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 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در برتر استعدادهای شناسایی به آموزشی نظام توجه
 ابتدایی دوره
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 می،اسال ازاد دانشگاه اسالمشهر، واحد تربیتی، علوم گروه استادیار،
 .ایران اسالمشهر،

 
 چکیده

 شناسایی به آموزشی نظام توجه میزان بررسی هدف با پژوهش این
 لحاظ از. است رسیده انجام به ابتدایی دوره در برتر استعدادهای

 طرح و داشته قرار کاربردی هایپژوهش زمره در پژوهش این هدف
 دوره معلم 373 شامل آماری جامعه. بود پیمایشی - توصیفی آن

 و ایخوشه نوع از کیفی گیرینمونه. بود تهران شهر در ابتدایی
 تحلیل و تجزیه برای. بود پرسشنامه پژوهش ابزار. بود ایطبقه
 حاصل نتایج. شد استفاده اینمونه تک t آزمون از پژوهش هایداده

 به ابتدایی دوره آموزشی نظام توجه میزان داد نشان پژوهش از
 و فکری عادات مشاهده) مولفه 21 در برتر استعدادهای شناسایی
 برای رفتاری هایلیست چک تهیه آموزان؛دانش رفتاری

 بین فشار از دور به و دوستانه هایرقابت سازماندهی آموزان؛دانش
 ریاضی؛ و منطقی هوش استعدادیابی؛ هایتست اجرای آموزان؛دانش
 هوش گرا؛طبیعت هوش کالمی؛ هوش حرکتی؛ و بدنی هوش

 ؛(فضایی)تصویری هوش ؛(اجتماعی)فردی هوش موسیقیایی؛
 آموزان؛دانش هایسرگرمی و عالیق یادگیری؛ هایتوانایی
 طحس بردن باال ای؛حرفه معلمان بکارگماری شخصیتی؛ هایویژگی

 راهنمایی نظام برنامه؛ فوق و مکمل هایآموزش درسی؛ برنامه کیفی
 و خانه بین اعتمادسازی ای؛دوره جلسات برگزاری مشاوره؛ و

 .نیست مناسب( والدین توانمندسازی مدرسه؛
 

 پرورش و آموزش ابتدایی، دوره برتر، استعدادهای: هاواژه کلید
 .تهران شهر

 
 25/07/1401تاریخ دریافت: 
 11/11/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول .safarnavadeh@gmail.comdr   

_________________________________ 
1. Cengel 

 مقدمه
شناسایی و  والدین با آن مواجه هستند، مهمی که هایدغدغه از یکی

کودکان آنها و به عبارتی استعدادیابی  فردی استعدادهای کشف
 نینس مقطع ابتدایی به دلیل اینکه در به توجه با. است کودکان

فرا  را الزم هایآموزش توانندمی بهتر آموزان، آنهادانش ترپایین
 اندتواین دوره تحصیلی می در آموزاندانش دیابیاستعدا لذا گیرند،

 عداداست پرورش و یادگیری فرآیند پیشرفت بر شگرفی تاثیر
ی و روانی انجسمباشد و در عین حال، سالمت  داشته آموزاندانش

در کودکان در سنین  کشف استعداد، در واقع. او را تضمین نماید
 بتواند بهترین عملکرد خود را در زمینه ویکند تا کمک می پایین،

د رش». امروزه، تبحر دارد به نمایش بگذارد هاکه در آن هایییا زمینه
عبارتی است که اغلب در رابطه با آموزش کودکان با « استعدادها

استعداد به کار می رود و اخیرا توسط محققان ارائه شده است تا 
عدادهای برتر اشاره به روشی خاص در ارائه خدمات آموزش است

 (. 1شود )
مفهوم استعداد به عنوان توانایی شخص در درک یا انجام کاری 

 الگوهای کارگیری (. استعداد به معنای به2تعریف شده است )
( و در 3معین است ) زمانی مدت در فرد رفتاری و احساسی فکری،

آموزان، امری مهم و کشف و پرورش استعداد دانشدنیای امروز، 
آموزان، شناسایی میکه استعدادهای دانش مل است. هنگامیابل تقا

 و خود را بیهوده شود آن وقت است که، می توانند شکوفا شوند و
ا آنه در پوچ فرض نکنند و باعث شود اعتماد به نفس و خالقیت

آموزی که استعدادش شناسایی و پرورش افزایش پیدا کند. دانش
 هو شغلی بسیار خوبی در آینده داشت تواند پیشرفت تحصیلییافت، می

ها و عالیقش دست به انتخاب میباشد چون متناسب با توانمندی
آموزان دارای استعداد برتر ( بیان میدارد دانش5) 1(. سینگل4) زند

( در این زمینه عنوان 6) 2به پشتیبانی و راهنمایی نیاز دارند. پیترز
 ای باشدنموده که آموزش و هدایت استعدادهای برتر باید به گونه

آموزان بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند. که از طریق آن دانش
های ملی هر کشوری سرمایه دارای استعداد برترآموزان دانش

انی های روتواند موجب آسیبو عدم توجه به آنان میشده محسوب 
 (.7) آنان گردد

 و پرورش فرصت سازی فراهم و مستعد های انسان صحیح شناسایی
 و مرگ حد در اجتماعی حیات در اساسی آنان، نقشی شکوفایی

 ابقهمس و رقابت دلیل، به همین و گرفته خود به جوامع برای زندگی
 و های باهوش انسان استخدام و جذب برای کشورها بین شدیدی
 تاثیر جامعه، افراد از کوچک گروه این. است آمده به وجود مستعد

 هایسانان بنابراین دارند؛ جوامع توسعه و پیشرفت در بسیار بزرگی
 کشوری هر های سرمایه یافته، بزرگترین پرورش و بااستعداد
های مهمی توانند پیشرفت و موفقیت( که می8گردند )می محسوب

می تواند با  ظام آموزشیرا برای کشور خود به ارمغان آورند. ن
آموزان، عالقه و رغبت استفاده از راهبردهای ایجاد انگیزه در دانش

با فراهم کردن فضا،  و ایجاد کند را در آنها به تحصیل و پیشرفت
مناسب شرایط را  یاددهی و یادگیری و محیط ، امکاناتتجهیزات

ماده کند آموزان آبرای ظهور و بروز استعدادها و توانایی های دانش

2. Peters 
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آموزان در مسیری که انتخاب کرده اند انرژی بیشتری به تا دانش
ظام (. یک ن9دست یابند )های خوبی کار ببندند و به موفقیت

را یک امر طبیعی  آموزاندانشهای فردی سالم تفاوت آموزشی
 آموزاندانشتک قلمداد کرده و تالش می کند تا استعدادهای تک

و توسعه عامل مهم در رشد ، نظام آموزشی را شکوفا سازد. اساسا
. بنابراین آشنایی اصولی با نحوه طراحی و تدریس است ایهر جامعه

های نوین و شیوه های آموزش مفاهیم آموزشی و استفاده از روش
سزایی دارد هاثربخش توسط مجریان این حوزه و معلمان، اهمیت ب

های بلندی برداشته پرورش و استعدادیابی گامشناسایی، تا در جهت 
شود. این رسالت بزرگ را مدارس بر عهده دارند و این وظیفه را 

ههای تدریس مناسب، برخورد شایسته، همچنین بمعلمین با روش
(. در عین 10) کارگیری به موقع سایر عوامل می توانند تحقق بخشند

 یه، کلآمده است نیز در سند تحول بنیادینحال با توجه به اینکه 
آموزان ارائه تربیتی باید متناسب با استعداد دانش آموزشی و ماتخد

شود، از اینرو در وهله اول برای پاسخگویی به حقوق این افراد به 
. بر این اساس هدف اصلی پژوهش شناخت استعدادها دست زد

 هایحاضر پاسخگویی به این سوال است که وضعیت موجود مولفه
 ابتدایی در شهر تهران چگونه است؟ موثر بر استعدادهای برتر دوره

 
 مواد و روش ها

از نوع پیمایشی  توصیفیهدف این پژوهش کاربردی و روش آن 
باشد است. جامعه آماری شامل معلمان دوره ابتدایی شهر تهران می

گیری آنها به صورت نفر است. نمونه 12752که تعداد آنها 
 مال،ش منطقه پنج بهای است. با تقسیم شهر تهران ای و طبقهخوشه

 ابتدایی غرب از هر منطقه مدارسی از دوره و مرکز شرق، جنوب،
به  مدارس شدند و معلمان این ای انتخابتهران به صورت طبقه

شدند. حجم نمونه از طریق فرمول  گرفته در نظر نمونه افراد عنوان
های پژوهش آوری دادهجمعنفر محاسبه شد.  373کوکران برابر با 

ای و میدانی انجام شد. ابزار پژوهش و فاز به صورت کتابخانهدر د
بود .ه این پرسشنامه  لیکرت ایگزینه 5 طیف پرسشنامه بر مبنای

روایی پرسشنامه  مولفه را شامل شد. 21گویه بود که  126دارای 
پایایی آن نیز از بررسی شد و  1CVIمحتوایی یعنی از طریق روایی 

طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.  روش تجزیه و تحلیل 
 ای بود.تک نمونه tها آزمون داده

 

 
 و آلفای کرونباخ CVI. 1جدول 

 پایایی روایی محتوایی مولفه
 73/0 85/0 آموزاندانشادات فکری و رفتاری عمشاهده 

 76/0 81/0 انآموزدانشبرای رفتاری  هایتسچک لیتهیه 
 72/0 84/0 آموزاندانش بین های دوستانه و به دور از فشارسازماندهی رقابت

 77/0 82/0 های استعدادیابیاجرای تست
 71/0 79/0 هوش منطقی و ریاضی
 75/0 84/0 هوش بدنی و حرکتی

 73/0 80/0 هوش کالمی
 70/0 82/0 گراهوش طبیعت

 73/0 85/0 هوش موسیقیایی
 71/0 83/0 هوش فردی)اجتماعی(
 77/0 84/0 هوش تصویری)فضایی(

 73/0 80/0 های یادگیریتوانایی
 81/0 86/0 آموزاندانش هایسرگرمیعالیق و 

 78/0 82/0 های شخصیتیویژگی
 75/0 84/0 ایبکارگماری معلمان حرفه

 70/0 81/0 باال بردن سطح کیفی برنامه درسی
 72/0 82/0 های مکمل و فوق برنامهآموزش

 77/0 83/0 نظام راهنمایی و مشاوره
 79/0 85/0 ایبرگزاری جلسات دوره

 73/0 81/0 اعتمادسازی بین خانه و مدرسه
 75/0 81/0 والدینتوانمندسازی 

 
_________________________________ 

1 Content Validity Index 
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 یافته ها
 وضعیت موجود شناسایی استعدادهای برتر دوره ابتدایی. 2جدول 

 3میانگین جامعه 

میانگین  هامولفه
 نمونه

انحراف 
 استاندارد

t df sig 

 000. 372 6.361- 1.10903 2.6347 آموزاندانشادات فکری و رفتاری عمشاهده 
 000. 372 8.637- 1.21250 2.4578 انآموزدانشبرای رفتاری  هایتسچک لیتهیه 

 000. 372 12.927- 1.19661 2.1991 آموزاندانش بین های دوستانه و به دور از فشارسازماندهی رقابت
 000. 372 10.369- 1.15098 2.3820 های استعدادیابیاجرای تست

 000. 372 7.057- 1.31575 2.5192 هوش منطقی و ریاضی
 000. 372 11.268- 1.21928 2.2887 هوش بدنی و حرکتی

 000. 372 11.002- 1.16343 2.3373 هوش کالمی
 000. 372 3.890- 1.25442 2.7473 گراهوش طبیعت

 119. 372 1.564- 1.22497 2.9008 هوش موسیقیایی
 306. 372 1.026- 1.29972 2.9310 هوش فردی)اجتماعی(
 078. 372 1.770- 1.27739 2.8829 هوش تصویری)فضایی(

 000. 372 4.373- 99661. 2.7744 های یادگیریتوانایی
 005. 372 2.822- 1.14052 2.8333 آموزاندانش هایسرگرمیعالیق و 

 000. 372 13.012- 1.06078 2.2853 های شخصیتیویژگی
 000. 372 16.710- 87520. 2.2427 ایبکارگماری معلمان حرفه

 000. 372 10.986- 1.02135 2.4190 باال بردن سطح کیفی برنامه درسی
 000. 372 6.074- 1.12943 2.6448 های مکمل و فوق برنامهآموزش

 069. 372 1.823- 1.03174 2.9026 نظام راهنمایی و مشاوره
 007. 372 2.721- 98486. 2.8613 ایبرگزاری جلسات دوره

 005. 372 2.835- 1.02498 2.8495 اعتمادسازی بین خانه و مدرسه
 003. 372 3.035- 1.05501 2.8342 والدینتوانمندسازی 

شود میانگین های حاصل می مالحظه که در جدول باال همچنان
( 96/1ها هم کمتر از مقدار بحرانی ) tبوده مقدار  3شده کمتر از 

است لذا مشخص است که وضعیت موجود توجه به استعدادهای 
 برتر دوره ابتدایی در شهر تهران مناسب نیست.

 
 نتیجه گیری

نتایج نشان داد وضعیت موجود توجه به استعدادهای برتر دوره 
 هحاصل هاییافتهمولفه( مناسب نیست.  21ابتدایی در شهر تهران )

( که به نتایج 14و داگین )( 12آصفی )( و 11با مطالعات نویدی )
. باید باور داشت که هر است همسومشابهی دست یافتند 

ایی دارد. استعدادهایی که در وجود خودش استعدادهآموزی دانش
به خودش هستند و افراد دیگر از آن برخوردار  مخصوصفقط 

شود  به موفقیت شده و منجرنیستند. زمانی که این استعدادها تقویت 
خداوند هریک (. 14یاد کرد )استعداد برتر  می توان از آن به عنوان

 ت. اگر ازاسفردی آفریدههای منحصربهبا توانایی دانش آموزان رااز 
 را نکنیم، این هدیه استعدادهای خدادادی خود استفاده

توانستیم بر زندگی ن میآ از استفاده با که درحالی. ایمدادهدستاز
)مصاحبه بیستم(. دوران ابتدایی مهمترین  خود و دیگران موثر باشیم

دوران جهت کشف استعدادهای برتر است اگر این مسأله در این 
نگیرد باعث ایجاد مشکالت عدیده ای هم از لحاظ دوران شکل 

تربیتی، آموزشی، شغلی، جسمی و روحی و اقتصادی برای فرد و 
شود. کشف استعداد برتر در دوران ابتدایی مسیر زندگی جامعه می

دانش آموز را تعیین می کند و باعث شکوفا شدن استعدادهای ذاتی 
وشبختی را به دنبال و بالقوه فرد در جامعه می گردد و احساس خ

می آورد )مصاحبه بیست و دوم(. به طور کلی، برای داشتن نظامی 
کارآمد در جهت شناسایی استعدادهای برتر در دوره ابتدایی که 
مهمترین دوره تحصیلی است و اساسا باید به رشد همه جانبه کودک 
در این مقطع تحصیلی پرداخته شود و استعدادهای درونی او کشف 

های شناسایی ش داده شوند، نیاز است تا هر یک از مولفهو پرور
شده در این پژوهش مورد توجه نظام آموزش و پرورش قرار گیرد 
و وضعیت موجود که دارای نارسایی و مشکالت عدیده است، به 

 مطولیبت رسانده شود.
 

 هاپیشنهاد
 آموز و عملکردهای ویمشاهده رفتار دانش -
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آموزان در موقعیتهای مشابه برای انجام قرار دادن دانش -
فعالیتهای مختلف و سنجش رفتارها، قدرت خالقیت و سرعت عمل 

 و دقت و مهارت آنان 

 آموزایجاد رقابت برای پی بردن به استعداد و هوش دانش -

انی که عالقه زیادی به آموزدانشمورد توجه قرار دادن  -
 جزئیات نشان می دهند

 رفت تحصیلی استانداردشزمون های هوش و پیاستفاده از آ -
 به هیجانات و ارتباطات با دیگران آموزدانشتوجه به عالقه  -

 در انجام کارهای دستی و هنری آموزدانشتوجه به مهارت  -

 در امور مختلف آموزدانشتوجه به خالقیت ها و ابتکارات  -

 و بازیافتبه طبیعت، محیط زیست  آموزدانشتوجه به عالقه  -

توجه به روش های مطالعه و خواندن و سبک های یادگیری  -
 آموزدانشدر 

پذیری، وظیفه شناسی، درک و فهم امور توجه به مسئولیت -
 آموزدانشاجتماعی در 

 بهسازی فرایند یاددهی و یادگیری -

 توسعه و غنی سازی برنامه های آموزشی مکمل و فوق برنامه -

 اربلداستفاده از مشاوران خبره و ک -

در  والدینمدیران مدارس نسبت به نقش مشارکت توجیه  -
 مدرسهپیشبرد اهداف 

در جهت توسعه  والدینبه  مدرسهارائه گزارش فعالیت های  -
 آنان همکاری بیشتر 
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