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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of the present study was the pathology of 

Shahab National Program in order to provide an applied model 

for the second period of primary education. 

Materials and Methods: The present research method is a 

combination in which quantitative and qualitative methods 

have been used simultaneously. In this research, by reviewing 

various theoretical foundations, a suitable framework for 

studying and studying the research problem has been obtained. 

Then, qualitative data have been used to develop and localize 

the indicators of the research conceptual model, and finally, 

the conceptual model has been quantitatively tested using the 

deductive approach, which is necessary in creating research 

hypotheses. The present research is qualitative-exploratory in 

terms of purpose and the method of analysis is Delphi method, 

the present research is descriptive-survey in terms of data 

collection method. 

Findings: The presented indicators and its comparison with 

the desired value for a fitted model indicate a suitable fit of the 

model. A noteworthy point about model fit is that, while the 

structural model fit confirms that model, it never proves that 

the model is the only valid model. 

Conclusion: According to the qualitative findings of this 

study, the factors affecting the weakness of education and 

talent identification of Shahab programs of the second period 

of primary education include the development and use of 

talent, identification and acquisition of talent and retention of 

talent. Qualitative findings of the research showed that the 

most important components affecting educational weakness 

and talent search include the three variables of talent 

development and use, talent identification and acquisition and 

talent retention. 
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 هران،ت ،یطباطبائ عالمه دانشگاه ،یتیترب یروانشناس گروه استاد،
 .رانیا

 
  دهیچک

شهاب به  یبرنامه مل یشناس بیهدف از پژوهس حاضر آسهدف: 
آموزش  ییدوره دوم مقطع ابتدا یبرا یمنظور ارائه مدل کاربرد

 وپرورش بود.
است که در آن از  یبیحاضر ترک قیروش تحق و روش ها: مواد

 نیبه صورت توامان استفاده شده است . در ا یفیو ک یکم یروش ها
و  یبررس یبرا یمتعدد چارچوب مناسب ینظر یبا مرور مبان قیتحق

 یفیک یبه دست آمده است . سپس از داده ها قیمطالعه مساله تحق
 قیتحق یمدل مفهوم یها اخصش یساز یبه منظور توسعه و بوم
 با استفاده از یبه طور کم یمدل مفهوم تایاستفاده شده است و نها

 است یالزم و ضرور قیتحق اتیفرض جادیکه در ا یاسیق کردیرو
 یفیحاضر از جنبه هدف ک قی،مورد آزمون قرار گرفته است. تحق

 حاضر از قیاست ،تحق یروش دلف لیست و روش تحل اکتشافی –
 است.  یشیماپی – یفیداده توص یگردآور وشجنبه ر

های ارائه شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برای شاخص ها: افتهی
یک مدل برازش یافته، نشان از برازش مناسب مدل دارد. نکته قابل 

مدل ساختاری  برازش کهتوجه در برازش مدل این است که، در حالی
کند که آن مدل، یگانه کند، هرگز ثابت نمیآن مدل را تایید می

 مدل معتبر است.
بر  مطالعه عوامل موثر نیا یفیک یها افتهیبا توجه به  :یریگ جهینت

طرح شهاب دوره دوم مقطع  هایبرنامه یابیضعف آموزش و استعداد
 ییاتعداد، شناسآموزش و پرورش شامل توسعه و استفاده از اس ییابتدا

 قیتحق یفیک یها افتهیباشد.  یو اکتساب استعداد و حفظ استعداد م
 یابیو استعداد  یموثر در ضعف آموزش یمولفه ها نیمترنشان داد مه

ب و اکتسا ییتوسعه و استفاده از استعداد، شناسا ریشامل سه متغ
 .باشدیاستعداد و حفظ استعداد م

 
مدل  ،یشناس بیآس ،ییشهاب، مقطع ابتدا ی: برنامه ملدواژهیکل

 .یکاربرد
 
 

 
 50/52/1321تاریخ دریافت: 
 11/19/3211تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولah.salahshoori@atu.ac.ir 
 

 مقدمه
بر  دیدانش آموزان با و تأک تیو هدا ییشناسا یبرا ییراهکار ها

با استفاده از فنون، روش ها  دیدانش آموزان با استعداد را با ییشناسا
 چندگانه و یبر ابزارها کردیرو نینمود. ا دایپ یمختلف یو ابزارها

در  نیمعلمان و والد یها یابیو بخصوص ارز نیمشارکت والد
 ییکند. در بحث شناسا یم دیبا استعداد تأک زاندانش آمو ییشناسا

 انریوجود دارد، آنچه در بحث استعداد فراگ یمتفاوت یالگوها
است و هم  یزهوشیو ت یلیشود هم استعداد تحص یمطرح م

-یاضیر ،یمتنوع )همانند استعداد هنر یدر حوزه ها ییاستعدادها
کند  یم انی( ب1و...( است ) یجسمان یحرکت ،یزبان ،ییفضا ،یمنطق

نظام دار و  افتهیرشد  یمهارت ها ایو  ییکه استعداد داشتن توانا
که  یانسان است تا حد تیفعال یاز حوزه ها یکیداشتن دانش در 

قرار دهد که حداقل  یگاهیبزرگسال را در جا ایکودک  شرفتیپ
 یحوزه ها ایحوزه  کیباشند که در  یاول کسان یدرصد 1۱جزوه 

 ییهم سن و سال باشد. گاردنر استعداد را توانا یگروه ها درمختلف 
 یم فیفرهنگ تعر کیخدمت با ارزش در  ایخلق محصول مؤثر 

 ییها تیشود که در انجام فعال یاطالق م یکند. استعداد برتر به فرد
 .برخوردار است ییباال ییاز توانا یقیموس ایورزش  ،یچون نقاش

 نیرا ا« استعداد برتر» ینامه احراز استعداد برتر و نخبگ نییآ در
شود که به صورت  یاطالق م یکرده است: به فرد فیگونه تعر

 ایکامل و  ییشناسا یالزم برا یها نهیهنوز زم یوه نخبه بوده ولبالق
قبل  تیو ترب میاو فراهم نشده است. نظام تعل ژهیو یبروز استعدادها

به دنبال  ستیبا یدانش آموزان م یاستعدادها شدو ر ییاز شکوفا
به  1۸۳۱از سال  رانیفراگ تیو هدا ییشناسا ندیباشد فرآ ییشناسا
 یمل ادیوزارت آموزش و پرورش و بن نیماب« طرح شهاب»نام 

استعدادها برتر  تیو هدا یینخبگان شروع شد که هدف آن شناسا
وزان دانش آم تعداداس ییشناسا کردینخبه ها با رو تیبه منظور ترب

 ،یحرکت ،ییفضا ،یهنر ،یاضیر ،ی)کالم یدر هشت حوزه استعداد
از  ی. ولردیگ ی( صورت مینیو فرهنگ د یعلوم تجرب ،یاجتماع

ر د یو به صورت جد یاتیطرح به صورت عمل نیچند سال گذشته ا
شود. طرح شهاب به  یطرح اجرا م انیسطح مدارس با آموزش مجر

نخبگان در حوزه  یمل ادیبن تیمأمور یرسمسند  نیعنوان نخست
محترم  یضااع بیبه تصو 1۸۳۱/ 5۱/11 خیدر تار ،یدانش آموز

 نیو آخر دهیجمهور وقت رس سیرئ استیبه ر ادیامنا بن ئتیه
شده است. بر اساس  بیتصو 1۸11/ 7/4 خیدر تار زیاصالحات آن ن

و  تیجذب، هدا ،ییکشف، شناسا»طرح  تیمصوبه مأمور نیا
دوره  برتر از یصاحبان استعدادها یو معنو یتیترب ،یلیتحص تیحما
ار استمر یبرا یساز نهیدوره آموزش متوسطه و زم انیتا پا ییابتدا
 صی(.  تشخ5است ) «یها در مراحل مختلف آموزش عال تیحما

 یدر استعدادها یفرد یتفاوت ها زیآنها و تم زانیم نییاستعدادها، تع
  .(۸کار معلمان است ) نیمهم تر لفمخت
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 945 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 1۸1۳، زمستان۱، شماره ۸دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

د و رش ییشناسا تیو ترب میمهم نظام تعل فیاز اهداف و وظا یکی
آموزش و  نیادی(. در سند تحول بن4دانش آموزان است ) یاستعدادها
 یتفاوت ها رشیاز اهداف آموزش و پرورش را پذ یکیپرورش 

ه ب ییو پاسخ گو یمتنوع فطر یاستعدادها تیکشف و هدا ،یفرد
مصالح و چارچوب  یو رغبت دانش آموزان در راستا قیو عال ازهاین

آموزش و  نیادیشده است )سند تحول بن انیب یاسالم ارینظام مع
رشد  و ییو شناسا یکشور عدالت آموزش یپرورش(. در استاد باالدست

نظام  یرو شیمهم پ فهیوظ کیبه عنوان  رانیفراگ یاستعدادها
پرورش  ،یکشور قرار گرفته است. عدالت محور یمو عل یآموزش

 نیادیبن یو ارزش ها یاز مبان یکیمختلف  یاستعدادها در حوزه ها
به عنوان  «یعدالت آموزش»کشور(.  یکشور است. )نقشه جامع علم

 میتعل انینظام آموزش و پرورش کشور، متصد یاز اصول ارزش یکی
 ییانابا استعدادها و تو سبکند تا به افراد متنا یرا موظف م تیو ترب

موجود،  تیبالقوه و بالفعلشان در حد امکانات و محدود یها
ه در آورد تیخود را به فعل یها ییند تا بتوانند تواناخدمات ارائه ده

 هیکنند از زاو تیشکوفا شده را در جهت مناسب هدا یو استعدادها
 کینده یاستعداد برتر امروز، به طور بالقوه نخبگان ا گر؛ید یا

 یم ح،یصح تیبه موقع و هدا ییجامعه هستند که در صورت شناسا
 تیوضع شرفتیدر بهبود و پ ،یفرد تیو موفق ییتوانند ضمن شکوفا

 .(5نقش کنند ) یفایا زیجامعه ن
نظام آموزش و  تیبرتر در جامعه، مسئول یپررنگ استعدادها نقش

را در قبال دانش آموزان با استعداد برتر دوچندان  انیپرورش و متول
 یافراد با استعداد برتر از برنامه ها ییشناسا ستیبا یکند. لذا م یم

و  ییاز متخصصان معتقدند که شناسا یارید. بسباش یخاص آموزش
باشد  مطابقت داشته شنهادشدهیپ یبا برنامه ها دیافراد با نیا صیتشخ

 مقدم و دیافراد با نیا ییکنند که شناسا یها هم احساس م یو بعض
 ینقش مهم ییشناسا ندینوع برنامه باشد، در هر صورت فرآ یراهنما

ت اس لیدل نیاستعداد برتر به ا ییشناسا یدارد، توجه به برنامه ها
 یآنها افراد م قیهستند که از طر یساسا یبرنامه ها ابزار نیکه ا

(. 4و توسعه بخشند ) ییمنحصر به فرد خود را شناسا ییتوانند توانا
 یاست که استعداد و توانمند یمراحل نیدر زمره اول ییدوره ابتدا

 اریبس تیآن از اهم تیو هدا صیدانش آموزان بروز نموده و تشخ
ترین دوره زندگی و مهم نیبرخوردار است. کودکی نخست ییباال

جا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری آدمی است. از آن
ساز دوران کودکی را دورانی سرنوشت شود،یانسان بنیان گذاشته م

اهمیت این دوران و آموزش ابتدایی در « اند.و مثبت دانسته
ست ا یاو کسب علم به اندازه یریپذشخصیت، تربیتگیری شکل

ت حکای»اند: باره فرمودهاهلل وعلیه وآله دراینکه پیامبراکرم صلی
آموزد، همانند نقش کندن بر سنگ است و کسى که در کودکى مى

آموزد، همانند کسى است که بر حکایت کسى که در بزرگسالى مى
ن، بود یازیربنایی و پایهآموزش ابتدایی به سبب « نویسد.آب مى

نقشی مبنایی در تعلیم و تربیت و به تبع آن در زندگی انسان برعهده 
که یک جزو اصلی زندگی در دنیای امروز محسوب طوریدارد، به

وپرورش، این ضرورت های گذر عمر آموزشو درطی قرن شودیم
ن س بیشتر شده و بر مبنایی بودن آن تأکید شده است. کودکان در این

 سازدیها متمایز مهستند که آنها را از دیگر دوره هاییدارای ویژگی

عنوان پنجره فرصت در ترین آن این است که از این دوره بهو مهم
د، قیمت که وقتی از دست برو. فرصتی ذیشودیتعلیم و تربیت یاد م

با توجه به عزم  ریاخ یهاسال در دیگر کاری نمی توان انجام داد.
 گاهیکسب جا یبرا رانیا یاسالم یو نظام جمهور رانیامردم 

بلند  های به قله تیبا عنا نیو همچن 14۴4نخست در منطقه تا سال 
 اند، نموده میکشور ترس یبرا یکه مقام معظم رهبر یو عمل یعلم

 گر وهجل شیاز پ شیب« نخبگان»به موضوع مهم پرورش  ژهوی توجه
به طور دقیق و نظام مند به مساله از جمله طرح هایی که . گرددیم

نخبه پروری پرداخته است طرح شهاب یا همان شناسایی و هدایت 
استعداد های برتر می باشد این طرح پس از مشورت و ارائه به مقام 
معظم رهبری مورد وثوق و موافقت و مساعدت ایشان نیز قرار 

. است یطرح شهاب، طرح خوب نیا»گرفت تا بدانجا که فرموده اند 
قرار گرفته؛  یلطف یو ب یتوجه یطرح شهاب مورد ب دمیمن شن
برتر در دوران  یاستعدادها یی. شناسادیمراقبت کن د،ینگذار
 یزیچ نیمهم است، ا اریمتوسطه بس التیو تحص یابتدائ التیتحص

 غاست که نواب یزیچ نیشناسائد، ا یرا به ما م یقیاست که نخبه حق
 نی. ادیایخسارت بر کشور وارد ب نیا میشناساند... نگذار یرا به ما م

 نیاست؛ ا یمهم اریدر دوران مربوط به آموزش و پرورش، کار بس
 هایِبیرهگذر ضرورت دارد فراز و نش نیاز ا« دیطرح را دنبال کن

و  یآن مورد واکاو یبرا گذاری استیو س پروری عرصه نخبه
 یمقتض ماتیگذشته تصم اتیتا با توجه به تجرب ردیقرار گ یبازنگر
شد مساله  انیبا توجه به آنچه ب. حال حاضر اتخاذ گردد طیبا شرا

دوره دوم مقطع  یشهاب و برا یاست که برنامه مل نیا قیتحق یاصل
روبرو است وچگونه  ییها بیآموزش و پرورش با چه آس ییابتدا

 ارائه داد؟ یکاربرد یآن مدل یبرا توانیم
 

 مبانی نظری
 استعدادهای درخشان

 که جایی گردد؛ می باز قدیم یونان تاریخ به استعداد واژة از استفاده
 پسس و پول واحد عنوان سپس به وزن، معیار عنوان به بار اولین برای

(. ۱است) شده برده کار به فرد یک ذاتی توانایی یا ارزش عنوان به
 تفاوتی ایجاد توانایی که شود می گفته فردی بهاموزه مستعد 

 دوره . ازدارد را سازمان آیندة و فعلی عملکرد میان معنادار
 هک را افرادی است بوده تالش در جامعه بشری گاردنر، تا افالطون

. پردازدآنان ب به و بشناسد اند، بوده برجسته توانایی هایشان دلیل به
 بوده متفاوت دیگران با استعدادهایشان سبب به که افرادی شناسایی

 جامعه در افالطون. دارد یونان یعنی فرهنگ غرب، در ریشه اند،
 جامعه در خدمت باید توانمند بسیار افراد که گفت خود، آل ایده

 تفاوتم توانایی های گوناگون افراد که رسید نتیجه این به و باشند
 حاکمان دست به باید افالطون فاضله مدینه برهمین اساس دارند؛
 معنای به« تیز هوشی»تعاریف  بیشتر (. در۱شود) اداره حکیم

 معنی به« با استعداد»اصطالح  و باال هوش بهر از برخورداری
 یا بازیگری سازی مجسمه نقاشی، مانند اموری ماهرانه انجام توانای
 آن هب برنامه ها، تعاریف درتمام یباً تقر این دو اصطالح تلفیق. است

 ارائه  برای اصطالح دو این بین شدن ئل قا تمایز که معناست
 آموزشی های سازمان از برخی. نیست آسان تعاریف آن دهندگان
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 ه میدانند مترادف را آنها برخی و هم  از متفاوت را اصطالح این دو
 به نسبت میدهند. استعداد قرار ممیز نشان ک آنها بین حتی

 انتقاد مورد کمتر و استفاده مورد بیشتر است مفهومی تیزهوشی

 طول در را زیاد تالش استعداد، می رسد نظر به. است قرار گرفته
 اشاره بادآورده نعمتی به  تیزهوشی که حالی در میدهد نشان زمان

 دعملکر مالک های عنوان به میتواند این مفهوم در استعداد. کند می
ده دی شخصی ویژگی عنوان به تیزهوشی که حالی در تعریف  شود
 حال عین در است؛ شده ارائه متعددی تعاریف استعداد می شود. برای

 و ایاالت بیشتر. ندارد وجود تعریف آن زمینه در نظری توافق هیچ
» را از  آن یا مشتقات  زیر تعریف متحده ایاالت مدارس نواحی
 جیو استعداد با و تیزهوش دانش آموزان پرورش و آموزش قانون

 در برتر، استعداد با جوانان و ان کود»استفاده می کنند. «  تس

 توان یکسان، تجربه و دارای محیط و همسن افراد سایر با مقایسه
می  نشان یا انجام توجه ای قابل سطح در پیشرفت، برای را بالقوه ای

 حیطه های در را باالیی عملکرد قابلیت جوانان و این کودکان . دهند
 خارق العاده رهبری قابلیت بودن دارا هنر، یا و خالقیت ذهنی، عقل

می  نشان خود از خاص تحصیلی زمینه یک در داشتن برتری ای
 توسط معموالً که دارند نیاز فعالیت های و خدمات به آنها. دهند

 از جوانان و کودکان  همه در باال استعداد. نمی شود ارائه مدارس
 تمام در و اقتصادی سطوح تمام بین در گروه ها، و فرهنگ ها همه

 استعداد کلمه از اوقات گاهی« تالش بشری وجود دارد های زمینه
 تفاوت های می شود، نادرست استفاده مهارت و توانا یی معنای به

 به قادر حال زمان در فرد آنچه دارد؛ این سه کلمه وجود بین ظریفی
 رسیده آن به گذشته در فرد و آنچه است توانایی است، آن انجام
ه  یا ب سرعتی چه با فرد یعنی اینکه  استعداد و است مهارت است،

 طبقه بندی و تعاریف بی اموزد. در توانست خواهد تالش اندازه چه
 شکل های به را آن دیدگاهی از صاحبنظران از یک هر استعداد
 زمان از استعدادها شناسایی موضوع کرده اند. تقسم بندی مختلف
با  واژه اگرچه شاید بوده توجه مورد گوناگون جوامع تشکیل
 هک است داشته وجود آن مفهوم ولی نشده استفاده نخبه یا استعداد
 زمان در استعدادها شناسایی برای روانی آزمون های به اولین میتوان

 به جهتو کنار در کارگران برای انتخاب آنها. کرد اشاره باستان چین
می  نیز استفاده روانی آزمون های از جسمانی خاص ویژگی های

 ان،نقاش دانشمندان، از بسیاری نام تاریخ طول در براین عالوه. کردند
گذاشته  جا به خود از که گرانبهایی آثار خاطر به و غیره شاعران

 و افراد فردی تفاوت های به است. توجه مانده یادگار به اند
 آزمون های اجرای و ساخت با استعدادها، برای شناسایی تالش

 زا مختلفی تعاریف و خود می گیرد به علمی و عینی جنبه هوشی،
 پژوهشگران هوش از برخی میان، این در که می آید وجود به هوش

 از متشکل را آن دیگر برخی گرفته. و نظر در کلی عامل یک را

 متعددی نظریه های تالشها، توسعه دانسته اند با متعددی مؤلفه های
 .گرفت شکل شناسایی آن نحوه و انواع استعداد، ماهیت خصوص در

از  مجموعه ای دارای را افراد استعداد، ماهیت تبیین در گاردنر
 نبشی،ج بدنی موسیقیایی، فضایی، ریاضی، منطقی زبانی، استعدادهای
 ره که است معتقد و میداند طبیعت گرا درون فردی و میان فردی،

 هاآن از یکی در تمام آنها، در نسبی توانایی های بودن دارا ضمن فرد

 تعدادبا اس دانش آموزان شناسایی برای را الگویی گانیه .است زبدهتر
 تشکیل میانجی ها و هسته مجموعه از دو که است کرده پیشنهاد
 دافرا در هنگام تولد در که است توانایی هایی شامل هسته. می شود

 اجنماعی - عاطفی خالقیت، ذهنی، توانایی های شامل و دارند وجود
یانجی م با تعامل نتیجه در توانایی ها این. می باشند حرکتی –حسی  و

 ایجاد به منجر است محیطی و ویژگی های درون فردی شامل که ها
 صورت به و افراد می گردد در سازمان یافته استعدادهای و مهارت ها

 مشاهده غیره و ورزشی بازرگانی، هنری، تحصیلی، حوزه های
 قدمعت شناسایی، نحوه در مطرح صاحبنظران از یکی رنزولی .میشود
 ت،خالقی عنصر سه باید مستعد شناسایی فراگیران برای که است

قرار  مورد توجه را متوسط سطح از باالتر توانایی و تعهدکاری
(.  استعداد معموال بعد از تولد به مدت طوالنی غیرقابل تشخیص 7داد)

سالگی نمی توان آنها را  1۴سالگی الی  1هستند و معموال تا سن 
سالگی می توان بر اساس استعاد بچه ها،  15تشخیص داد. از سن سن 

 آنها را به انجام کارهای مناسب با استعدادهایشان تشویق کرد.
 تعریف کمیته علمی و فنی طرح شهاب از استعداد

قابلیت و توانایی خاص در یادگیری همراه با بروز قابلیت شخصی »
 «.و انجام ماهرانه تر یک کار خاص

 با استعداد متفاوت است:هوش 
استعداد : قدرت ذهن در یادگیری و انجام یک مورد خاص مثل  

 استعداد موسیقی و ورزشی.
هوش: از نظر وکسلر یعنیتوانایی کلی و جامع فرد که باعث تفکر 

 منطقی، فعالیت هدفمند و سازگار با محیط می شود. 
ی محی الدین بهرام محمدیان ضمن اشاره به موضوع شناسای

در حال حاضر با نظارت معاونت  استعدادهای برتر اظهار داشت:
ابتدایی آموزش و پرورش طرحی به نام شهاب در حال اجرا است 
که استعدادهای درسی را بعد از شناسایی به سمت مدارس 
استعدادهای درخشان هدایت می کند. طرح شهاب به زبان ساده یعنی 

در واقع همان طور که آنها  شناسایی دانش آموزان در مدارس عادی،
پشت میز و نیمکت نشسته اند و مشغول تحصیل هستند بدون اینکه 
از نیت طرح شهاب باخبر باشند و بفهمند زیر نگاه تیز بین معلم 
هستند، توانایی  و استعدادهایشان شناسایی شود. منظور هر استعدادی 

، موسیقی است که فرد ررا از دیگری متمایز می کند مانند استعداد
 طی 1۸7۱ سال اسالمی انقالب معظم هنری، ورزشی و... . رهبر

 محیط در: فرمودند معلمان و کارگران از جمعی دیدار در بیاناتی
 میان از استعداد، یک حتی که بشود کاری باید پرورش و آموزش

 حدّی این تا یعنی. نرود هدر ایرانی جوان و نوجوان میلیون ها این
 میخوانند درس که سالی دوازده این - ماست متوسّطه تعلیمات که
 آن از بعد حاال. نرود هدر استعدادش میخواند، درس که کسی هر -

 بروند؛ فنّی هایرشته به بعضی بروند، دانشگاه به بعضی است ممکن
 همه باید مدت این در اما است؛ خوب هم اشهمه و ندارد هم عیبی

 والّا رد،گی انجام کار این که بکنند کاری باید. شود شکوفا استعداد
 اساسی کار کمیّتها، به پرداختن یا کردن، حفظ را عادی روال

 اهمیت بر بارها ایشان ها سال این در .نیست بخش دو این مسؤوالن
 طتوس تحصیل دوره در استعدادها شناسایی و تربیت و تعلیم کار

 آنجا از تاکید این اهمیت. کردند تاکید پرورش و آموزش مجموعه
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 949 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 1۸1۳، زمستان۱، شماره ۸دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 دانش اهمیت بر چنان ما پرورش و آموزش که شود می مشخص
 و شده چیده اندوزی دانش محور بر مدارس ساختار و کرده تکیه
 اندبست اول همان از گویی که است، نشده اصالح والدین انتظار حتی
 1۴ از بیش که هایی طرح از یکی . است کنکور جلسه به همه نگاه
 مطرح و طراحی برتر استعدادهای هدایت و شناسایی برای است سال
 دانش هر استعداد است قرار که طرحی. است شهاب طرح است، شده

 شورک آموزشی سیستم معیوب سیکل شاهد تا کند شناسایی را آموز
 دانش کردن راهی و دانش کسب سوی و سمت به تنها هدایتش که

 از خارج غلط مسیرهای در هم آن و ها دانشگاه به آموزان
 ارقر که مهمی کار است قرار که طرحی. نباشیم است، تواناییشان

 ائزح نکته. نباشد بعدی تک و دهد پوشش را ابتدایی مقطع بوده
 امروزه و افتاد تعویق به ها سال ها طرح این که است این اما اهمیت

 از و شود می اجرا محدودی شکل به ها زیرساخت نبود دلیل به نیز
 امروز تا اینکه جمله از دارد تاملی قابل مبهم نکات گذشته آن

 یاربس تاکید آن بر پرورش و آموزش مسئولین که طرح این خروجی
 طرح این در درستی به آموز دانش میزان چه است؟ بوده چه دارند،

 متنوع استعدادهای شناسایی برای آیا و اند شده استعداد هدایت
 یک یا و دارد وجود معلمان اختیار در مناسب ابزارهای کودکان

 زاده حکیم رضوان شده؟ دکتر سازی بومی مشخص دستورالعمل
 مباحث درباره مهر خبرنگار با گفتگو در ابتدایی آموزش معاون
 تحصیلی سال از ملی سطح در شهاب برنامه: گفت طرح این آماری

 آغاز چهارم پایه از و کشور استان ۸5 در منطقه ۸5 با و 1۸-14
 این همچنین. رسید منطقه ۸۳۱ به 17-1۱ تحصیلی سال در و شد

 امروز که داد می قرار پوشش تحت را آموز دانش 1۸۳ آغاز در طرح
 سناریوی. است رسیده آموز دانش ۳۴۴ و میلیون یک به رقم این

 14۴۱ سال در که است ای گونه به طرح این گسترش برای مصوب
 آموزش به متعلق طرح اصل. برسد ها پایه همه به طرح این 14۴۳ تا
 معنوی و مالی حمایت را آن نخبگان ملی بنیاد که است پرورش و

 کند.  می
 

 طرح شهاب
 بتصوی به نخبگان ملی بنیاد توسط ۳۱ سال در مدارس شهاب طرح
-15 تحصیلی سال در مدارس در شهاب طرح مرحله اولین.رسید

 ،اصفهان شرقی، آذربایجان استان هفت در آزمایشی صورت به 1۸11
 برای هرمزگان، و کرمانشاه شمالی، خراسان جنوبی، خراسان البرز،
 و چهارم پایه در( آموزدانش ۸1۸۳4) آموزاندانش درصد هفت
 اجرا متوسطه سوم و دوم اول، و راهنمایی سوم و دوم ابتدایی، پنجم
 با 1۸1۸ -14 تحصیلی سال در نیز طرح مرحله دومین. است شده

 کشور هایاستان تمامی ابتدایی چهارم پایه آموزاندانش انتخاب
 اعالم با  1۱ سال ماه بهمن . شد اجرا( استان هر از منطقه یک)

 ی دوره در دولتی نمونه و تیزهوشان آزمون برگزاری ممنوعیت
 در شهاب طرح اجرای پرورش، و آموزش وزیر توسط ابتدایی
 شناسایی ، مدارس در شهاب طرح اجرای هدف. گرفت قوت مدارس
 دولتی نمونه و تیزهوشان های آزمون. است آموزان دانش استعداد

 دانش که جا آن از و سنجیدند می را آموز دانش ذهنی هوش تنها
 هسال هر هستند مدارس اینگونه در تحصیل به عالقمند زیادی آموزان

 در. بودیم ها آزمون این در شرکت داوطلبان تعداد افزایش شاهد
 بین ترقاب بودن گیرنفس و داوطلبان تعداد شدن زیاد با که صورتی

 اجرای .شد می گرفته نادیده آموزان دانش از بسیاری استعداد هاآن
 و ها استعداد تا کند می کمک آموزان دانش به شهاب طرح

 ات راستا این در نیز پرورش و آموزش. بشناسند را خود هایتوانمندی
 است،که کرده تنظیم مختلف های دستگاه با داد قرار چهل کنون
 نخبگان ملی ،بنیاد آباد نجف آزاد دانشگاه به توان می جمله ازآن

 .کرد اشاره شهرداری تفریحی فرهنگی سازمان و ریاضیات ،خانه
 .باشد می( برتر استعدادهای هدایت و شناسایی) مخفف شهاب طرح

 در آموزان دانش متنوع و مختلف استعدادهای شناسایی برای طرحی
 استعدادهای هدایت و شناسایی طرح شهاب طرح. باشد می مدارس

 .است شده تهیه پرورش و آموزش بنیادین تحول راستای در برتر
 کت ابتدایی دوره مدارس از درصد هفتاد از بیشتر اینکه به توجه
 جامان پایه هر معلمان توسط ابتدایی دوره در طرح این هستند، معلمی

 شد خواهد خود آموز دانش از معلم دقیق شناخت باعث که شود می
 دانش هک کند قضاوت خوبی به تواند می پایه هر معلم ترتیب بدین و

 هدایت و شناسایی طرح شهاب طرح. دارند هایی استعداد چه آموزان
 الیس چند شده داد معلمان به که آموزشی با و است برتر استعدادهای

 ابتدایی چهارم پایه از که شکل این به شود؛می اجرا مدارس در است
 و است رسیده ششم و پنجم پایه به شده، شروع آزمایشی صورت به

 طرح این در معلمان. شودمی اجرا هفتم پایه در نیز امسال
 و آموزش با و کنندمی شناسایی را برتر استعدادهای با آموزاندانش

 هایاستعداد رشد زمینه تا کنندمی راهنمایی را آنها بیشتر تکالیف
 .نماید می هدایت جنبی هایبرنامه به را آنها و آورند فراهم را آنها
 دانش در فردی تفاوت های به توجه هدف با ما کشور آموزشی نظام

 و شناسایی برای را شهاب طرح آنان استعدادهای رشد و  آموزان
 ربرت استعداد طرح این در .نموده است اجرا برتر استعدادهای هدایت

 ذاتی خود، ویژگی های به توجه با که میشود اطالق دانشآموزی به
 رد میتواند و دارد را کارآمد و برجسته فردی به شدن تبدیل امکان

 کشور مدیریت و فرهنگ ادب، هنر، فناوری، گسترش علم، و خلق
 موجب و باشد داشته بارز اسالمی اثرگذاری ارزشهای چارچوب در

مینه ز ولی هنوز گردد کشور اعتالی و پیشرفت به بخشیدن سرعت
 فراهم او ویژه استعدادهای بروز و کامل شناسایی برای الزم های
 این زمینه برای دراین الزم برنامه ریزی های باید است. و نشده

 برتر استعدادهای هدایت و شناسایی .گیرد صورت استعدادها
 همه و اسالمیانقالب  معظم رهبر تأکید مورد که است مسئلهای

 از جمعی دیدار در است)بیانات کشور صاحبنظران و اندیشمندان

 آن، راستای در ( که1۸/۴7/1۸1۴علمی  برگزیدگان نخبگان و

 عنوان  به )شهاب( استعدادهای برتر هدایت و شناسایی طرح

حوزه دانش  در نخبگان ملی بنیاد مأموریت رسمی سند نخستین
 امنای هیئت اعضای تصویب به 5۱/11/1۸۳۱تاریخ  در آموزی،

 نیز آن اصالحات آخرین و رسید رییس جمهور ریاست به بنیاد

 برای جدی اقدامات تصویب شد. نخستین 7/4/1۸11تاریخ  در
 شکل گیری اداره با 1۸1۴ سال دوم نیمه از امر این نمودن عملیاتی

 در ییاجرا مرکزی ستاد تشکیل و نخبگان ملی بنیاد در پژوهش کل
 اجرای مرحله نخستین و شد آغاز و پرورش آموزش وزارت
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 در هفت  استان 1۸11-1۸15 تحصیلی سال در آن آزمایشی
 شمالی، خراسان جنوبی، خراسان البرز، اصفهان، شرقی، آذربایجان
 رفراگی اجرای یافته ها، براساس و گردید اجرا و هرمزگان کرمانشاه

 دوره چهارم پایه برای 1۸1۸-1۸14 تحصیلی سال در شهاب طرح
 ورشو پر آموزش وزارت و نخبگان ملی بنیاد کار دستور در ابتدایی

 دانش از دسته آن شناسایی دنبال به شهاب (.  طرح7گرفت) قرار
 و معلمان یا خانواده ناآشنایی دلیل به که است استعدادی با آموزان
 اقیب ناشناخته صورت به استعداد با کودکان های با ویژگی مربیان
 همچون فرآیندهایی به دسترسی امکان عدم دلیل به یا اند، مانده

 به را خود های توانایی و استعدادها اند نتوانسته و ها جشنواره
 اهمیت بررسی مقاله این هدف. نمایند عرضه نخبگانی نهادهای
 مدارس در( برتر استعدادهای هدایت و شناسایی) شهاب، طرح اجرای
 دیریتیم تدابیر از مرجح بدیلی عنوان به شهاب باشد. طرح می ابتدایی

 ویژه طرح های از یکی استعدادهای برتر، هدایت و شناسایی برای
 با آن اجرای که است آموزی دانش حوزه در نخبگان ملی بنیاد

 ملی بنیاد. است شده آغاز پرورش و آموزش اهتمام وزارت
 استعدادهای پرورش شهاب را طرح اجرای از هدف (1۸11نخبگان)

 و رشد برای مناسب کارهای و ساز و زمینه ایجاد و سرآمد و برتر
 درونی و تقویت ملی، و خدادادی های سرمایه عنوان به بالندگی آنان

 های دوره در برتر واجدان استعدادهای ملی و دینی هویت کردن
 برای مسئولیت احساس منظور به عمومی آموزش مختلف تحصیلی

 انشد معنوی و تربیتی حمایت و کشور اعتالی در سازنده نقش ایفای
 و توانمندیها از مندی بهره بهمنظوربرتر  استعداد دارای آموزان

. است کرده اعالم کشور، پیشرفت و تعالی در آنان قابلیتهای
 در 1۸15-1۸11 تحصیلی سال در شهاب طرح ناموفق اجرای

 و آموزش وزارت و نخبگان بنیاد مسئوالن کشور، استان هفت
 پایه آموزان دانش که بگیرند تصمیم تا داشت آن بر را پرورش

 استانهای از یک هر در آموزشی منطقه یک ابتدایی چهارم

 شهاب طرح تحت پوشش 1۸14-1۸1۸ تحصیلی سال در را کشور
 پرورش، و آموزش وزیر طرف از شیوهنامه ابالغ با. دهند قرار

 القاعده، علی. شد اجرا استانها همه در شهاب آزمایشی طرح مرحله
 .بود خواهد آزمایشی وابسته اجرای ارزشیابی به تصمیم هر اتخاذ
 ودنب مفید دربارة توان نمی نظام دار ارزشیابی بدون که است روشن
 به توان نمی اینکه مهمتر و کرد قضاوت های آموزشی برنامه

 شوند، می آموزشی تهیه های برنامه. کرد کمک ها برنامه بهگشت
 و شوند می آزموده مجدداً شوند، می اصالح شوند، می آزموده

 طریق از. شوند می پذیرفته وسیع در سطحی اجرا برای سرانجام
 برنامه ضعف این و قوت نقاط آموزشی های برنامه دقیق ارزشیابی

 توانند می اجرایی مسئوالن و ریزان برنامه و شود می آشکار ها
 ین،کنند. بنابرا تقویت را قوت و نقاط رفع را نارساییها و کاستیها

 برتر)شهاب( هدایت استعدادهای و شناسایی طرح از ارزشیابی
 های مؤلفه توان می مند نظام ارزشیابی طریق از. یافت ضرورت

 برای کافی شواهد و کرده ارزشیابی را نظر مورد گوناگون طرح
 .ساخت فراهم طرح یا توقف استمرار و اصالح دربارة تصمیم اتخاذ

 آموزش وزارت و نخبگان بنیاد درخواست با و ضرورت این درک با
 ارزشیابی را شده یاد طرح تا یافت مأموریت نگارنده و پرورش،

 استعدادهای هدایت شناسایی و طرح» (. ابزارهای۱کند)

 ،کالمی استعدادِ حیطه هایِ و زمینه ها سنجشِ برای برتر)شهاب( نیز
 دینی و فرهنگ اجتماعی، ورزشی، -حرکتی فضایی، ریاضی، هنری،

 متوسطه و ابتدایی، راهنمایی دوره های آموزان دانش برای علوم
 از حمایت و جذب شناسایی، مسئله نیز ایران است. در شده طراحی

 معظّم رهبر تأکید مورد است که مواردی جمله از برتر استعدادهای
 در و است کشور صاحبنظران و اندیشمندان همة و اسالمی انقالب

 نقشة»  ایران اسالمی جمهوری چشمانداز سند نظیر باالدستی اسناد
 سند» و  ،«آموزش وپرورش بنیادین تحول سند»،«کشور علمی جامع

 هب توجه با. دارد بارزی نمود نیز «نخبگان امور در کشور راهبردی
 دایته و استعداد بر مبتنی برنامه ریزی اینکه به توجه با و مهم این

 آید می شمار به بنیادی رویکردی پایین سنین از برتر استعدادهای
 آموزی، دانش( شهاب)برتر استعدادهای هدایت و شناسایی برنامة»

 شناسایی،: از است عبارت برنامه این مأموریت. رسید تصویب به
 استعداد با آموزان دانش معنوی و تربیتی آموزشی، حمایت و هدایت

 انشد معنوی و تربیتی آموزشی، حمایت دورة پایان تا ابتدایی دورة از
 و پیش دانشگاهی دورة پایان تا ابتدایی دورة از استعداد با آموزان

 آموزش مختلف مراحل در حمایت ها استمرار برای زمینه سازی
 . عالی

 
 اهداف برنامه شهاب 

 مناسب ساز وکارهای ایجاد و سرآمد و برتر استعدادهای پرورش-1
 خدادادی و ملی سرمایه های به عنوان آنان و بالندگی رشد برای

 استعدادهای واجدان ملی و دینی هویت کردن درونی و تقویت 5.
 احساس به منظور عمومی آموزش مختلف دورههای تحصیلی در برتر

 کشور. در اعتالی سازنده نقش ایفای برای مسئولیت
ه ب برتر استعداد دارای آموزان دانش از معنوی و تربیتی حمایت ۸.

 و تعالی در آنها قابلیت های و از توانمندی ها بهره مندی منظور
 کشور پیشرفت

 شورای متعدد جلسات برگزاری و کارشناسی بررسی های از پس
 سال در شهاب، برنامة فنی-علمی کمیته مرکزی و ستاد راهبری،
 ملّی بنیادکار  دستور در آزمایشی به طور 1۸11-1۸15 تحصیلی
 ممه عناصر از یکی. گرفت قرار آموزش وپرورش وزارت و نخبگان

 است درسی برنامه های اجرای و آموزش استعداد، با پرورش کودکان
 جایگاه اهمیت این. دارند محوری برعهده نقش آن در معلمان که

 یااسترال با استعداد کودکان ملی انجمن که است به اندازهای معلمان
 برای معلمان آمادهسازی استانداردهای تدوین به 5۴۴۱ سال از

 دوازدهم پایه تا دبستان از پیش از برتر مستعد آموزش کودکان
 آغاز حوزه، این در معلم محوری نقش به توجه است.  پرداخته

 دنیازمن نیز برتر( هدایت استعدادهای و )شناسایی شهاب ملّی برنامة
 سیاستهای کلّی و اصول زمینة در که بود خبرهای مدرّسان پرورش
 شپوش تحت مناطق معلّمان کامل آگاهی با و بوده آگاه شهاب برنامة
 تحت آموزشی دورة منظور بدین. دهند قرار آموزش مورد را برنامه
 طراحی «شهاب برنامة استانی مدرسان تأمین آموزشی دورة» عنوان

 و توسعه زمینه در که آموزشی برنامه های شک، بدون. شد اجرا و
 ینا شکست یا توفیق در می روند، کار به ملی طرح های پیشرفت
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 944 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 1۸1۳، زمستان۱، شماره ۸دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یبرنامه ها روشنتر، عبارت به. دارند تعیین کننده ای نقش طرح ها،
 ییپاسخگو از انعکاسی پیشرفت و میزان نمای تمام آینه ی آموزشی
دورة . هستند مربوطه طرح های تغییر حال در نیازهای به محتوایی

 است آموزشی دوره های از یکی نیز شهاب برنامة مدرّسان تأمین
 هدف با همه ساله، شهاب آزمایشی برنامة اجرای آغاز از که

 توجه با .است برگزاری حال در شهاب برنامة میانی مدرسان آموزش
 هتپند قلب محتوا، و کیفیت لحاظ از آموزشی دورة این اینکه به

 یدتأک مورد دوره این در آموزش کیفیت است، ارزیابی شهاب برنامة
 فعالیت کیفیت ارزیابی بیانگر از آمده دست به اطالعات. است

 فضای و اطالع رسانی منابع اساتید، و مدرسان یادگیرندگان،
 آموزش، ماهیت از آنجایی که .است آموزشی برگزاری دوره های

 ست،ا بسیار دشوار نیز آن اثربخشی ارزیابی و سنجش است، کیفی
 اما. میگذارند تأثیر آن بر زیادی متغیرهای و عوامل چراکه

 جشسن و بررسی برای ابزاری داشتن بدون و مجریان، دستاندرکاران
 وردم تأثیرگذاری اثبات قادر به برگزارشده، آموزشی دورة نتایج

؛ نمی باشند شهاب برنامة پیشروی روند بر آموزشی دوره های انتظار
 نیازهای تبیین و بازخوراند مکانیسم های برقراری بنابراین

 میانی مدرّسان تأمین آموزشی دوره های مخاطبان و یادگیرندگان
توسعة برنامه  و طراحی وارسی، در حیاتی نقش دارای شهاب، برنامة

  دارد. آینده های
 

 پیشینه پژوهش
 شهاب طرح اجرای برای شرایط اول سال در که نویدی بیان نمود

 استعدادهای هدایت و شناسایی زمینه در و نبوده مساعد چندان
 بافت دیگر عبارت به. است نشده حاصل موفقیتی آموزان،دانش

. نیست مساعد شهاب طرح اجرای برای موجود اقتصادی -فرهنگی
 و رسمی پرورش و آموزش متولی دستگاه متمرکز رویکرد همچنین

 و لیمتع رویکرد با شده، تعیین پیش از هایبرنامه اجرای بر تأکید
 شده ارائه شهاب طرح چارچوب در که استعداد بر مبتنی تربیت
 اریافزسخت و افزارینرم منابع این، بر افزون. نیست سازگار است،
 ضمن در. است نشده فراهم شهاب طرح مطلوب اجرای برای کافی
 هدف در ابهاماتی به آموزگاران و مدارس مدیران کارشناسان، اکثر
 یشناسای فرایند تکمیل. اندکرده اشاره آن اجرای شیوه و طرح کلی

 شنرو برتر استعدادهای هدایت عملیاتی تعریف و برتر استعدادهای
 توجیه کافی اندازهبه استان پرورش و آموزش مسئوالن. نیست
 کارشناسان، اکثر. نیستند متعهد شهاب طرح اهداف به و اندنشده

 منفی پیامدهای مطالعه مورد آموزگاران و مدارس مدیران
 مستقیمی مطلق و پناه.اندکرده خاطرنشان را شهاب طرح گریزناپذیر

 نیآن ب یومولفه ها تیخالق می دهدنشان  جینتاعلی بیان نمود که 
تفاوت  یدرخشان با دانش آموزان عاد یدانش آموزان استعدادها

 شپژوه این هایگلشاهی و همکاران بیان نمود که یافتهوجود دارد.
 ملی ادبنی در برتر استعدادهای شناسایی برای الگویی ارائه به منتج

 عالنهمنف و فعاالنه گزینینخبه کلی روش دو شامل که شده نخبگان
 روش ود دربرگیرنده فعاالنه گزینینخبه که داد نشان نتایج .(۳است )
 دو لشام منفعالنه گزینینخبه و وجوگرایانهجست و گرایانهمعرفی
علی پور و آیتی بیان نمود که  .است خوداظهارانه و گزینشی روش

دانش  صیو تشخ ییشناسا یدهد که برا یپژوهش نشان م جینتا
همچون نظر معلم ، نظر  ییارهایاز مع زهوشیآموزان با استعداد و ت

 ی، استفاده از آزمودن ها یعملکرد اتمشاهد ستیچکل ن،یوالد
شود اما در  یموردمطالعه استفاده م یو... در کشورها یروانشناس
نظر معلم بر اساس  یابیجهت استعداد ییدر دوره ابتدا رانیکشور ا

 ییطرح شهاب تنها مالک جهت شناسا یها ستیپر کردن چک ل
 ریسا اتیبا توجه به تجرب یمتنوع یابزارها ستیبایاست و م

 زهوشیدانش آموزان با استعداد و ت ییمرحله شناسا یکشورها برا
دهد در بحث  یپژوهش نشان م یها افتهی نیاستفاده نمود. همچن

 یو با استعداد در کشورها زهوشیو آموزش دانش آموزان ت تیهدا
مسابقات،  یمانند برگزار یمتنوع یآلمان و لهستان برنامه ها

درون و خارج مدرسه  یها تیژه، فعالیمدارس و ،یتابستان یاردوها
 تیهدا دهدیرخ م رانیآنچه در کشور ا یو.... دارند ول یا

به مراکز استعداد درخشان است. که  زهوشیبرتر و ت یاستعدادها
راکز م نیا یدر آزمون ورود یو قبول یلیصرفا بر اساس استعداد تحص

در  داستعدا یبه دانش آموزان دارا یجد بیموضوع آس نیاست و ا
. علی پور و زند یو...( م یوهنر یفرهنگ ،یقیحوزه ها )موس ریسا

دانشگاه  یضرورت توجه برنامه درسآیتی پژوهشی را با عنوان 
ه ب برتر )طرح شهاب( یاستعدادها تیوهدا ییبه شناسا انیفرهنگ

 این استگرفت  جهینت توانیپژوهش م نیآنچه از اانجام رسانده اند. 
 تیطرح شهاب از اهم مقولهامر آموزش دانشجو معلمان در که 

دانشگاه  یفعل یدر برنامه درس ییار است و از سوبرخورد یادیز
. لذا ستیمرتبط با طرح شهاب ن ییمحتوا چگونهیه انیفرهنگ

و وزارت آموزش و پرورش  انیدانشگاه فرهنگ یاز سو ستیبایم
دروس و گنجاندن  یاصالح سرفصل ها یبرا ییها یزیبرنامه ر
دانشگاه  یمرتبط با طرح شهاب در برنامه درس یآموزش یمحتواها

با عنوان طرح شهاب  یدرس ایمعلم( اقدام نمود و تی)ترب انیفرهنگ
قی زاده ت ( گنجانده شود.یی)آموزش ابتدا یتیدر دروس رشته علوم ترب

 و برند شاخص که داد نشان یزدی و همکاران بیان نمود که نتایج
 ینب در دانشگاهی، شبکة در الگوبودن زیرشاخص و دانشگاه شهرت
 در را گذاریتأثیر بیشترین شده،تعیین هایزیرشاخص و هاشاخص
جعفری  .(1دارند ) تهران دانشگاه در استعدادها نگهداشت و جذب

 و یاستعدادیاب بین که است موضوع این گویای بیان نمود که نتایج
 استعدادیابی بین اما. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه خودکارآمدی

 بین اینکه ضمن. ندارد وجود نادارمع و مثبت رابطه توجه و
 دوجو معنادار و مثبت رابطه درسی مطالب معناداری و استعدادیابی

 حقیقت های یافته حسین زاده و کریم نیا بیان نمود که براساس .ندارد
 اولیاء و آموزشی معاونین مدیران، دیدگاه از شهاب طرح بخشی اثر

 شناسایی زمینه در تبریز،4 ناحیه ابتدایی مدارس آموزان دانش
 بوده اثربخش غیر آن هدایت در و بوده مطلوب برتر، استعدادهای

 مقاله این اصلی های حسینی مقدم بیان نمود که یافته .(1۴است )
 جذب نگری آینده مفهومی چارچوب پیشنهاد:بر هستند مشتمل
 در اندیشی سیاست کشور؛ به خدمت چرخه در برتر استعداد

 و متخصصان مهاجرت روند کردن معکوس چگونگی خصصوص
حمزه لو و مقدسی،  .است کشور از خارج به برتر استعدادهای

 تیو هدا ییطرح شهاب شناسا یاجرا تیاهم یبررسپژوهشی با نام 
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 و همکاران  یمحمدحسن قهرمان  940

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

 ها افتهیی به اتمام رسانده اندیبرتر در مدارس ابتدا یاستعدادها
 ،یی. شناسا1که چهار شاخصه مطرح در طرح شهاب  هبود نیا انگریب

 یو معنو یتیترب تی. حما5دانش آموزان  یآموزش تیو حما تیهدا
 یاز توانمند یاستعداد برتر به منظور بهره مند یدانش آموزان دارا از

 جادیمد و اآبرتر و سر ی. پرورش استعدادها۸آنها،  یها تیها و قابل
 یو درون تی. تقو4نان و آ یرشد و بالندگ یناسب برا یسازوکارها
 یبرتر در دوره ها یواجدان استعدادها یو مل ینید تیکردن هو

در  تیولیبه منظور احساس مس یعموم یآموزشمختلف  یلیتحص
 ریتاث یبررس.جعفری، پژوهشی را با عنوان نظر گرفته شده است

دانش آموزان  یبر طرح شهاب در عوامل درون دیبا تاک یابیاستعداد
به اتمام رسانده است.  شهر تهران 5 هیناح ییاز نگاه معلمان ابتدا

 یو خودکارآمد یابیاستعداد نیموضوع است که ب نیا یایگو جینتا
طه و توجه راب یابیاستعداد نیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما ب

 یدارو معنا یابیاستعداد نیب نکهیمثبت و معنادار وجود ندارد. ضمن ا
انورد بیان نمود دری رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد. یمطالب درس

 ران،یمد دگاهیطرح شهاب از د یاثر بخش قیتحق یها افتهکه ی
 هیناح ییدانش آموزان مدارس ابتدا اءیاولو  یآموزش نیمعاون

برتر، مطلوب بوده و در  یاستعدادها ییشناسا نهیدر زم ز،یتبر4
 اثربخش بوده است. ریآن غ تیهدا

 MNE که دهد می نشان خوروا و کوستانکه بیان نمود که نتایج
 حمایت فراخوانی موجب بنابراین کنند، نمی عمل متن از مستقل ها
(، 11)1ژانگ و نسبیت.شوند می محلی سازمانی های زمینه برای ها

 قیچارچوب تحقیک  :ندرخشا یاستعدادهاپژوهشی را با عنوان 
آموزش در کتابخانه  یساز یحرفه ا یاقدام برای)آموزش یطراح

 شامل شانزده یفیک قیتحق نیای( به انجام رسانده اند. دانشگاه یها
در این پژوهش . می باشد نیدر چ یمنابع انسان رانیمصاحبه با مد

 ارائه شده است.ادراکات  یابیارز یپنجگانه برا یانسان هیمدل سرما
نمونه  یاستعداد در تمام سازمان ها فیها عدم وضوح در تعر افتهی

و  یهر دو فرهنگ مل را نشان  می دهد. بزارو استفاده از انواع ا
توسط  MBAو ارزش درک  یجیتدر ریبه عنوان تأث ینهاد
مطالعه با  نیند. اه امورد توجه قرار گرفت یمنابع انسان رانیمد

به اتمام  TD یها تیفعال نیو تمر ندهیآ قاتیتحق یبرا یمیمفاه
، پژوهشی را با عنوان 5رسیده است. کاملش کومار و آگاروال

به انجام رسانده اند.  کارفرما یاستعداد سازمان و نام تجار تیریمد
 ییاکتی ندیفرآ کیاستعداد  تیریمد پژوهشگران بیان داشته اند

خورده  وندیپ تیریکه به مد یفیو وظا ها تیاست که همه فعال
. ردیگ یاست را در رابطه با چرخه عمر استعداد بطور کامل در بر م

از  یمراحل رندهیدامنه چرخه عمر استعداد در برگ ف،یتعر نیدر ا
 افتنیو  ییجذب افراد مستعد، شناسا یاستعداد برا ندبر جادیا لیقب

 دیاستعداد، توسعه و پرورش استعداد، تجد یریاستعداد، جامعه پذ
، بیان ۸.مالی تفتی و همکارانشود یاستعداد م ینیبازآفر ینظر و حت

 ها چالش و موانع چارچوب تحقیق، ینا های یافته اساس نمود که بر
 چالش شامل که شده بندی طبقه دسته چهار به استعداد مدیریت در
 و ها چالش محیطی، زیست موانع و ها چالش ساختاری، موانع و ها

 عالوه. باشد می مدیریتی موانع و ها چالش نهایت در و رفتاری موانع
 لیاص بخش سه به استعداد مدیریت موفقیت عوامل چارچوب این، بر

 موفقیت عوامل ساختاری، موفقیت عوامل شامل که شده بندی دسته
 سی.مورباشد می مدیریتی موفقیت عوامل نهایت در و محیطی زیست

 یبرا یچارچوب معمار ک، پژوهشی را با عنوان ی 4و همکاران
به اتمام رسانده اند و بیان کرده اند  یجهان یاستعدادها تیریمد

و  ندهایها، فرآ ستمیاز س یبیاستعداد عبارت است از ترک یمعمار
 یسازمان، برا لهیشده بوس یریتوسعه داده شده و به کارگ یها وهیش
 یحاصل گردد که چرخه استعداد به شکل اثربخش نانیاطم نکهیا

بر  یمبتن یدر سازمان به مورد اجرا در آمده است و استعداد سازمان
دن، بو رینظ یشامل ارزشمند بودن، ب یمنبع محور کردیچهار اصل رو

ازمان شدن، در س نیگزیو جا ضیقابل تعو ریبودن و غ دیقابل تقل ریغ
 (.15) جذب و بکار گرفته شده باشد ،ییشناسا

 
 طراحی مدل مفهومی 

هدف از انجام پژوهش  حاضر ، آسیب شناسی برنامه ملی شهاب و 
 ابتدایی آموزش و پرورشارائه مدل کاربردی برای دوره دوم مقطع 

است ،در راستای هدف حاضردر این تحقیق با مروری به ادبیات و 
پیشینه پژوهش، مدل مفهومی مشخص شد . ابتدا روی عوامل ،مولفه 
و شاخص های  موثر بر ضعف آموزشی و استعداد یابی برنامه های 
طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش تمرکز می 

یک لیست از عوامل ،مولفه و شاخص های  موثر بر ضعف کنیم تا 
آموزشی و استعداد یابی برنامه های طرح شهاب دوره دوم مقطع 

 پیشینه مطالعه از پس ابتدایی آموزش و پرورش را آماده نمائیم .

حوزه عوامل  این در گرفته صورت تحقیقات بررسی و پژوهش
استعداد یابی برنامه ،مولفه و شاخص های  موثر بر ضعف آموزشی و 

 شرح های طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش به

 های پژوهش مشترک فصل که گشته ذیل استخراج جداول

 به خارجی مربوط و داخلی تحقیقات اکثر در و بوده پیشین

 برنامه های طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش
در پژوهش حاضر، از مدل  ر نهایت ،است و د شده اشاره ها آن به

 .استفاده شده است 1مفهومی نمایش داده شده در شکل
 

_________________________________ 
1 Zhang & Nesbit 

5 Kamlesh & Agarwal 

2- Maali Tafti et al  

4 Morris et al. 
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 942 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 1۸1۳، زمستان۱، شماره ۸دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 استعداد یابی برنامه های طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورشعوامل ،مولفه و شاخص های  موثر بر ضعف آموزشی و  1جدول 
 مفاهیم عوامل مولفه شاخص

تناسب شغل با فرد ،شهرت شغلی ،پویایی شغلی ،توسعه 
شغلی ،کیفیت زندگی کاری ،مجیط کاری ،اکتساب 

 استعداد ،خود مختاری

 مولفه شغلی

 شناسایی و اکتساب استعداد

 شهاببرنامه های طرح 

شناخت ،رسالت روشن ،بینش روشن ،بازشناسی مدیریت 
استغداد ،جایگاه اجتماعی ،توجه به منابع ،زیر ساخت 
های تکنولوژی ،عدات رویه ای ،هوش سازمانی 

 ،قرارادادهای استخدام

 مولفه  سازمانی

خود کارآمدی معلمان ،مهارت ،شخصیت ،اشتیاق ،دانش 
 ،نوآوری،انتظارات ،نگرش ،خالقیت 

 مولفه  فردی

شناسایی کاندیدها ،ارزیابی عملکرد ،انتخاب کاندید 
،حفظ معامان با استعداد ،هم افزایی فعالیت های 

 مدیریت استعداد ،مدیریت عملکرد
 مدیریت مسیر شغلی

 توسعه و استفاده از استعداد

هوش عاطفی ،سهم دانش ،مشارکت ،هنجارهای 
 ارتباطات تعاملی اجتماعی ،دسترسی به جامعه

فراهم کردن فرصت برای رشد و توسعه ،فرصت 
یادگیری ،برنامه آموزشی ،برنامه آموزشی ،سرماهی 
فکری ،سرمایه روان شناختی ،فرصت شغلی ،توسعه 

 شغلی ،سیستم مدیریت ،توسعه حرفه ای

 پرورش معلمان

رهبری مدرسه ،سبک رهبری ،رهبری تعاملی ،رهبری 
،عدالتتوزیعی ،عدالت رویه ای ،عدالت تعاملی تبدیلی 

 ،مربی گری
 مدیریتی و رهبری

عوامل پاداشی ،حمایت ،قدردانی و تشویق ،حمایت شغلی  حفظ استعداد
 فرهنگی و سازمانی ،فرصت شغلی

عوامل پاداشی ،حمایت ،قدردانی و تشویق ،حمایت شغلی 
 انگیزشی ،فرصت شغلی
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 941 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 اهداف تحقیق
 هدف کلی

شناسایی آسیب ها و ضعف های برنامه ملی شهاب دوره دوم مقطع 
 ابتدایی آموزش و پرورش 

 اهداف جزیی:

استعداد یابی برنامه های شناسایی عوامل موثر بر ضعف آموزشی و 
 طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش

شناسایی مولفه های موثر بر ضعف آموزشی و استعداد یابی برنامه 
 های طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش

شناسایی شاخص های موثر بر ضعف آموزشی و استعداد یابی برنامه 
 مقطع ابتدایی آموزش و پرورش های طرح شهاب دوره دوم

 بررسی روابط بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق 
ارائه مدل کاربری برنامه ملی شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش 

 و پرورش

اعتبار یابی مدل کاربری برنامه ملی شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی 
 آموزش و پرورش

 سؤاالت تحقیق:
 سوال اصلی

برنامه ملی شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی  آسیب ها و ضعف های
 آموزش و پرورش کدامند ؟

 سواالت جزیی:
 

عوامل موثر بر ضعف آموزشی و استعداد یابی برنامه های طرح 
 شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش چیست ؟ 

مولفه های موثر بر ضعف آموزشی و استعداد یابی برنامه های طرح 
 ع ابتدایی آموزش و پرورش چیست ؟شهاب دوره دوم مقط

اولویت عوامل و مولفه های موثر بر ضعف آموزشی و استعداد یابی 
برنامه های طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش 

 چگونه است؟ 
 روابط بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق چگونه است ؟   

بتدایی آموزش آیا  مدل کاربری برنامه ملی شهاب دوره دوم مقطع ا
 و پرورش اعتبار دارد؟ 

 

 مواد و روش ها
روش تحقیق حاضر ترکیبی است که در آن از روش های کمی و 
کیفی به صورت توامان استفاده شده است . در این تحقیق با مرور 
مبانی نظری متعدد چارچوب مناسبی برای بررسی و مطالعه مساله 

ی کیفی به منظور توسعه تحقیق به دست آمده است . سپس از داده ها
و بومی سازی شاخص های مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است و 
نهایتا مدل مفهومی به طور کمی با استفاده از رویکرد قیاسی که در 
ایجاد فرضیات تحقیق الزم و ضروری است ،مورد آزمون قرار گرفته 
است . مزیت تحقیق کمی این است که محققان به نمونه بیشتری 

ت نشان دادن اثرات آماری و تعمیم نتایج به کال جامعه دسترسی جه
اکتشافی ست و روش  –دارند. تحقیق حاضر از جنبه هدف کیفی 

تحلیل روش دلفی است.از آنجا که در تحقیق حاضر به آسیب شناسی 
برنامه ملی شهاب و ارائه مدل کاربردی برای دوره دوم مقطع ابتدایی 

آموزش و پرورش برای سازمان مربوطه می پردازیم و این مدل ،وضع 
موجود را بررسی و روابط موجود میان مولفه ها را شناسایی می 

ایشی پیم –کند ،تحقیق حاضر از جنبه روش گردآوری داده توصیفی 
 است. 

 تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسایی عوامل
 KMOشاخص 

ل گیری اطمینان حاصتوان از کفایت نمونهبا استفاده از این آزمون می
نمود. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص 

باشد. های مورد نظر چندان مناسب نمینزدیک به یک باشد، داده
باشد داده ها برای  ۱۴/۴کمتر از  KMOکه مقدار در صورتی

 ۱1/۴تا  ۱۴/۴ تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین
توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت ولی در باشد می
های موجود در باشد همبستگی 7۴/۴که مقدار آن بزرگتر از صورتی
 ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود. بین داده

 مربوط به کل سؤاالت KMOنتایج حاصل از آزمون 
باشد، تحلیل می 7/۴ باالتر از KMOتوجه به اینکه شاخص  با

 گردد.عاملی در حد مناسب ارزیابی می
 

 KMO آزمون و بارتلت آزمون. 5جدول 
 ۳۳1/۴ اولکین -مایر -آزمون کایزر

 آزمون بارتلت
 

 

 1۱5/۱ خی دو

 4۱۱ درجه آزادی

 ۴۴۴/۴ (Sigسطح معنی دار )

مربوط به شاخص   KMOنتایج حاصل از آزمون بارتلت و آزمون 
 های تحقیق 
و آزمون  نیالک ریما زریحاصل از آزمون کا جینتا ر،یدر جداول ز

 است. شدههر یک از شاخص های تحقیق ارائه بارتلت 

 

شاخص توسعه و   KMOبارتلت و آزمون آزمون . ۸جدول 
 استفاده از استعداد

 711/۴ اولکین -مایر -آزمون کایزر

 آزمون بارتلت
 

 

 5۴5/1 خی دو

 5۳ درجه آزادی

 ۴۴۴/۴ (Sigسطح معنی دار )

 
شاخص شناسایی و   KMOبارتلت و آزمون آزمون  -4جدول 

 اکتساب استعداد
 7۱7/۴ اولکین -مایر -آزمون کایزر

 آزمون بارتلت
 

 

 ۸4۴/14۴ خی دو

 ۸۱ درجه آزادی

 ۴۴۴/۴ (Sigسطح معنی دار )

 

 شغلی 
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 شاخص حفظ استعداد  KMOبارتلت و آزمون آزمون  -۱جدول 
 ۳1۱/۴ اولکین -مایر -آزمون کایزر

 آزمون بارتلت
 

 

 4۸۴/71۱ خی دو

 1۱ درجه آزادی

 ۴۴۴/۴ (Sigسطح معنی دار )

 
 ۱، انجام تکنیک تحلیل عاملی برای هر ۱تا  5با توجه به جداول 

 (.kmo>۱/۴باشد.)پذیر میشاخص تحقیق امکان
 

 تحلیل عاملی تاییدی
در این روش به بررسی مولفه های )بارهای عاملی استاندارد شده و 
معنی داری بارهای عاملی( پرداخته می شود. این مولفه ها مطرح شده 

( و متغیر X-Model) برای سواالت مربوط به متغیر مستقل
( به صورت جداگانه مورد بررسی و تجزیه Y-Model) وابسته

 گیرد.و تحلیل قرار می
-X) لی تاییدی برای سواالت مربوط به متغیرهای مستقلتحلیل عام

Model) 
بارهای استاندارد شده از اهمیت زیادی در تفسیر نتایج تحلیل عاملی 
برخوردارند. این بارها نشاندهنده همبستگی بین هر متغیر مشاهده 

(. 511گر)سواالت( و عامل های مربوط به آن است)همان منبع، 
مشاهده می شود بارعاملی استاندارد شده  ۱همانطور که در نمودار 

که ؛ با توجه به اینتمامی سواالت از همبستگی باالیی برخوردار است
( ۱/۴بار عاملی تمامی سواالت مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق از )

 بیشتر است بنابراین بارعاملی سواالت مورد تایید می باشد.

 

و متغیرهای مکنون  تحلیل عاملی متغیرهای مشاهده گر. ۱جدول 
 برون زا

 نماد متغیرها
ضریب 
 عاملی

اشتراکات 
 اولیه

پرورش 
 DT1 ۱7۸/۴ ۴۴۴/1 معلمان

 DT2 ۱71/۴ ۴۴۴/1 

 DT3 7۴5/۴ ۴۴۴/1 

 DT4 ۱17/۴ ۴۴۴/1 

 DT5 ۱۳۱/۴ ۴۴۴/1 

 DT6 71۴/۴ ۴۴۴/1 
 DT7 74۸/۴ ۴۴۴/1 

 DT8 ۱۱5/۴ ۴۴۴/1 

 DT9 77۱/۴ ۴۴۴/1 

مدیریت مسیر 
 M1 ۱15/۴ ۴۴۴/1 شغلی

 M2 771/۴ ۴۴۴/1 

 M3 75۴/۴ ۴۴۴/1 

 M4 7۱1/۴ ۴۴۴/1 

 M5 ۱۳7/۴ ۴۴۴/1 
 M6 ۱54/۴ ۴۴۴/1 

ارتباطات 
 تعاملی

C1 715/۴ ۴۴۴/1 

 C2 ۱۴1/۴ ۴۴۴/1 

 C3 717/۴ ۴۴۴/1 
 C4 ۱۱1/۴ ۴۴۴/1 

 C5 ۱۱5/۴ ۴۴۴/1 

 V1 ۱۱1/۴ ۴۴۴/1 مولفه شغلی

 V2 ۱4۱/۴ ۴۴۴/1 
 V3 7۸1/۴ ۴۴۴/1 

 V4 7۸7/۴ ۴۴۴/1 

 V5 ۱۳۸/۴ ۴۴۴/1 

 V6 ۱۳۱/۴ ۴۴۴/1 

 V7 ۱7۳/۴ ۴۴۴/1 

 V8 7۴۴/۴ ۴۴۴/1 

 O1 ۱۱۳/۴ ۴۴۴/1 مولفه سازمانی

 O2 7۸۸/۴ ۴۴۴/1 
 O3 ۳1۸/۴ ۴۴۴/1 

 O4 ۳۸۱/۴ ۴۴۴/1 

 O5 ۳74/۴ ۴۴۴/1 
 O6 ۳57/۴ ۴۴۴/1 

 O7 ۳۴۱/۴ ۴۴۴/1 

 O8 1۴4/۴ ۴۴۴/1 

 O9 1۸۴/۴ ۴۴۴/1 
 O10 1۱۱/۴ ۴۴۴/1 

 I1 155/۴ ۴۴۴/1 مولفه فردی

 I2 15۴/۴ ۴۴۴/1 

 I3 ۳55/۴ ۴۴۴/1 

 I4 ۳۳۱/۴ ۴۴۴/1 
 I5 ۳۱۴/۴ ۴۴۴/1 

 I6 1۸۳/۴ ۴۴۴/1 

 I7 ۳1۴/۴ ۴۴۴/1 

 I8 1۴4/۴ ۴۴۴/1 
 I9 1۸۴/۴ ۴۴۴/1 

مدیریت و 
 L1 1۱۱/۴ ۴۴۴/1 رهبری

 L2 155/۴ ۴۴۴/1 

 L3 155/۴ ۴۴۴/1 

 L4 115/۴ ۴۴۴/1 

 L5 1۱7/۴ ۴۴۴/1 
 L6 ۳۸1/۴ ۴۴۴/1 

 L7 11۱/۴ ۴۴۴/1 

 L8 ۳۳۴/۴ ۴۴۴/1 
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 905 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 1۸1۳، زمستان۱، شماره ۸دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

فرهنگی و 
 CO1 1۱۱/۴ ۴۴۴/1 سازمانی

 CO2 11۳/۴ ۴۴۴/1 

 CO3 147/۴ ۴۴۴/1 

 CO4 ۳۸۳/۴ ۴۴۴/1 

 CO5 11۱/۴ ۴۴۴/1 

 MO1 ۳4۸/۴ ۴۴۴/1 انگیزشی

 MO2 71۳/۴ ۴۴۴/1 

 MO3 1۱۱/۴ ۴۴۴/1 

 MO4 11۳/۴ ۴۴۴/1 
 

با توجه به این نکته که هر  دار می باشند.تمامی بارهای عاملی معنی
دو شرط تحلیل عاملی )مناسب بودن بارهای عاملی و معنادار بودن 

توان نتیجه گرفته که سواالت  آنها( مورد تایید قرار گرفته است می
ت الباشند سواپرسشنامه که مربوط به متغیرهای مستقل تحقیق می

 متغیرهای مکنون برونزا مناسب بوده و مورد تایید هستند.
 

 ارزیابی تناسب مدل
هایی همچون کای جهت ارزیابی برازش مدل این تحقیق از شاخص

dfدو بر درجه آزادی)

2

(، آماره شاخص ریشه میانگین مجذور 

( 1خطا RMSEA ،)P-Valueشاخص ،CFI  استفاده شده

 است.

این اندازه که به صورت ، 5برآورد واریانس خطای تقریبجذر 
است. این  ۸شود، مبتنی بر پارامتر غیر مرکزیاعشاری گزارش می

هایی یا کمتر است. مدل ۴۱/۴های خوب برابر با شاخص برای مدل
 یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارند. 1۴/۴ها آنخطای تقریب که 

 1/۴ر این شاخص بزرگتر از (، اگ4CFIشاخص برازندگی تطبیقی )
و اگر کوچکتر از صفر باشد برابر با صفر قرار  1/۴باشد برابر با 

های قبلی چنانچه مقدار این کسر بین شود و همانند شاخصداده می
گردد. در حالی برخی از باشد قابل قبول تلقی می %1۱تا  1۴%

 برند.را به کار می ۳۴/۴پژوهشگران نقطه برش 
های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای شاخص یکی دیگر از

آزاد در محاسبه شاخص برازش، کای اسکوئر بهنجار یا نسبی است 
که از تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه 

_________________________________ 
1Root Mean Square Error of Approximation 

5 RMSEA 

را برای این شاخص قابل قبول  ۸تا  5شود که اغلب مقادیر بین می
 این باره متفاوت است.ها در هدانند با این حال دیدگامی

به عنوان  RMSEAهای برازندگی به گونه کلی از میان شاخص
به عنوان بهترین شاخص در نظر گرفته  CFIیک شاخص مطلوب و 

های برازندگی به گونه کلی در دامنه بین صفر و شود. شاخصمی
باشد قابل قبول در  1۴/۴شود. ضرایبی که باالتر از یک قرار داده می

، اختیاری P= ۴۱/۴شود، هر چند این نیز مانند سطح، ته مینظر گرف
 (.4۴، 1۸۳4است)هومن، 

های ارائه شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برای یک مدل شاخص
برازش یافته، نشان از برازش مناسب مدل دارد. نکته قابل توجه در 

که برازش مدل ساختاری آن مدل برازش مدل این است که، در حالی
کند که آن مدل، یگانه مدل معتبر کند، هرگز ثابت نمیتایید میرا 

 است.
 

 یافته ها
دست آمده مدل ه در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد ب

داری اعداد، باید گفت از ؛ در رابطه با معنیپرداخته شده است
ه ب ۴۱/۴یا خطای  1۱/۴که در این تحقیق در سطح اطمینان آنجایی

اعدادی معنادار خواهند  t، برای آزمون بودیمون فرضیات دنبال آزم
+ باشند. به این معنی که اگر در 1۱/1و  -1۱/1تر از بود که بزرگ

معنا خواهد بود. در + باشد، بی1۱/1و  -1۱/1عددی بین  tآزمون 
معنادار هستند  t( اعداد بدست آمده برای آزمون 5 جدولمدل زیر)

گیری با متغیر های اندازهعلّی)شاخصتوان به بررسی روابط و می
مکنون( و اثرات )متغیرعای مکنون با هم(با توجه به موارد ذکر 

های تناسب شده در جداول و نمودارهای باال، مدل از نظر شاخص
  اند.داشتهدر وضعیت مناسبی قرار 

یکی از چهار ماتریس مهم معادالت ساختاری y ماتریس المبدا 
ی رابطه میان متغیرهای مکنون درون زا و است که برای برقرار

 مشاهده گر)سوال(های مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد.
(، شناسایی و اکتساب Dمتغیر توسعه استفاده از استعداد) 5در نمودار 

( به عنوان متغیر مکنون برونزا K(، حفظ استعداد )Aاستعداد)
( رابطه Yریس المبدا هستند بنابراین با متغیرهای مشاهده گر)مات

 برقرار کرده است.
یکی از چهار ماتریس مهم معادالت ساختاری  xماتریس المبدا 

است که برای برقراری رابطه میان متغیرهای مکنون برون زا و 
 مشاهده گرهای مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد. 

۸Non centrality Parameter 

4Comparative Fit Index 
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 تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل Tضرایب  تحلیل مسیر  : مدل5نمودار 

 
 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد -۸نمودار 

در این نمودار ضرایب بین متغیرهای مکنون نشان دهنده معناداری 
یا  Tیا عدم معناداری فرضیات می باشد. مدل در حالت ضرایب 

را نشان می دهد که برای قضاوت  Tحالت معناداری مقادیر آماره 
روند. در واقع فرضیاتی در مورد معناداری روابط به کار می

اند و باشد تایید شدهمی 1۱/1)متغیرها( که دارای ضرایب باالتر از 
اند. همان باشند رد شدهمی 1۱/1فرضیاتی که دارای ضرایبی کمتر از 

نشان داده شده است همه فرضیات دارای  ۸ودارطور که در نم
هستند بنابراین تمام فرضیات تایید  1۱/1ضرایب یا شدتی باالتر از 

 اند. شده
 

 نتیجه گیری 

با توجه به یافته های کیفی این مطالعه عوامل موثر بر ضعف آموزش 
های طرح شهاب دوره دوم مقطع ابتدایی آموزش و استعدادیابی برنامه

شامل توسعه و استفاده از استعداد، شناسایی و اکتساب  و پرورش
استعداد و حفظ استعداد می باشد. یافته های کیفی تحقیق نشان داد 
مهمترین مولفه های موثر در ضعف آموزشی و استعداد یابی شامل 
سه متغیر توسعه و استفاده از استعداد، شناسایی و اکتساب استعداد و 

توجه به یافته های مطالعات احمدی و  باشد. باحفظ استعداد می
همکاران، اسالم پناه و آژاد، شوقی و محمدی مقدم، موگای و 
همکاران، هیدرسوم و آگاروال مولفه شناسایی و اکتساب دارای 
شاخص های مولفه شغلی)تناسب شغل با فرد، شهرت شغلی، پویایی 
شغلی، توسعه شغلی، کیفیت زندگی کاری، محیط کاری، اکتساب 
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 909 .. .شهاب به منظور ارائه مدل یبرنامه مل یشناس بیآس  

 1۸1۳، زمستان۱، شماره ۸دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

استعداد و خودمختاری( می باشد. با توجه به یافته های مطالعات 
مونقوموزوال و همکاران، شایان پور و همکاران، اسمام علی و سو ، 
گاندی و همکاران مولفه سازمانی شامل متغیرهای )شناخت، رسالت 
روشن، بینش روشن، بازشناسی مدیریت استعداد، جایگاه اجتماعی، 

خت های تکنولوژی، عدالت رویه ای، هوش توجه به منابع، زیرسا
سازمانی، قراردادهای استخدام( می باشد. با توجه به تحقیقات 
سینگ، گاندی و همکاران(، زنگ و همکاران، هیدستروم، ایزدپناه 

( و لندور مولفه فردی شامل متغیرهای 1۸و صفرزاده )
 )خودکارآمدی معلمان، مهارت، شخصیت، اشتیاق، دانش، انتظارات،

نگرش، خالقیت، نوآوری( می باشد. همچنین مولفه توسعه و استفاده 
از استعداد طبق تحقیقات و یافته های مطالعات پاندیاو رای، آگروال، 

(، جوناتن شامل شاخص های مدیریت مسیر 14آلتنداگ و همکاران)
شغلی)شناسایی کاندیدها، ارزیابی عملکرد، انتخاب کاندید، حفظ 

، هم افزایی فعالیت های مدیریت استعداد، مدیریت معلمان با استعداد
عملکرد( می باشد.مولفه ارتباطات تعاملی طبق تحقیقات شایان پور 
و همکاران، پاندیاو رای، زرگرانی، ایزدپناه و صفرزاده و اسماعیلی 
و امیری شامل متغیرهای)هوش عاطفی، سهم دانش، مشارکت، 

ی باشد. و طبق یافته های هنجارهای اجتماعی، دسترسی به جامعه( م
(، زهنگ و همکاران، طالح امام و هوی 1۱تحقیقات کیفی سادلی )

سین، التنداگ و همکاران، ایمام علی و سو متغیرهای پرورش معلمان 
شامل)فراهم کردن فرصت برای رشد و توسعه، فرصت یادگیری، 
برنامه آموزشی، سرمایه فکری، سرمایه روان شناختی، فرصت شغلی، 

سعه شغلی، سیستم مدیریت، توسعه حرفه ای( می باشد. و همچنین تو
مولفه حفظ استعداد طبق تحقیقات سادلی، زهنگ و همکاران، 
طالح امام و هوی سین، التنداگ و همکاران، ایمام علی و سو شامل 
متغیرهای مدیریت و رهبری)رهبری و مدرسه، سبک رهبری، 

زیعی، عدالت رویه ای، رهبری تعاملی، رهبری تبدیلی، عدالت تو
عدالت تعاملی و مربی گری(می باشد.متغیر  فرهنگی و سازمانی طبق 
یافته های کیفی تحقیقات جوانتن و همکاران، شایان پور و همکاران، 
سینگ، محمودی شامل متغیرهای)عوامل پاداشی، حمایت، قدردانی 
و تشویق، حمایت شغلی، فرصت شغلی( می باشد.و در نهایت مولفه 
انگیزشی طبق تحقیقات کیفی مونقوموزوال و همکاران، موگای و 
همکاران، غفاری و همکاران و گاندی و همکاران شامل 
متغیرهای)عوامل پاداشی، حمایت، قدردانی و تشویق، حمایت شغلی، 

 متغیرنشان داد  نتیجه آزمون فرضیه اولفرصت شغلی( می باشد. 
ارد؛ د اداری بر ضعف آموزشیتوسعه و استفاده از استعداد تاثیر معن

بنابراین فرضیه تایید شده است. از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین 
دو متغیر توسعه و استفاده از استعداد تاثیر معناداری تاثیر مثبت و 
معناداری بر ضعف آموزشی دارد با توجه به اینکه بین یک متغیر 

-د میتایی مستقل و یک متغیر وابسته می باشد و فرضیه اول محقق

شناسایی و اکتساب متغیر  نشان داد  دوم.نتیجه آزمون فرضیه شود
ید دارد؛ بنابراین فرضیه تای استعداد تاثیر معناداری بر ضعف آموزشی

و  شناسایی  شده است. از سوی دیگر مسیر مطرح شده بین دو متغیر
اکتساب استعداد تاثیر معناداری تاثیر مثبت و معناداری بر ضعف 
آموزشی دارد با توجه به اینکه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر 

.نتیجه آزمون شودوابسته می باشد و فرضیه  دوم محقق تایید می

حفظ استعداد تاثیر معناداری بر ضعف متغیر  نشان داد  سومفرضیه 
دارد؛  بنابراین فرضیه تایید شده است. از سوی دیگر مسیر  آموزشی

حفظ استعداد تاثیر معناداری تاثیر مثبت   غیرمطرح شده بین دو مت
و معناداری بر ضعف آموزشی دارد با توجه به اینکه بین یک متغیر 
مستقل و یک متغیر وابسته می باشد؛ و فرضیه  سوم محقق تایید 

 .شودمی
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