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 تعاملی مدرسه  طرح 
 

ٔاشارهٔبهٔآموزشگاهیٔداردٔکهٔ«ٔتعاملیٔهٔ مدرس»
ً
فردٔفردٔدانشٔٔ«تشخیصٔؤپرورشٔاستعداد»اصطالحا

ٔدرٔکانونٔفّعالّیتهایٔآموزشیٔؤپرورشیٔخویشٔقرارٔمیٔدهد.ٔ«ٔچشمٔاندازٔتعاملی»بأآموزانٔرأ
رویکردیٔنؤدرٔآموزشٔؤپرورشٔقلمدادٔنمیٔشود؛ٔبلکهٔازٔهرٔمدرسهٔٔ«استعدادٔرورشپٔؤتشخیص»

استعدادٔکودکٔؤنوجوانٔبپردازد؛ٔاّمأاینٔکهٔبهٔٔهٔ ایٔدرٔهرٔمقطعٔتحصیلیٔانتظارٔمیٔرودٔکهٔکمٔؤبیشٔبهٔمقول
یٔنؤؤتازهٔبهٔشمارٔمیٔ،ٔاستعدادٔهرٔکودکٔؤنوجوانیٔموردٔکنکاشٔؤتحقیقٔواقعٔشود،ٔچشمٔانداز«تعاملی»نحؤ
ٔآید.

«ٔروانشناسیٔتعاملی»ؤیأٔ«روانشناسیٔتعاملیٔمکتب»ٔهٔ اینٔاصطالحٔنؤدرٔتاریخٔآموزشٔؤپرورشٔبرٔپای
تحّققٔمیٔٔ«تعاملیٔمدرسهٔ »درٔقالبٔ«ٔتعاملیٔمکتب»درٔواقعٔاستنتاجهایٔروانشناختیٔتربیتیٔازٔٔشکلٔگرفت.

ٔیابد.
ٔازٔسیاستیٔهرٔدرٔاستعدادٔتعاملیٔماهّیتٔبرٔمبتنیٔ«تعداداسٔپرورشتشخیصٔؤٔتعاملیٔراهبرد»

ٔحیطهٔ ٔسهٔدرٔسطحٔپانزدهٔازٔمرّکبچنانچهٔخواهیمٔدیدٔٔراهبردٔاین.ٔداردٔاجرأقابلّیتٔتفکیکٔؤتلفیقٔسیاستهای
ٔدرٔبرنامهٔچهارٔؤهفتادٔمجموعٔدرٔتلفیق،ٔنظامٔدرٔمزبورٔراهبردٔپایهٔ ٔبر.ٔاستٔتقوّیتٔؤٔآموزشٔتشخیص،

ٔاینٔاساسیٔاندازٔچشم.ٔشودٔمیٔپیشنهادٔخاّلقّیتٔؤتحصیلیٔاستعدادٔپرورشٔبرایٔمختلطٔؤفردیٔاستهایسی
ٔ.ٔاستٔخاّصٔٔایٔزمینهٔدرٔاستعدادٔپرورشٔبرایٔساختاریٔؤمحتواییٔکوششهایٔتعاملیٔترکیبٔراهبرد،

ایٔنخستینٔبارٔبرٔ«استعدادٔپرورشٔؤتشخیصٔتعاملیٔراهبرد»ٔ،مستقیمٔمؤّسسٔمکتبٔتعاملیزیرٔنظرٔ
ٔدرٔتاریخٔآموزشٔؤپرورشٔکشورٔدرٔیکٔآموزشگاهٔتلفیقیٔاجرأشد.

ٔتجربهٔ ٔنخستینٔمثابهٔ ٔبهٔ«دزفولٔعّصاریانٔدکتر»ٔدبیرستانٔدرٔتلفیقٔنظامٔدرٔتعاملیٔراهبردٔازٔگیریٔبهره
ٔ.ٔاجراستٔحالٔدرٔکماکانٔکهٔشدٔآغاز3131ٔٔسالٔازٔایرانی
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ٔٔدبیرستان هیأتٔامناییٔمحسوبٔمیٔٔازٔنوعٔآموزٔدانش054ٔٔجمعّیتٔبأ«دزفولٔعّصاریانٔدکتر»پسرانه 
ٔاست.ٔٔتواناییهایٔمختلطٔؤناهمگونییٔبأکالسهااینٔدبیرستانٔدارایٔتحصیلیٔٔهایٔپایهشود.ٔ

ٔتواندٔمیٔفردیٔسیاستٔتحّققٔپایٔبهٔپأآموز،ٔدانشٔهرٔشخصیٔآمادگیهایٔبهٔتوّجهٔاساسٔبرٔراهبرداینٔ
ٔ.بخشدٔتوفیقٔاستعدادهأپرورشٔبهٔتلطمخٔسیاستٔچارچوبٔدر

ٔزمینهٔسازیٔؤبرنامٔشاملٔمبانیٔنظریٔ«تعاملی مدرسهٔ »طرحٔٔهٔ درٔاینٔنوشتارٔبهٔنحؤاجمالیٔشاکل ویژهٔه 
ٔارایهٔمیٔشود.

 الف( مبانی

 مفهوم مکتب تعاملی
ٔ ٔفهم ٔدرکٔو ٔپی ٔمطالعاتٔدر ٔتاریخ ٔآدمی»در ٔروان »ٔ ٔتر ٔساده ٔتعبیر ٔبه ٔروانی»و ٔفرایندهای هموارهٔ«

ٔاهیمیٔپدیدٔآمدهٔؤشکلٔگرفتهٔاندٔکهٔپنداشتهٔشدهٔماهّیتٔاینٔفرایندهأرأروشنٔؤآشکارٔساختهٔاند.مف
ٔمثابهٔ  ٔبه ٔتالشها، ٔو ٔکوششها ٔمجموعه ٔعلمی»ٔاین ٔبررسی ٔروشنگریٔ« ٔدر ٔکه ٔآن ٔحال ٔشوند؛ ٔمی تلّقی

ٔ ٔبرای ٔآدمی»دستاوردهایش ٔروان »ٔ ٔاز ٔعظیمی ٔسیل ٔقالب ٔ«مفاهیم»در ٔها»، ٔگزاره »ٔ ٔضایاق»و ٔؤ« ٔمحقق هر
ٔدرٔمیدانٔؤعرصهٔ  ٔؤمنصفیٔدچارٔتردیدٔاست. کاربردٔنیزٔضعفٔؤعجزٔمفاهیمٔؤقضایایٔٔپژوهشگرٔورزیده

ٔابهامٔآلود،ٔدرٔآزمونیٔواقعی،ٔهرٔچهٔبیشترٔنمودارٔمیٔشود.
ٔبیٔتردیدٔیکیٔازٔریشهٔهایٔچنینٔوضعّیتی،ٔتأکیدٔؤپافشاریٔتنگٔنظرانهٔؤعبثٔبرٔشناختٔنابٔؤمنفّکٔ

ٔدرٔواقعٔ«ٔمکتبٔعنصرگرایی»روانیٔازٔسایرٔپدیدهٔهاستٔکهٔازٔآنٔبهٔعنوانٔٔیکٔپدیدهٔ  ساختارٔ»یادٔمیٔکنیم.
ٔهّمتٔاینٔچشمٔاندازٔاست.ٔوجههٔ «ٔپژوهیٔعنصرگرایانه

ٔ ٔبرابرٔچنینٔرویکردی، ٔمکتبٔتعاملیٔروانشناسی»در »ٔ ٔبیانٔدیگر، ٔبه جایٔمیٔٔ«تعاملیٔروانشناسی»یا
ٔگیرد.

ٔتعام» ٔٔ«لیمکتب ٔنگارنده، ٔزعم ٔدیدگاههاییبه ٔو ٔنظریات ٔها، ٔانگاره ٔمجموعه ٔبرایٔٔبه ٔکه ٔدارد اشاره
ٔپدیدهٔ  ٔمعنایٔٔآشکاریٔماهّیتٔهر ٔبه ٔروانی، ٔنظام ٔروانیٔبررسیٔمیٔکنند. ٔنظام ٔتعاملٔبا ٔدر ٔآنٔرا

ً
روانیٔصرفا

اینٔنظام،ٔٔگسترهٔ یکپارچگیٔهماهنگٔحیطهٔهایٔشخصیتی،ٔعاطفی،شناختی،ٔنگرشی،ٔکنشیٔؤزیستیٔاست.ٔدرٔ
ٔهرٔپدیدهٔؤیأمفهومٔروانشناختی،ٔهوّیتٔمیٔیابد.ٔ
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ٔ
ً
ٔمفاهیمٔمهمیٔچونٔهوش،ٔتیزهوشی،ٔاستعداد،ٔیادگیریٔبویژهٔازٔجملهٔپدیدهٔهاییٔبهٔشمارٔآیندٔکهٔصرفا

ٔ.درکٔؤشناختهٔمیٔشوند«ٔبررسیٔتعاملی»ازٔطریقٔ
ٔ ٔاستعداد»مقوله  ٔنیزٔپدیده« ٔٔایٔمتعاملٔمیٔرا ٔٔسیرداند. ٔبه ٔتاریخٔمطالعاتٔنیزٔهمانندٔٔاستعدادتوّجه در

موردٔتوّجهٔقرارٔٔاستعدادشناختیٔٔبسیاریٔازٔمفاهیمٔروانشناختیٔازٔعنصرٔگراییٔآغازٔشدهٔاست.ٔدرٔابتدأدامنهٔ 
ٔبرٔپایهٔ  ٔاّما بررسیهایٔمّتخذٔازٔمصاحبهٔهایٔبالینیٔؤمشاورهٔایٔریشهٔدارٔؤٔگرفتٔؤتأدهٔهأسالٔادامهٔیافت.

فٔمتمرکزٔبرٔتکٔبررسیهأناگزیرٔبهٔدامنهٔهایٔغیرٔشناختیٔنیزٔکمٔؤبیشٔتوّجهٔشدٔؤپژوهشهأبهٔدامنهٔهایٔژر
ٔمزبورٔتعمیمٔیافت.ٔگستردهٔ 

کفایتٔنمیٔکند؛ٔازٔآنٔٔاستعدادبایدٔبیانٔداشتٔحّتیٔافزودنٔدامنهٔهایٔغیرٔشناختیٔنیزٔدرٔدریافتٔماهّیتٔ
ٔستلزمٔبررسیٔتعاملیٔاست.روانشناختیٔمٔرویٔکهٔدرکٔهرٔپدیدهٔ 

ایٔنؤبرایٔمفهومٔپردازیهأؤنظریهٔپردازیهاییٔاستٔکهٔٔگسترهٔؤپهنه«ٔمکتبٔتعاملیٔروانشناسی»ازٔاینٔرو،ٔ
ٔنزدیکٔؤدور،ٔبروزٔخواهندٔیافتٔؤجملگیٔبرٔ «ٔؤهوشٔاستعدادٔ،تقیّٔماهّیتٔتعاملیٔتیزهوشی،ٔخاّلٔ»درٔآینده 

ٔدیگرٔروانشناختیٔ ٔورزید.ٔٔتأکیدٔخواهندٔمانندٔهرٔپدیده 
ٔخاّلٔ ٔاستعداد، ٔبهٔبیانٔقیّٔآنچهٔپیرامونٔهوش، ٔروانیٔصادقٔاست. ٔهرٔپدیده  ٔدرٔباره  تٔؤتیزهوشیٔبیانٔشد،

ٔکنش،ٔ ٔروانیٔبرایندٔیکٔنظامٔتعاملِیٔهماهنگٔمرّکبٔازٔتوانشٔ)شناختیٔؤغیرهٔنظیرٔهوش(، ٔهرٔپدیده  دیگر،
ٔمزبورٔدرٔیکٔپویاییٔتعاملِیٔهماهنگٔمنجّرٔٔشخصّیت،ٔنگرش،ٔانگیزشٔؤبدن)اساسٔزیستی( است.ٔپنجٔحیطه 

ٔفوقٔبیانٔمیٔشودٔکهٔمث ،ٔپأبهٔپایٔالًٔبهٔپدیدآیی،ٔشکلٔگیریٔؤبروزٔیکٔپدیدهٔروانیٔمیٔشوند.ٔدرٔتوضیحٔنکته 
ٔیکٔویژگیٔشخصّیتی(،ٔخودباوریٔمثبت،ٔموضعٔدرونیٔنظارتٔ افزایشٔهوش،ٔبأاستقاللٔکنشی،ٔتفّردٔ)بهٔمثابه 

ٔدرونیٔرویاروییم.ٔ ٔؤانگیزه 
ٔکردٔؤغفلتٔبروزشٔدرٔیافتهٔنظامٔعواملٔازٔروانی،ٔیکٔپدیدهٔ ٔمطالعهٔ ٔؤکاوشٔدرٔ«دّقت»ٔبهانهٔ ٔبهٔتوانٔنمی

بهٔٔنظرانهٔتنگٔدیدٔبأؤکردٔ«برداریٔنمونه»ٔمالزمات،ٔؤخاستگاههأازٔنظرٔصرفٔؤانگاشتٔنادیدهٔرأآنها
ٔپنداشتٔؤدادٔجایٔاشٔیافتهٔنظامٔترکیبٔدرٔمجّددأرأ«یافتهٔبرشٔنمونهٔ »ٔآنٔسپسٔؤپرداختٔنمونهٔآنٔکاوش

ٔگمراهٔٔ.استٔشدهٔشناختهٔپدیدهٔآنٔماهّیتٔؤحقیقتٔکه ٔفریبنده، ٔقطعٔنظرٔازٔعواملٔمزبور، بررسیٔآنٔپدیده،
ٔکنندهٔؤابهامٔآلودٔخواهدٔبود.
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ٔآنٔجداسازیٔمستلزمٔ«دقیق»ٔبررسیٔطرفٔیکٔتعارضند؛ٔازٔدچارٔاشٔقراردادیٔضوابطٔمبنایٔبرٔپژوهشها
ٔنظامٔدرٔتحلیلٔؤبررسیٔمقتضیٔپدیده،ٔآنٔفهمٔؤدریافتٔسو،ٔدیگرٔازٔؤاستٔاشٔطبیعیٔبسترٔؤزمینهٔازٔ«برش»

ٔاست.ٔاشٔطبیعیٔیافتگی
ٔایٔفریبندهٔؤتنگٔضوابطٔدرٔبایدٔرأاستنباطهأدرٔپژوهشگرانٔسردرگمیٔؤدستاوردهأتعارضٔریشهٔ ٔلذا
ٔاست.ٔپذیرفتهٔبهٔطورٔقراردادیٔرأآنهأکنونیٔتحقیقٔروشٔکهٔجست

ٔبررسیهای ٔنتیجه ٔدورانٔؤنگرانهٔجزءٔدر ٔو ٔاند ٔبستٔشده ٔبن ٔدچار ٔروانشناسی ٔقلمرو ٔدر ٔعنصرگرایانه
ٔاست.ٔٔرسیدهٔسرٔبهٔبیشٔؤمزبورٔکمٔبررسیهای

ٔپدیدهٔهایٔروانی،ٔپیامدیٔمبهم،ٔلغ زشٔآلودٔؤبیٔپایهٔازٔماهّیتٔؤبنابراینٔواکاویٔعنصرٔگرایانهٔؤجزءنگرانه 
ٔبهٔدیگرٔبیان،ٔروشنگریٔازٔپدیدهٔهایٔیادٔشدهٔدرٔگرؤبررسیٔؤکاوشٔهمهٔ ٔبهٔدستٔخواهدٔداد. چیستیٔآنها

ٔجانبهٔؤتعاملیٔآنهاست.ٔ
ٔبهٔایٔپدیدهٔهرٔعاملیٔچندٔبررسیٔدرٔروانشناختیٔپژوهشهایٔاعتبارٔامروز ٔعواملٔکهٔایٔاندازهٔاست.
ٔؤاعتبارٔازٔاندازهٔهمانٔبهٔکاوشٔؤبررسیٔآنٔگیرد،ٔقرارٔتوّجهٔموردٔروانشناختیٔمفهومٔهرٔیپدیدآیٔدرٔاساسی
 دارد.ٔبهرهٔاستواریٔؤقوام

ٔکهٔداردٔاشارهٔمبانیٔنظریٔؤدستاوردهایٔتحقیقاتیٔمجموعهٔ ٔبهٔچنانٔکهٔبیانٔشد،ٔ«تعاملیٔروانشناسی»
ٔٔروانیٔپدیدهٔ ٔهرٔماهّیتٔآشکاریٔبرای

ً
ٔمعنایٔبهٔروانی،ٔنظام.ٔکنندٔمیٔبررسیٔروانیٔنظامٔبأتعاملٔدرٔرأآنٔصرفا

ٔزیستیٔو)ٔکنشیٔنگرشی،ٔعاطفی،شناختی،ٔشخصّیتی،ٔهایٔحیطهٔهماهنگٔیکپارچگی ٔاست( ٔاینٔگسترهٔ ٔدر.
ٔ.یابدٔمیٔهوّیتٔروانشناختی،ٔمفهومٔیأؤپدیدهٔهرٔنظام،

ٔروانشناختیٔمتفاوتٔپدیدهٔ ٔهرٔبروزٔؤیریگٔشکلٔؤپدیدآییٔمنشأٔتعاملٔبنیادهایٔروانشناختیٔدرٔیکدیگر،
ٔپیچیده،ٔتعاملیٔفرایندٔیکٔبرایندٔرأرقمٔمیٔزند.ٔازٔاینٔرو،ٔفردّیت«ٔفردّیت»استٔؤدرٔسطحٔگستردهٔترٔؤژرفتر،ٔ

ٔمتأّثرٔازٔبنیادهایٔروانشناختیٔاستٔکهٔمشتملٔبرٔپایهٔهأؤریشهٔهاییٔاست.ٔپیٔدرٔپیٔؤژرف
ٔ«سرشت» ٔ«نیاز»، ٔ«توانایی»، ٔ«احساس»، ٔ«اندیشه»، ٔتشکیلٔمیٔدهندٔؤ دپایه های تفر   ،«کنش»ؤ«ٔپیوند»، را

«ٔزیستیٔاقلیمٔ »ؤ«ٔاقتصادیٔؤاجتماعیٔطبقهٔ »،ٔ«فرهنگ»،ٔ«جنسّیت»،ٔ«سّنیتحّولٔ»اشارهٔبهٔ ریشه های تعدیلی
دٔها،ٔریشهٔؤهأپایهٔاینٔدارد.ٔتعامل ٔآورد.ٔمیٔپدیدٔرأتفر 

میٔشودٔدرٔواقعٔٔتلّقیٔبدیهیٔامریٔ«عوامل»ٔیا«ٔعامل»ٔوجودٔروانشناختیٔدیدهٔ پٔهرٔبررسیٔتوضیحٔآنٔکهٔدر
پنداشت؛ٔازٔآنٔرویٔکهٔدریافتٔٔمنفّکٔٔؤمستقلّٔٔمؤّثرشٔعواملٔیأعاملٔازٔتوانٔنمیٔرأروانشناختیٔپدیدهٔ ٔهیچ
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یکٔنظامٔتعاملیٔؤٔروانیٔبهٔریشهٔها،ٔسرچشمهٔهأؤخاستگاههاییٔبستگیٔداردٔکهٔدرٔماهّیتٔؤحقیقتٔهرٔپدیدهٔ 
ٔدرهمٔآویختهٔآنٔرأپیٔریزیٔنموده،ٔشکلٔمیٔدهند.ٔ

هایٔتازهٔؤنیزٔتوّجهٔبهٔتأثیرٔٔبیٔتردیدٔمطالعاتٔؤتحقیقاتٔآیندهٔدرٔکشفٔقلمروها،ٔتواناییهایٔبنیادینٔؤزمینه
ویژگیهایٔٔتعاملیٔدقیقترٔنظامٔروانشناختیٔ)خصایصٔشخصّیتی،ٔانگیزشی،ٔنگرشی،ٔشناختی،ٔکنشیٔؤزیستی(ٔو

ٔقوامٔؤجنسیّٔ ٔروانی، ٔاقلیمیٔؤ...(ٔدرٔپدیدآییٔؤشکلٔگیریٔهرٔپدیده  ٔاجتماعی، ٔمحیطیٔ)فرهنگی، ٔتحّولی، تی،
ٔخواهدٔبخشید.«ٔروانشناسیٔتعاملی»استواریٔبیشتریٔبهٔ
گستردهٔمطالعاتٔدرٔاینٔعرصهٔمانندٔبسیاریٔازٔپدیدهٔهایٔروانیٔمتعّلقٔبهٔمطالعاتٔتعاملیٔٔازٔاینٔرو،ٔآیندهٔ 
ٔترٔؤژرفترٔاست.

ٔٔ«تعامل»
ً
ٔروانشناسیٔنقشٔکاربردیٔؤبنیادینٔهایٔعرصهٔهمهٔ ٔدرٔتقریبا ٔبهداشت،ٔٔدارد: ٔتشخیص، محض،
ٔپرورشٔؤآموزشٔمشاورهٔؤدرمانٔو

بهرهٔگیریٔازٔمطالعاتٔفراتحلیلیٔؤترکیبٔپژوهیٔاستٔکهٔزمینهٔرأبرایٔٔچنینٔاستلزامیٔدرٔابتدأمقتضی
ٔچیرگیهایٔبینٔرشتهٔایٔرأمیٔطلبد.فراهمٔکندٔؤپرٔواضحٔاستٔکهٔانگارهٔپردازیٔٔانگارهٔهأارایهٔ 

چیرگیهایٔعلمیٔفراتخّصصیٔخویشٔؤبأپرهیزٔٔروانشناسیٔازٔآِنٔدانشمندانیٔاستٔکهٔبرٔپایهٔ ٔآیندهٔ درٔنتیجهٔ
ٔهایٔرو ٔدرٔکاوشٔحقیقتٔپدیده ٔتعاملیٔرا ٔانداز ٔیکٔچشم ٔهایٔروانی، ٔانگاریٔپدیده انیٔدرٔپیشٔمیٔازٔساده

ٔگیرند.ٔ

 مفهوم تعاملی استعداد
ٔٔداردٔوجودٔ«بنیادینٔتوانایی»ٔپنجٔمجموع،ٔدرٔسالٔؤسّنٔٔهرٔدرٔفردیٔهرٔبرایٔیکلّٔٔطورٔبه ٔتواناییٔسه:

ٔمهارتٔؤورزیدگی(«)کنش»ٔنوعٔدؤعنوانٔبهٔکارٔانجامٔتواناییٔدؤؤ«هوش»ٔنوعٔسهٔمثابهٔ ٔبهٔیادگیری
ٔنامیدهٔ«تحصیلیٔهوش»ٔؤ«تجربیٔهوش»ٔ،«تحلیلیٔهوش»ٔترتیبٔبهٔدگیرییأتواناییٔیأهوشٔنوعٔسه

ٔعنوانٔ«مندیٔوظیفهٔمهارت»ٔؤ«نوسودمندیٔمهارت»ٔترتیبٔبهٔنیزٔکارٔانجامٔتواناییٔیأکنشٔنوعٔدؤؤمیشوند
ٔ.گیرندٔمی

ٔٔیابیٔریشهٔؤگیراییٔتیزٔدرٔمحوریابی،ٔ،ٔدریافتٔٔفهمٔٔاینٔنوعٔهوشٔبرٔتوانایی هوش تحلیلی ؤٔٔمفاهیم،ٔتجزیهساده 
ٔآسانٔدستهٔبهٔشیوهبندیٔراحتٔمفاهیمٔٔطبقهٔٔمطالب،ٔٔتحلیل بندیهایٔجدیدٔازٔمفاهیمٔؤسرانجام،ٔٔهایٔنوین،ٔارایه 

ٔمباحث،ٔداللتٔدارد. ٔسازماندهیٔساده 
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ٔدانسته هوش تجربی یکٔهأبرایٔروشنٔشدنٔمطلبٔاستٔکهٔبأتحرٔاینٔنوعٔهوشٔبهٔمعنایٔتواناییٔدرٔتجربه 
ٔمبهمٔیأپیچیده ٔشود.ٔٔایٔآغازٔمیٔشدنٔکنجکاویٔفراگیرٔبأهرٔمسأله 

ٔبأ ٔؤعملٔدرٔمحیطٔاستٔکه ٔگیریٔازٔمشاهده ٔبهره ٔیادگیریٔحّسیٔفّعالٔبهٔویژه هوشٔتجربیٔدرٔبرگیرنده 
ٔدانستهٔها ،ٔپذیرفتهٔٔهایٔبدونٔکسبٔتجربٔٔبأاصرارٔبرٔآنٔهمراهیٔداردٔؤدرٔواقعٔهیچٔآموزهٔ ناآرامیٔبرایٔتجربه 

ٔشود.ٔنمی
ؤمباحثٔتحصیلیٔؤفهمٔ)بویژهٔعملی(ٔگیریٔدقیقٔمواّدٔدرسیٔٔاینٔهوشٔبهٔمعنایٔتواناییٔیادهوش تحصیلی 

ٔبرای ٔکارٔآنها ٔدقیق ٔافزایشٔدّقتٔعملٔانجام ٔتحصیلٔٔو ٔدوران ٔطّی ٔعملی ٔواحدهای ٔموّفقّیتٔدر ٔبا استٔکه
ٔهمراهیٔدارد.

ٔطرحهکنش نوسودمندی  ٔنوینتواناییٔارایه  ٔٔؤمؤّثریٔبرایٔٔجدید،ٔآسانٔٔحلّٔٔٔکهٔراهٔٔٔایٔسودمندٔبهٔسادگیٔبأشیوه 
شود.ٔدوستیٔانجامٔکارٔبزرگٔؤٔمنجرٔمیٔٔبرجستهٔٔدشوارٔباشدٔؤبهٔتواناییٔانجامٔکارٔسودمندٔدرٔسطحٔٔمسائل

ایٔدرٔویٔٔکنجکاوانهٔٔؤجوشٔٔکندٔؤجنبٔایٔاستٔکهٔفکرٔهمیشگیٔلزومٔانجامشٔفردٔرأرهأنمیٔتازهٔبهٔاندازه
ٔیابد.ٔبروزٔمی

ٔیادگیری،ٔبهٔگونهٔانجامٔدرستٔؤدقیقٔآنچهٔازٔفردٔخواستهٔمیمندی  کنش وظیفه ایٔکهٔبهٔخوبیٔازٔٔشودٔبرٔپایه 
ٔ ٔآیدٔدرٔواقعٔتمرکزٔفردٔدرٔانجامٔدقیقٔؤدرستٔکارهایٔمحّولهٔاست.ٔشدهٔبرٔمیٔتعیینٔوظیفهٔ عهده 

ٔورزد.ٔتأکیدٔمیٔؤمسؤولّیتٔدرستٔوظیفهیقٔؤدقانجامٔٔمندیٔبرٔٔپسٔکنشٔوظیفه
ٔٔازٔدؤجنبهٔ ٔاستعدادٔنیزٔچونٔتیزهوشی برخوردارٔاست.ٔٔ«زمینه»ؤمظروفٔیأٔ«تواناییهایٔبنیادین»ظرفٔیا

،ٔاستعدادٔرأ«زمینه».ٔتواناییها،ٔدرٔتعاملٔبأگیردٔآنٔجایٔمیٔدرٔهستهٔ «ٔزمینه»ؤرهٔکٔ ٔدرٔپوستهٔ ٔ«تواناییهایٔبنیادین»
ٔکنند.ٔٔریزیٔمیپیٔ

ٔ«تحلیلیهوشٔ»بنیادینٔبهٔدستٔآمدهٔاستٔکهٔشاملٔٔبنابراینٔتاکنونٔپنجٔتوانایی ٔ«هوشٔتجربی»، هوشٔ»،
تواناییهایٔبنیادینٔکشفٔٔبرٔاینٔاساس،ٔبرٔپایهٔ 1ٔشود.ٔمیٔ«مندیٔکنشٔوظیفه»ؤ«ٔکنشٔنوسودمندی»،ٔ«تحصیلی

 رأارایهٔداد.2ٔٔ«ساختارٔکروی»توانٔیکٔٔهأمیٔشدهٔدرٔتعاملٔبأزمینه

                                                            
 گانهٔبرگزیدهٔاست:ٔٔنگارندهٔاینٔمعادلهایٔالتینیٔرأبرایٔهوشهایٔسهٔ-3

Organized Intelligence, Experimental Intelligence, and Academic Intelligence 

ٔوسودمندیٔؤوظیفهٔمندیٔبرگزیدهٔاست:ؤنیزٔاینٔمعادلهایٔالتینیٔرأبرایٔکنشهایٔن
Dutiability Action, New profitability Action 

ٔنگارندهٔبرایٔاینٔساختار،ٔمعادلٔالتینیٔزیرٔرأبرگزیدهٔاست: -2ٔ
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ٔ

ٔ
 

 ساختار کروی استعداد
 

ٔ ٔبهٔتعبیرٔساده ٔیادگیریٔؤطبقه «استعداد»ازٔاینٔرو، ٔانجامٔبندیٔٔتواناییٔدرک، ٔیکٔزمینهٔؤیا مفاهیمٔویژه 
ٔکارٔؤبروزٔقابلّیتهای ٔاست.ٔدرٔآنٔزمینهٔٔشخصیٔٔماهرانه 

ٔ

  یادگیری تعاملی ماهی ت
ٔطلیعه ٔافق«مکتبٔتعاملی»هایٔنظریٔٔاز ٔمقولهٔ ٔ، ٔیادگیری»ٔجدیدیٔدر »ٔ ٔممکنٔاستٔاستٔکه ٔبهٔاز آن

ٔ«ٔتعاملیٔیادگیریٔماهّیت»ٔمثابهٔ  تبیینٔماهّیتٔتعاملیٔیادگیریٔپیامدهایٔمحضٔؤکاربردیٔبسیاریٔدرٔنامٔبرد.
ٔهایٔگوناگونٔخواهدٔداشت.ٔعرصه
بدینٔمعناستٔکهٔبهٔازایٔهرٔنوعٔهوش،ٔنوعیٔیادگیریٔوجودٔدارد:ٔتحصیلی،ٔ«ٔتعاملیٔیادگیریٔماهّیت»

ٔیعنیٔدرٔمصداقٔؤواقعٔؤ ٔدرٔعالمٔانتزاعٔقابلٔتصّورٔاست؛
ً
ٔتفکیکٔسهٔنوعٔیادگیریٔصرفا تجربیٔؤتحلیلی.

ٔشاکلهٔ  ٔیکپارچگیٔمتعاملٔدر ٔاینٔشاکلهٔ ٔعینیت، ٔنوعٔیادگیریٔرأیادگیریٔتحّققٔدارد. ٔسه ٔهر ٔهمٔٔیکپارچه در

                                                                                                                                                                                                
Spherical Structure of Talent (S.S.T.) 
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آمیختهٔاست.ٔلذأیادگیریٔهرٔزمینهٔایٔتحتٔتأثیرٔتعاملیٔسهٔنوعٔهوشٔقرارٔمیٔگیرد.ٔبهٔبیانٔدیگرٔدرٔیادگیریٔ
ٔهرٔزمینهٔایٔهرٔسهٔنوعٔیادگیری،ٔکمٔؤبیشٔؤبهٔفراخورٔنقشٔدارند.

ٔمثابهٔ  ٔنوعٔیادگیریٔبه ٔاند؛ٔسه ٔؤیکپارچهٔشده ٔتنیده ٔبنیادینٔیادگیریٔدرٔیکدیگر ٔتفکیکٔٔسهٔمؤلفه لذا
ٔیکیٔازٔانواعٔسهٔگانهٔبرجستگیٔنشانٔمیٔ

ً
ٔگرچهٔمعموال ٔممکنٔنیست. جریانٔکلیٔیادگیریٔبهٔانواعٔسهٔگانه،

دهند؛ٔمثاًلٔیادگیریٔتحلیلیٔبرجستهٔترٔدرٔریاضیٔدرٔمقایسهٔبأسایرٔزمینهٔها؛ٔاّمأهمینٔیادگیریٔتحلیلیٔتوأمٔبأ
ست.ٔبهٔتعبیرٔدیگرٔهیچٔنوعٔیادگیریٔخالصٔؤنابیٔدرٔیکٔزمینهٔدؤنوعٔیادگیریٔدیگرٔیعنیٔتحصیلیٔؤتجربیٔا

ٔیافتٔنمیٔشودٔکهٔکاماًلٔمنقطعٔازٔدؤنوعٔدیگرٔباشد.ٔ
عالوهٔبرٔتعاملٔدرٔظرفّیتها،ٔبهٔتعاملٔدرٔمظروفهأؤیأزمینهٔهأنیزٔتأکیدٔدارد.ٔٔ«تعاملیٔیادگیریٔماهّیت»

ٔایٔدرٔیادگیریٔکالمیٔواقعٔمیٔمثاًلٔظرفّیتٔخاّصیٔدرٔیادگیریٔریاضیٔدرٔتحتٔتأ ٔظرفّیتٔویژه ثیرٔتعاملیٔبا
ٔشود.ٔ

 بنابراینٔتعاملٔیادگیریٔهمٔدرٔانواعٔیادگیریٔؤهمٔدرٔزمینهٔهایٔآنٔرخٔمیٔدهد.
ٔ.«مفاهیمٔبندیٔطبقهٔؤتجربهٔدریافت،:ٔ»میٔشودٔتعریفٔچنینٔتعاملیٔاندازٔچشمٔاز«ٔیادگیری»برٔاینٔاساسٔ

ٔ
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 زمینه سازی( ب
ٔب ٔیأابتدا ٔکهٔخدماتٔآموزشیٔؤپرورشیٔتعاملیٔبستگیٔبهٔجداسازیٔو ٔکه ٔخاطرنشانٔکرد ایدٔاینٔنکتهٔرا

رأمیٔتوانٔبأدانشٔآموزانٔواجدٔهوشٔمتوّسطٔبهٔباالٔٔ«مدرسهٔتعاملی»فراگیرسازیٔدانشٔآموزانٔنداردٔلذأیکٔ
ٔپیٔریزیٔکرد.ٔ

ٔپنجگانهٔدرٔزمینهٔهایٔگوناگونٔاست.بنیادینٔتواناییهایٔچنانٔکهٔذکرٔشد،ٔهرٔدانشٔآموزیٔکمٔؤبیشٔواجدٔ
 مستلزمٔتفکیکٔهوشیٔدرٔسطوحٔباالٔنیست.«ٔمدرسهٔتعاملی»تذّکرٔفوقٔبهٔاینٔمعناستٔکهٔ

 توجیه نظام اداری 
ٔبرنامهٔیکلّٔٔسیاستهایٔؤاهدافٔبأدستٔاندرکارانهمهٔمؤّسسٔدبیرستانٔؤٔتهیأٔاعضایالزمٔاستٔٔدرٔابتدا
ٔ.دگردٔمینتأٔطرحٔاجرایٔبرایٔاآنهٔحمایتٔؤشوندٔآشنا

 خانواده سازی آماده
ارجحّیتٔؤارزشگذاریٔمرسومٔؤمتداولٔدرٔمیانٔهٔتعاملیٔبهٔحمایتٔخانوادهٔبستگیٔدارد.ٔموفقیتٔیکٔمدرس

ٔبهٔ
ً
محورٔؤٔفرزندانٔمعطوفٔشدهٔاست.ٔرویکردٔدانشگاهٔمحوریٔؤاکتفأبرٔپیشرفتٔتحصیلیخانوادهٔهأمعموال
ٔبهٔجایٔاست.«ٔاستعدادیابی»ویژهٔبرٔچشمٔاندازٔکانونٔاینٔکوششٔ

 سازی منابع انسانی آماده
ٔفّعالّیتهایٔفوقٔ ٔمرّبیان ٔو ٔدروس( ٔهمه ٔ)در ٔتحصیلی ٔبرنامه ٔدبیران ٔویژه ٔبه ٔانسانی ٔمنابع ضروریستٔهمه

ٔند.ٔشؤبأمقتضیاتٔطرحٔدرٔارتباطبرنامهٔ
ٔ ٔانداز ٔبرٔچشم ٔکانونٔاینٔکوششٔویژه ٔو ٔاستعدادیابی»محور ٔبرٔب« ٔاکتفا ٔمحوریٔو ٔدانشگاه هٔجایٔرویکرد

ٔپیشرفتٔتحصیلیٔاست.
ٔآمادهٔسازیٔدرٔدؤمرحلهٔصورتٔمیٔپذیرد:ٔ

ٔ(ٔدورهٔآموزشیٔتابستانی)پیشٔازٔآغازٔسالٔتحصیلی(3ٔ
ٔ(ٔراهنماییٔتعلیماتیٔضمنٔخدمتٔ)درٔطولٔسالٔتحصیلی(2
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ٔ ٔینٔؤروشهایٔآموزشیٔشناختیٔؤمهارتیتعاملی،ٔتواناییهایٔبنیادٔراهبردآموزشٔتخّصصیٔدبیرانٔدرٔزمینه 
ٔدرٔطولٔسالٔؤتابستانٔبهٔعملٔخواهدٔآمد.

ٔلذأآمادهٔسازیٔهیأتٔعلمی،ٔامریٔمستمّرٔاست.

 بررسی زمینه ای جامع 
ٔدانشٔآموزی ٔعاطفیٔهر ٔابزارهایٔشناختی، ٔایٔاز ٔمجموعه ٔگیریٔاز ٔبهره ٔنگرشیبا ٔشخصّیتیٔ، تحتٔٔو

ٔ.شودٔواقعٔمی«ٔتٔیابیوضعیّٔ»بررسیٔ
صیٔؤحرفهٔایٔمؤّسسٔکلینیکٔتخّصٔٔهٔ سهٔدههٔتجربٔاستٔکهٔبرٔپایهٔ ایرانٔاندیشٔکلینیکٔٔ)اینٔابزارهأویژهٔ 
ٔپیٔریزیٔشدهٔاست.(

ٔنوعٔاستعداد،ٔتفصیلیٔنهایی،ٔترکیبی،ٔاجمالی،ٔکّلی)دانشٔآموزانٔدرٔسطوحٔششگانهٔٔهٔ اطلسٔاستعدادیٔهم
ٔٔ(استعدادٔضعیفؤ ٔؤمنّظمٔبرگبا ٔدانشٔهاجرایٔمستمّر ٔؤآزمونهایٔتشخیصیٔدرٔجامعه  ٔؤفهرستها آموزان،ٔٔها

ٔٔمیشود.تشخیصٔدادهٔوالدینٔؤدبیران،ٔ
ٔتهیهٔایٔؤآموزشگاهی)درٔسطحٔدبیرستان(ٔآموز(،ٔکالسی،ٔپایهٔجداولٔتحلیلیٔفردی)برایٔهرٔدانشبنابراینٔ

ٔ.میشود

 کالسبندی
ٔابتدایٔسالٔتحصیلیٔکالسهایٔ ٔدر ٔمبنایٔبررسیٔتعاملی، ٔ)تحلیلی،ٔبر ٔگانه ٔبرٔاساسٔهوشهایٔسه ٔپایه هر

ٔتجربیٔؤتحصیلی(ٔسازماندهیٔمیٔشوند.ٔ
ٔ ٔتعاملی ٔمدرسه ٔآنهأکالسهای ٔاستعداد ٔهوشٔو ٔبر ٔمبتنی ٔتفکیکٔدانشٔآموزان ٔتشخیصٔو ٔمبنای بر

طراحیٔمیٔشود.ٔدرٔکالسهایٔمبتنیٔبرٔهوشٔتجربی،ٔکالسٔازٔمیزهایٔدارایٔانحنأؤمجزأتشکیلٔمیٔشودٔکهٔ
ٔتشکیلٔمیٔدهدٔبأفضایٔبازٔدرٔوسطٔهرٔمیزٔدارایٔچندٔصندلیٔد رٔمجموعٔترکیبٔآنهأیکٔدایرهٔبزرگٔرا

استٔکهٔگروهٔهایٔمشترکٔازٔآنهأاستفادهٔمیٔکنند،ٔرویٔهرٔمیزٔیکٔسریٔبستهٔهایٔآموزشیٔشاملٔابزارهایٔ
ارهایٔآزمایشیٔؤعملیٔعملیٔؤآزمایشگاهیٔاستٔؤعالوهٔبرٔآنٔهرٔمیزٔدارایٔیکٔکمدٔمخصوصٔبرایٔابز

هأبهٔتصاویرٔؤنقشهٔهایٔمرتبطٔبأدروسٔآراستهٔاستٔؤدبیرٔبهٔعنوانٔیکٔراهنمایٔعلمی،ٔدانشٔاردارد.ٔدیو
ٔآموزانٔرأبأطرحٔسؤاالتٔمرتبطٔبأدرس،ٔتشویقٔبهٔکاوشٔؤتجربهٔکردنٔمیٔکند.

ٔ
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ٔ
 

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

ٔساختارٔکالسٔبهٔصورتٔصهایٔمبتنیٔبرٔهوشٔتحدرٔکالس ٔیکدیگرٔدرٔیکٔندلیصیلی، ٔاز هایٔانفرادیٔجدا
ٔکتابهایٔمرجعٔ ٔهایٔکمکٔآموزشیٔمانند ٔابزار ٔاینٔکالسٔمسلحٔبه ٔکالس. ٔبورد ٔو ٔدبیر ٔبه آرایشٔمنحنیٔرو
ٔدبیرٔنقشٔتعلیمٔدهندهٔؤ ٔؤماکتهایٔمرتبطٔبأدروسٔمیٔباشد، تحصیلیٔؤلوحهایٔفشردهٔؤتصاویرٔؤنقشهٔها

ٔمرجعٔعلمیٔکالسٔرأایفأمیٔکند.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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درٔکالسهایٔمبتنیٔبرٔهوشٔتحلیلی،ٔساختارٔکالسٔبهٔصورتٔچینشٔصندلیٔهایٔانفرادیٔبهٔصورتٔدؤنیمٔ
کرهٔدرٔمقابلٔهمٔٔدرٔطولٔکالسٔکهٔدرٔدؤسویٔکالسٔبوردٔآموزشیٔقرارٔداردٔؤدبیرٔدرٔوسطٔاینٔدؤنیمٔدایرهٔ

تعبیهٔشدهٔاستٔکهٔمجهزٔبهٔکتابٔهایٔمرجعٔدرٔٔدرٔترددٔبینٔبوردهأاستٔؤپشتٔصندلیٔها،ٔقفسهٔهایٔکتاب
ٔزمینهٔهایٔمختلفٔاستٔؤهمچنینٔبرایٔهرٔگروهٔیکٔدستگاهٔرایانهٔمجهزٔبهٔاینترنتٔدرٔنظرٔگرفتهٔشدهٔاست.

ٔ
ٔ
ٔ

ٔ  
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 جدول زمانی برنامه
ٔ ٔاستٔکه ٔتعاملیٔآن ٔنظام ٔقابلٔمالحظه ٔاستثنایٔامتیاز ٔهایٔفوقٔالعادهکالسبه ٔهفته ٔسراسر ٔدر ٔمو، ٔؤبه اّد

ٔ.میشودٔاکتفاءٔدرٔسقفٔزمانیٔمصّوبٔوزارتیمحتویاتٔکتبٔدرسیٔرسمیٔ

 هسازی نظام ارزشیابی تحصیلیب

ٔتٔپیشرفتٔسنجیٔبهٔسویٔتواناییٔسنجیٔتغییرٔمسیرٔدهد.آزمونهأؤامتحاناتٔازٔوضعیّٔ
ٔ.گیرندٔیابیٔبهٔجایٔآزمونهایٔپیشرفتٔتحصیلیٔقرارٔمیدرٔواقعٔابزارهایٔاستعداد

ٔرویکرد ٔانسانیٔمتخّصٔتعاملیٔٔدر ٔطّرٔمنابع ٔروانٔسنجیٔو ٔتقّبلٔمسؤولّیتٔصٔدر ٔبا احیٔابزارهایٔاستعداد
 محوریٔازٔفرصتهایٔامتحاناتٔمتداولٔبرایٔتکمیلٔفرایندٔتشخیصٔاستعدادٔبهترینٔبهرهٔرأخواهندٔبردٔ

ٔ.یٔگیرندروانٔسنجانٔؤروانشناسانٔبالینیٔورزیدهٔدرٔامرٔتشخیصٔاستعدادٔاینٔمهّمٔرأبرعهدهٔم
ٔبرٔآموزشٔمحتوأمتمرکزٔهستندٔؤامرٔسنجشٔتحصیلیٔرأبهٔروانسنجانٔؤروانشناسانٔ

ً
درٔواقعٔدبیرانٔصرفا
ٔبالینیٔواگزارٔمیٔکنند.

 مشاوره و درمان
ٔمندیٔشخصرضایتبأمطالعاتٔبالینیٔتعاملیٔجامعٔ)آزمونهایٔعینیٔؤکیفی(ٔوضعّیتٔبهداشتٔروانٔؤسطحٔ

ٔرٔقلمروهایٔخانوادهٔؤمدرسهٔشناساییٔمیٔشود.ٔاشٔبهٔویژهٔدازٔزندگیٔ
تأدانشٔآموزانٔنیازمندٔبهٔخدماتٔمشاورهٔایٔؤدرمانیٔبهٔمتخّصصٔارجاعٔدادهٔاینٔشناساییٔامکانٔمیٔدهدٔ

 شوند.

 ارزشیابی برنامه

ٔقوامٔکیفیٔطرحٔؤگسترشٔؤتعمیمٔآنٔدرٔسطحٔکالنٔمستلزمٔانجامٔبررسیهایٔدقیقٔارزشیابیٔاست.ٔ
ٔخواهدٔداشت.جریانٔٔطرحٔدرٔحینٔاجرأؤپسٔازٔاجرأمطالعاتٔارزشیابیرو،ٔٔازٔاین

 ویژه برنامه  ج( 
ٔایٔزمینهٔارتقایؤٔخاّصٔٔآموزش،ٔانعطافیٔهمگنی،ٔدتفّرٔ،ٔتمرجعیّٔمشتملٔبرٔپنجٔرکنٔاست:ٔٔویژهٔبرنامهٔ 
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 مرجعی ت
اصلٔمرجعّیتٔبهٔپیوستاریٔ کند.ٔبایدٔارتباطٔؤپیوندٔبأَمراجعٔؤراهنمایانٔورزیدهٔرأتسهیل«ٔتعاملیٔهٔ مدرس»

ٔآموزگار،ٔمعّلم،ٔمشاور،ٔمرّبی،ٔرایزنٔخبرهٔؤراهنمایٔنخبهٔمی ٔشود.ٔازٔمنابعٔتخّصصیٔاشارهٔداردٔکهٔدرٔبرگیرنده 
«ٔتعاملیٔهٔ مدرس»کامیابیٔیکٔٔهٔ کنندٔمتناسبٔبأویژگیهایٔاستعدادٔؤتنّوعٔآنٔازٔعواملٔتعیینٔیانیربّٔوجودٔم

ٔدهند.ٔٔترینٔمنابعٔانسانیٔمزبورٔرأتشکیلٔمیٔیژه،ٔاساسیؤمشاورهٔؤیمربّٔاست.ٔ
ٔپای ٔو ٔجنسّیت ٔاستعداد، ٔنوع ٔمبنای ٔ)بر ٔاقتضایی ٔتعلیم ٔو ٔآموزش ٔلزوم ٔپای ٔبه ٔپا ٔمه  بأٔیانیربّٔتحصیلی(،

ٔویژگیهایٔمتفاوتٔامریٔضروریٔاست.ٔ
ٔاست.ٔٔ«تعاملیٔمدرسهٔ »مشاورٔویژهٔدومینٔمنبعٔانسانیٔمهّمٔبرایٔیکٔ

د  تفر 
ٔحیثٔازٔفردّیتٔبهسازیٔبهٔؤآوردٔپدیدٔخودپذیریٔؤٔخودارجدهیٔدرٔبهسازیهاییٔباید«ٔتعاملیٔهٔ مدرس»

ٔ.بینجامدٔشخصّیتیٔؤشناختیٔرشدٔدرٔیکپارچگیٔؤعاطفیٔاستواری
ٔرأخاّصشٔپژوهشیٔطرحهایٔتأاستٔآموزٔدانشٔدرٔمستقلّٔٔیادگیریٔتقوّیتٔ،«تعاملیٔهٔ مدرس»ٔمهمّٔٔهدفٔیک

ٔ.ٔنمایدٔپیگیری
ٔ.استٔمستعّدٔٔآموزانٔدانشٔمحیطیٔانتظاراتٔازٔ«عمومیٔؤفردیٔپیشرفتٔبرایٔگراییٔاستقالل»

 خاص   آموزش
ٔبهٔبهره«ٔآموزشٔخاّصٔ»

ً
ٔهایٔساختاریٔؤمحتواییٔویژهٔاشارهٔدارد.ٔگیریٔاقتضاییٔازٔبرنامهٔاساسا

ٔ ٔحال ٔهر ٔدانشٔاستعداد،ٔرورشیپٔویژه ٔ ٔضروریستٔبرنامهٔ در ٔبرنامه،ٔٔتوّسطٔخود ٔاین ٔو ٔشود ٔپذیرفته آموز
 اشٔدرٔطولٔبرنامهٔبرانگیختهٔگردد.ٔسختکوشیٔؤپایایی

هایٔفراوانٔؤمتنّوعیٔطّراحیٔؤپیشنهادٔشدهٔکهٔدرٔدؤراهبردٔتلفیقٔؤتفکیکٔجایٔٔازٔحیثٔساختاریٔبرنامه
ٔ.گیرندٔمی

ٔاست.«ٔتسریعٔتحصیلی»ؤ«ٔسازیٔغنی»محتوأٔازٔحیثیٔبرنامهٔریزیٔکلّٔٔدؤحیطهٔ 
ٔسازیٔغنی» ٔاّطٔ« ٔسازماندهی ٔجهت ٔدر ٔآموزشی ٔمحتویات ٔتعمیق ٔمعنای ٔزمینهبه ٔو ٔبرایٔٔالعات سازی

ٔقٔاست.ٔپژوهشهایٔانفرادی،ٔحتیٔدرٔدرونٔیکٔنظامٔعادیٔنیزٔقابلٔتحقّٔ
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 همگنی انعطافی
همگنیٔانعطافیٔبهٔفضایٔدانشٔآموزیٔاشارهٔداردٔکهٔتفکیکٔنسبیٔازٔیکٔسؤتأگروهبندیٔتمامٔوقتٔ

رحهایٔمحتواییٔدؤدستهٔبزرگٔازٔفضایٔهمگنٔگیرد.ٔبهٔطورٔکّلیٔازٔحیثٔطٔمنقبضٔازٔسویٔدیگرٔرأدربرمی
 وجودٔدارد:ٔفضایٔهمگنٔانقباضیٔتسریعیٔؤفضایٔهمگنٔغنیٔساخته.ٔ

 ای زمینه ارتقای
ٔ ٔکه ٔداشت ٔتوّجه ٔباید ٔچیز ٔهر ٔمحتوا»پیشٔاز »ٔ ٔفرایند»همچون ٔمؤّلفه« ٔقلمدادٔٔاز ٔویژه ٔنظام ٔاساسی های

ٔٔمی ٔوجود ٔدرٔکوششهایٔآموزشیٔؤپرورشیٔویژه، ٔنظامٔشود.
ً
ٔماهیتا ٔمتمایزٔاستٔکه ٔمضامینٔؤمواّد محتواها،

ٔکند.ٔتفاوتهأکّمیٔؤکیفیٔاست.ٔپرورشٔاستعدادٔرأازٔنظامٔعادیٔمتفاوتٔمی
ٔمحتواها،ٔمضامینٔؤمواّدٔمتمایزٔاست.ٔ«ٔزمینه»لذأمرادٔازٔ ٔبهٔمفهومٔوسیع،ٔهمه 

ٔ ٔبهٔبیانٔدیگر،ٔتالشهایٔخاّصٔؤٔشمارٔمیٔازٔارکانٔاینٔنظامٔبه«ٔآفرینیٔدرٔزمینهٔپیشرفت»افزونٔبرٔآن، آید.
ٔکنندهٔبایدٔبهٔارتقأؤپیشرفتٔفردٔمستعّدٔبینجامد.ٔمتمایز

ٔٔمستعدآموزٔٔاستقاللجوییٔدانش ٔکمالگراییٔویٔدرٔفرایندٔپرورشٔاستعدادشٔتحّققٔمیٔیابد.بأانگیزه 
ٔدرونیٔنیرومند،ٔماهّیتیٔفردیٔ،ٔبرٔاساسٔیکٔانگمستعّدٔبنابراینٔروشنٔاستٔکهٔکمالگراییٔدانشٔآموزانٔ یزه 

ٔؤشخصیٔدارد.ٔ
ٔدرٔچشمٔاندازٔتعاملیٔسهٔدستهٔمحتوأوجودٔدارد:

ٔکهٔآموزششٔاولوّیتٔدارد.ٔٔرسمیٔدرسیٔکتبالف(ٔمحتوایٔ
ٔب(ٔمحتواییٔکهٔبرایٔاقداماتٔتشخیصٔاستعدادٔضرورتٔدارد.

ٔالزمٔاست.ٔاستعدادٔپرورشیٔتدابیرٔبرایٔکهٔمحتواییج(ٔ
ٔآموزش ٔؤٔلذا ٔاستعدادیابی ٔتوجیه ٔضروریست ٔدرسی، ٔکتب ٔمحتویات ٔجز ٔدیگری ٔمحتوای ٔگونه هر

ٔاستعدادپروریٔداشتهٔباشد.
شرطٔمحتوایٔشایستهٔبرایٔاستعدادپروریٔآنٔاستٔکهٔبرٔپایهٔانگیزشیٔدانشٔآموزٔتهیهٔشدهٔباشدٔؤارتقایٔ

ٔمستمرٔؤپیاپیٔویٔدرٔآنٔزمینهٔاحرازٔشود.
ٔ
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