاز به دست 
 عامل مطلوبیت سطح تا گیردیم صورت مجددي دهی وزنها، مالك مطلوبیت سطح به

 ارزش، است مطلوب آنها مطلوبیت سطح که مالکهائی به ترتیب بدین .شود مشخص
 1 ديعد ارزش نامطلوب سطح و 3 عددي ارزش، مطلوب نسبتاً سطح، 5 عددي

 قسمتی مطابقتپنج  طیف با مجدداٌ را عامل امتیاز نیز نهایت در شد. داده اختصاص
. در تجزیه و تحلیل شود مشخص مربوطه عامل کلی مطلوبیت سطح تاشد  داده
از روش مقوله بندي استفاده شد. در این پژوهش براي  هامصاحبه حاصل از يهاداده

د مرحله دنبال شد که عبارتند از: فراهم سازي چن هامصاحبهحاصل از  يهادادهتحلیل 
از طریق کد  هامقولهدر قالب  هادادهتقلیل و تلخیص ، هادادهسازمان دهی ، هاداده

. بر این اساس پس از چند بار هادادهگذاري و ترکیب کردن کدها و در نهایت ارائه 
، کنندگان مشروح مشارکت يهاپاسخپیاده شده و بررسی دقیق  يهامتنبررسی 

در صورتی که  هایستلچک  شناسایی و انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل ییهامقوله
آن نشانگر در سطح مطلوب ، تفاوتی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نباشد

 نسبتاًاین نشانگر در سطح ، و اگر تفاوت بین این دو کم باشد گرددیمارزشیابی 
موجود با وضع مطلوب آن ناهمخوانی زیادي  و اگر وضع شودیممطلوب ارزشیابی 

 .گرددیمداشته باشد آن نشانگر در سطح نامطلوب ارزشیابی 

 هایافته
 سؤاالتپژوهش به پاسخگویی به هر یک از  سؤاالتدر اینجا ضمن بیان هر یک از  

برنامه آموزشی مدارس  ايینهزماول: کیفیت عوامل  سؤال .شودیمپرداخته ، پژوهش
 در بعد زمینه: هامصاحبه یلتحل متوسطه اول استان خوزستان چگونه است؟ تیزهوشان

در بعد زمینه سواالتی به صورت مصاحبه از دبیران و دانش آموزان پرسیده شد و 



 791 ... دوره تیزهوشان مدارس عملکرد بر تحلیلی نگاهی

مدارس تیزهوشان مقوله  يهارسالتنظرات مصاحبه شوندگان را در مورد اهداف و 
 دریافت که توانیمه شوندگان بندي و طبقه بندي شد. که با توجه به نظرات مصاحب

و تحلیل  یهتجز ازنظر دانش آموزان و دبیران بعد زمینه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
براي ارزشیابی کیفیت بعد زمینه در مدارس تیزهوشان استان  در بعد زمینه: هاپرسشنامه

 خوزستان ازسه پرسشنامه استفاده شده است.

 دانش آموزان و خبرگان، وي بعد زمینه در پرسشنامه دبیرانمقایسه امتیاز و سطح الگ .1جدول 
 میانگین حیطه پرسشنامه بعد

 زمینه

 دبیران
 تناسب اهداف مدرسه

55/2  
 مطلوب) نسبتاً(

 (مطلوب) 4 رضایت از مدیر

 آموزاندانش
 (مطلوب) 60/4 اشتیاق شاگردان براي ورود به مدارس تیزهوشان

 (مطلوب) 4 ارائه خدمات علمی مدرسه
 (مطلوب) 4 ارائه خدمات فردي و اجتماعی مدرسه

 خبرگان
پژوهشی و عرضه ، وجود اهداف مدون در سه حوزه آموزشی

 خدمات تخصصی
50/3 

 مطلوب) نسبتاً( 
 (مطلوب) 77/3 مجموع کل

در حیطه ، میانگین امتیاز به دست آمده از پرسشنامه دبیران، 1بر اساس جدول  
در حیطه رضایت ازمدیر مطلوب  مطلوب و نسبتاًمدرسه بیانگر وضعیت  تناسب اهداف

بوده است. در پرسشنامه دانش آموزان نیز حیطه اشتیاق دانش آموزان براي ورود به 
حیطه ارائه خدمات علمی در مدرسه مطلوب و حیطه ارائه ، مدارس تیزهوشان مطلوب

سشنامه خبرگان نیز در حیطه خدمات فردي و اجتماعی مدرسه نیز مطلوب بود. در پر
 نسبتاًپژوهشی و عرضه خدمات تخصصی ، وجود اهداف مدون در سه حوزه آموزشی

مدارس  آموزشی يهابرنامهمطلوب بود. میانگین کلی ارزشیابی بعد زمینه کیفیت 
در  77/3زمینه با میانگین کلی  بعد تیزهوشان دوره اول استان خوزستان مطلوب بود.

برنامه آموزشی مدارس  يدروندادهادوم: کیفیت  سؤال رار دارد.وضعیت مطلوبی ق
در  هاپرسشنامهتجزیه و تحلیل  تیزهوشان متوسطه اول استان خوزستان چگونه است؟
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براي ارزشیابی کیفیت بعد درونداد در مدارس تیزهوشان استان خوزستان  بعد درونداد:
 از دو پرسشنامه استفاده شده است.

 متیاز و سطح الگوي بعد درونداد در پرسشنامه دبیران و دانش آموزانمقایسه ا .2جدول 
 میانگین حیطه پرسشنامه بعد

 درونداد

 دبیران

 (مطلوب)5 پیشرفت تحصیلی
 (مطلوب)5 آموزشی يهادوره

 مطلوب) نسبتاً(3 انعطاف پذیري برنامه
 مطلوب) نسبتاً(3 فضاهاي آموزشی

 (مطلوب)5 کتابخانه
 مطلوب) نسبتاً(3 ايیانهرانات و خدمات امکا

 (مطلوب)5 هایشگاهآزماو  هاکارگاه
 (مطلوب)5 وسایل کمک آموزشی

 دانش آموزان

 مطلوب) نسبتاً(3 آموزشی هايیتفعال
 مطلوب) نسبتاً(3 رضایت از مدیر

 مطلوب) نسبتاً(3 پیشرفت تحصیلی
 (مطلوب)5 تعامل دبیر با دانش آموزان

 مطلوب) نسبتاً(3 درسی يهابرنامهانعطاف پذیري 
 مطلوب) نسبتاً(3 ايیانهراامکانات 

 (مطلوب)15/4 جمع کل

نشان داده شده است ارزشیابی بعد درونداد نشان داد که  2جدول همان طور که در 
 ،در حیطه پیشرفت تحصیلی مطلوب، میانگین امتیاز به دست آمده از پرسشنامه دبیران

فضاهاي آموزشی ، مطلوب نسبتاًانعطاف پذیري برنامه ، آموزشی مطلوب يهادوره
و  هاکارگاه، مطلوب نسبتاً ايیانهراامکانات و خدمات ، کتابخانه مطلوب، مطلوب نسبتاً
مطلوب و وسایل کمک آموزشی مطلوب بوده است. در پرسشنامه دانش  هایشگاهآزما

، مطلوب نسبتاًرضایت از مدیر ، مطلوب نسبتاًشی آموز هايیتفعالآموزان نیز حیطه 
تعامل دبیر با دانش آموزان مطلوب و انعطاف پذیري ، مطلوب نسبتاًپیشرفت تحصیلی 

میانگین کلی  مطلوب بود. نسبتاً ايیانهرامطلوب و امکانات  نسبتاًدرسی  يهابرنامه
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ان دوره اول استان مدارس تیزهوش آموزشی يهابرنامهارزشیابی بعد درونداد کیفیت 
 در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 15/4خوزستان مطلوب بود. بعد درونداد با میانگین 

بر اساس اسناد و مدارك مربوط به وضع مطلوب ها، یستلبراي تمامی چک 
گرفتن اطالعات از متخصصان تعلیم و تربیت و مدیران مدارس ، مدارس تیزهوشان

مشخص ، س چک لیست بررسی فضاهاي آموزشیاسا بر .آیدیمتیزهوشان به دست 
تناسب ، فضاهاي آموزشی مدرسه با تعداد دانش آموزان تناسب هايیطهحکه  شودیم

تعداد کتب تخصصی در ، فضاي کتابخانه و ساالن مطالعه مدرسه با تعداد دانش آموزان
 هايیطهحمطلوبی دارند ولی  وضعیت تعداد کتب غیر تخصصی در کتابخانه و کتابخانه

وضعیت نامطلوبی وجود دارد.  مناسب هايیشگاهآزماتعداد  و مناسب يهاکارگاهتعداد 
گفت که مدارس تیز هوشان استان خوزستان از نظر فضاهاي آموزشی  توانیمبنابر این 

. که این مطلب در راستاي نتایج تجزیه و برندیممطلوبی به سر  نسبتاًدر وضعیت 
بررسی  بر اساس چک لیستهمچنین  است.، یرانتحلیل حاصل از پرسشنامه دب

که دو  شودیممشخص  مدیران و دانش آموزان مدارس تیزهوشان، دبیران يهاپرونده
حیطه ساخت و ابداع آثار مرتبط با رشته علمی توسط دبیر و سرانه مقاالت چاپ شده 

 رد.توسطدبیران در مدارس تیزهوشان استان خوزستان در وضعیت نامطلوبی قرار دا
مطلوب قرار دارد.  نسبتاًحیطه سرانه مقاالت چاپ شده توسط مدیران نیز در وضعیت 

 سابقه، مدرك تحصیلی دبیر، سابقه تدریس دبیر، رشته تحصیلی دبیر هايیطهحدر 
تناسب تعداد دانش آموزان با امکانات و ظرفیت ، مدرك تحصیلی مدیر، تدریس مدیر

از یک کالس به کالس باالتر در وضعیت مطلوبی میانگین معدل دانش آموزان ، مدرسه
 قرار دارند.

 بحث و نتیجه گیري
هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت ابعاد زمینه و درونداد برنامه آموزشی مدارس 
تیزهوشان دوره متوسطهاول استان خوزستان بر اساس الگوي ارزشیابی سیپ بوده 

آموزان و دبیران در بعد زمینه در مشخص شد که نظرات دانش  هامصاحبهاز متن است. 
از  ارزیابی بعد زمینه يهادادهوضعیت مطلوبی قرار دارد. نتایج استخراج و تحلیل 

در حیطه تناسب ، نشان داد میانگین امتیاز به دست آمده از پرسشنامه دبیران هاپرسشنامه
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ب بوده مطلوب و در حیطه رضایت از مدیر مطلو نسبتاًاهداف مدرسه بیانگر وضعیت 
است. در پرسشنامه دانش آموزان نیز حیطه اشتیاق دانش آموزان براي ورود به مدارس 

حیطه ارائه خدمات علمی در مدرسه مطلوب و حیطه ارائه خدمات ، تیزهوشان مطلوب
فردي و اجتماعی مدرسه نیز مطلوب بود. در پرسشنامه خبرگان نیز در حیطه وجود 

مطلوب  نسبتاًپژوهشی و عرضه خدمات تخصصی  ،اهداف مدون در سه حوزه آموزشی
مدارس تیزهوشان  آموزشی يهابرنامهمیانگین کلی ارزشیابی بعد زمینه کیفیت  بود.

با نتایج پژوهش  سؤالحاصل از این  یجنتا دوره اول استان خوزستان مطلوب بود.
همکاران  مایر و، )2014همکاران (ون در میولن و ، )1392اکبر (پور ، )1392واال (های

 بعد زمینه مطابقت دارد. يهامؤلفه) در بعضی 2014(
براي ارزشیابی کیفیت بعد درونداد در مدارس تیزهوشان استان خوزستان از دو 
پرسشنامه دانش آموزان و دبیران و دو چک لیست بررسی فضاهاي آموزشی مدارس تیز 

استفاده شده ، موزانمدیران و دانش آ، دبیران يهاپروندههوشان و چک لیست بررسی 
ارزیابی بعد درونداد نشان داد میانگین امتیاز به  يهادادهاست. نتایج استخراج و تحلیل 
آموزشی  يهادوره، در حیطه پیشرفت تحصیلی مطلوب، دست آمده از پرسشنامه دبیران

کتابخانه ، مطلوب نسبتاًفضاهاي آموزشی ، مطلوب نسبتاًانعطاف پذیري برنامه ، مطلوب
مطلوب و  هایشگاهآزماو  هاکارگاه، مطلوب نسبتاً ايیانهراامکانات و خدمات ، لوبمط

وسایل کمک آموزشی مطلوب بوده است. در پرسشنامه دانش آموزان نیز حیطه 
پیشرفت تحصیلی ، مطلوب نسبتاًرضایت از مدیر ، مطلوب نسبتاًآموزشی  هايیتفعال

درسی  يهابرنامهن مطلوب و انعطاف پذیري تعامل دبیر با دانش آموزا، مطلوب نسبتاً
مطلوب بود. میانگین کلی ارزشیابی بعد درونداد  نسبتاً ايیانهرامطلوب و امکانات  نسبتاً

مدارس تیزهوشان دوره اول استان خوزستان مطلوب بود. بر  آموزشی يهابرنامهکیفیت 
ه اساس چک لیست بررسی فضاهاي آموزشی مدارس تیزهوشان مشخص شد ک

تناسب فضاي ، فضاهاي آموزشی مدرسه با تعداد دانش آموزان تناسب هايیطهح
 تعداد کتب تخصصی در کتابخانه، کتابخانه و سالن مطالعه مدرسه با تعداد دانش آموزان

تعداد  هايیطهحمطلوبی دارند ولی  وضعیت تعداد کتب غیر تخصصی در کتابخانه و
در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. بنابر مناسب هايیشگاهآزماتعداد  و مناسب يهاکارگاه

گفت که مدارس تیز هوشان استان خوزستان از نظر فضاهاي آموزشی در  توانیماین 
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. که این مطلب در راستاي نتایج تجزیه و تحلیل برندیممطلوبی به سر  نسبتاًوضعیت 
، دبیران يهاپروندهاساس چک لیست بررسی  بر است.، حاصل از پرسشنامه دبیران

مشخص شد که دو حیطه ساخت و ابداع آثار مرتبط با رشته ، مدیران و دانش آموزان
علمی توسط دبیر و سرانه مقاالت چاپ شده توسط دبیر در مدارس تیزهوشان استان 
خوزستان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. حیطه سرانه مقاالت چاپ شده توسط 

سابقه ، رشته تحصیلی دبیر هايیطهحقرار دارد. در  مطلوب نسبتاًمدیران نیز در وضعیت 
تناسب ، مدرك تحصیلی مدیر، سابقه تدریس مدیر، مدرك تحصیلی دبیر، تدریس دبیر

میانگین معدل دانش آموزان از یک ، تعداد دانش آموزان با امکانات و ظرفیت مدرسه
با  سؤالاین  حاصل از یجنتا کالس به کالس باالتر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

پوراکبر ، )1393فر (آرین ، )1394کامور (، )1394زاده (عباس  يهاپژوهشنتایج 
اوزکان و ، )2015همکاران (اوزکان و ، )1391( یکلباس، )1392( یانحسینی ، )1392(

، )2013همکاران (بایکوك و ، )2013( یتوس، )2014پوموتسوا (، )2015دلن (کایا 
 بعد درونداد مطابقت دارد. يهامؤلفهدر بعضی  )2012( یرازدمالتینتاش و 

 يهابرنامهابعاد زمینه و درونداد  هايیطهحدر بعضی ، با توجه به نتایج پژوهش
که  شودیمدیده  هایییکاستآموزشی مدارس تیزهوشان متوسطه اول استان خوزستان 

. کندیمموجود را ایجاب  هايیکاستضرورت برنامه ریزي در جهت کاهش یا حذف 
، که از صاحبنظران آموزش تیزهوشان به منظور بررسی چگونگی تدوین شودیمپیشنهاد 

آموزشی تیزهوشان در نظام آموزشی کشور دعوت به  يهابرنامهاجرا و نوآوري در 
آموزشی  يهابرنامهکیفیت  یرتأث، عمل آید. از طریق برگزاري سمینارهاي مختلف

 يهاکارگاهشور نشان دهیم. همچنین با برگزاري علمی ک هايیشرفتپرا در  تیزهوشان
آموزشی براي دبیران و مدیران مدارس تیزهوشان براي آشنایی بیشتر آنان با نوآوري در 

ها، یکاستآموزشی مدارس تیزهوشان تالش کنیم. بهتر است براي کم شدن  يهابرنامه
ت بخشی به آموزش نیاز سنجی مرتب از دبیران و مدیران مدارس تیزهوشان براي کیفی

تالش بیشتر در جهت کیفیت بخشی بیشتر به  لزوم انجام شود.، ضمن خدمت يهادوره
پژوهش اهمیت دارد.. مهم  هايیافتهبر اساس ، درونداد مدارس تیزهوشان، ابعاد زمینه

آموزشی مدارس تیزهوشان با توجه به پیشرفت  يهابرنامهاست که تغییر و بازنگري در 
 يهابرنامهایجاد شود. همچنین به کار گیري اصالحات الزم در ، ژيعلم و تکنولو
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 هايیتفعالبراي انجام  آموزشی مدارس تیزهوشان براي باال بردن انگیزه دانش آموزان
 آموزشی و تحقیقاتی بیشتر نیز از همیت زیادي برخوردار است.

 منابع
مطالعه رابطه عادت هاي مطالعه با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش ). 1393عاطفه (، آرین فر

شهر  16آموزان پسر مدارس عادي غیر دولتی و تیزهوش دوره اول متوسطه منطقه 
 استان تهران.، دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد نامهپایان. تهران
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 مشاوران و والدین). تهران: بعثت.، معلمان

نیاز دانش آموزان و  ینتأم). آسیب شناسی مدارس خاص از نظر 1392زهره (، پور اکبر 
بابل در ، قائم شهر، وضعیت آموزشی مدارس دخترانه دوره متوسطه در شهر ساري
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، شناسی ارشدکار نامهپایان. شهر تهران ههاي تیزهوشان پسرانآموزان دبیرستاندانش
 تهران.، دانشگاه علم و فرهنگ

 ارزشیابی هنرستانهاي کاردانش با استفاده از الگوي، 1385. کمال، درانی ؛یوانک، صالحی
CIPP کاردانش: موردي  يهاهنرستانمنظور پیشنهاد چارچوبی براي بهبود کیفیت  به

): 2و  1( 36تی و علوم تربی شناسیروانشهر تهران. مجله  2منطقه  يهاهنرستاناز 
166-143. 

 مدیریت و نوآوري در مدارس. تهران: انجمن اولیا و مربیان.، 1389احمد. ، صافی
بررسی میزان کارایی آزمایشگاه علوم پایه دبیرستان هاي دخترانه ). 1394ناهید (، عباس زاده

. 1393. -94ن از دیدگاه معلمان آن مدارس در سال تحصیلی فرزانگان شهر تهرا
 تهران.، دانشگاه آ زاد اسالمی واحد تهران مرکز، کارشناسی ارشد نامهپایان
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). ارزیابی برنامه درسی مدارس استعدادهاي درخشان در دوره راهنمایی 1391( افسانه، کلباسی

وب. و فرایند فعلی شناسایی دانش آموزان تیزهوش به منظور ارائه یک الگوي مطل
 اصفهان.، دانشگاه اصفهان، دکترا نامهپایان
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عملکرد تحصیلی و مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان ، مقایسه خالقیت ). 1392( يمهد، واال
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