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چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر "بررسی تأثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) برر فرترت برابرر آمرزشش و
خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان متزسطه" است .پژوهش علی -مقایسهای ،اش نظر روش و ماهیرت ،اش نرزت تزتریبی برزد.
جامعه آماری شامل کلیه دانشآمزشان کالس پنجم شهرستان شیروان سال تحصیلی  1397-98به تعداد  2550نبر که طرح
شهاب را نگذراندهاند و دانشآمزشان کالس ششم به تعداد  2100نبر که طرح شهاب را گذراندهاند و نمزنه آماری برا اسرتباده
اش جدول گرجسی -مزرگان به ترتیب برابر  334و  325نبر به تزرت نمزنهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .دادههرای ایر
پژوهش تزسط دو پرسشنامه فرتت برابر آمزشش جزانمرد ( )1393و خزدشکزفایی تحصیلی اهزاش ( )1387جمر آوری شرده
است که روایی آنها اش نزت تزری و محتزایی بزد و مزرد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی آنها اش طریق آلبرای کروناراب بره
ترتیب ( )0/71و ( )0/87برآورد گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار تزتیبی اش (جدول تزشیر فراوانری ،نمرزدار،
میانگی  ،انحراف معیار و محاساه شاخص های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنااطی اش روش آشمزن  Tبرا اسرتباده
اش نرمافزار آماری  spss21استباده شد .نتایج نشان داد که با اطمینان  99درتد ،طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برترر
(شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی در دانشآمزشان پایه ششرم شهرسرتان شریروان کره ایر دورههرا را
گذراندهاند ،تأثیرگذار بزد .میتزان نتیجه گرفت که هدایت همه استعدادهای برتر میتزاند گام مهمی در جهت فرترت برابرر
آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی باشد.
کلمات کلیدی :خزدشکزفایی تحصیلی ،طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) ،فرتت برابر آمزشش.

 - 1دانش آمزخته کارشناسی ارشد مدیریت آمزششی ،گروه علزم تربیتی ،دانشگاه آشاد اسالمی واحد بجنزرد ،بجنزرد ،خراسان شمالی ،ایران.
 2استادیار گروه علزم تربیتی ،دانشکده علزم انسانی ،دانشگاه آشاد اسالمی واحد بجنزرد ،بجنزرد ،خراسانی شمالی ،ایران.
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 .1مقدمه
آمزشش1

همزاره اش دغدغهی دولتها بزده و در شمرهی مهمتری سیاستهای عمزمی قرار داشته
است ( .)1امروشه حق برخزرداری اش آمزشش به مبهزم برخزرداری اش آمزششی است که دارای کیبیت
مطلزبی باشد .به همی جهت تمامی استراتژیهایی که در شمینهی همگانی ساخت آمزششوپرورش به
کار میرود ،یك هدف را دناال میکنند و آن برخزرداری برای همگان اش فرتتهای آمزشش با کیبیت
مطلزب میباشد ( .)2در شرایط مطلزب ،آمزشش ،فرتت بهرهوری را برای شخص و در نهایت برای
جامعه فراهم میآورد ( .)3برابری آمزششی نقش اساسی در افزایش اعتمادبهنبس ،آینده شغلی ،پایگاه
اجتماعی و اجتماعی شدن افراد دارد ( .)4بر همی اساس ،کشزرها مخصزتا کشزرهای درحالتزسعه،
درتدد هستند برای دسترسی همگان به نظام آمزششی با کیبیت باال ،فرتتهای برابری ایجاد کنند؛
چرا که یکی اش مؤثرتری راههای تحقق عدالتاجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی ،برقراری فرتتهای
یکسان برای دسترسی آحاد جامعه به آمزششوپرورش است؛ در ای میان ،فراهم آوردن شانس مساوی
نظیر شانس ورود به نظامآمزششی و مدرسهی بهتر ،دسترسی به مناب مزجزد در نظام آمزششی (همانند
معلم ،متخصص ،فضا و تجهیزات آمزششی مناسب و برخزرداری اش عملکرد مطلزب آمزشش) اش جهات
متعدد حائز اهمیت است ( .)5آمزشش یکی اش مهمتری ابزار تزشی رفاه و فرتتهای اقتصادی در
جزام است .فراهم آوردن فرتتهای برابر در آمزشش ،2تحرك عمزدی (اجتماعی) و تحرك اقتصادی را
در قسمتهای فقیر جامعه افزایش میدهد ( .)6در ای راستا برابری فرتتهای آمزششی ،3شامل
درونداد ،فرایند و برونداد مساوی است (.)7
خزدشکزفایی تحصیلی ،میل به بهتر و بهتر شدن نسات به آنچه که یك فرد هست و آن چیزی
شدن که یك فرد ظرفیت شدن آن را دارد .تزسط راجرش )1951( 4و ماشلز )1954( 5هنزش هم بهعنزان
ساشهای تأثیرگذار قلمداد میشزد ( .)8و برای انسانهای خزدشکزفا ویژگیهایی همچزن درك کافی اش
واقعیت ،احساس ارششمندی و یکتایی ،پذیرش و احترام نسات به خزیشت  ،خالقیت ،درجه باالیی اش
خزدمختاری شخصی و مسئزلیتپذیری ذکر کرده است .مبهزم خزدشکزفایی در باالتری سلسلهمراتب
نظریه نیاشهای ماشلز بهعنزان سطح نهایی تزسعه روانی فرد قلمداد میشزد .وقتی که فرد نیاشهای
سلسلههای پایی را تا حدودی بتزاند ارضاء کند به ای سطح روانی دست خزاهد یافت ،فردی به ای
مرحله دست مییابد که عالوه بر ارضاء نیاشهای سلسلهمراتب پایی تر ،بتزاند تمام تزانمندیهای بالقزه
1

. Education
Equal Opportunities in Education

2

Equal Educational Opportunities
Rogers
Maslow

3
4
5

49

بررسی تأثیر طرح( ...شهاب) بر فرتت برابر /...محازبه سلیمان پزرعمران ،علیاتغرتالهی

خزیش را بهکارگیرد ( .)9خزدشکزفایی تحصیلی 1دانشآمزشان اش جمله اهداف عالی آمزششوپرورش
است .فرد خزدشکزفا بی حال ،آینده و گذشته پیزندی ایجاد میکند و نیاش شیادی به محركهای ذهنی
دارد ،به طزری که اش هزش خزد کمك میگیرد و به سمت ناشناختهها پیش میرود و پذیرش شیادی
برای تجربههای جدید دارد .در بررسی فرایندهای شناختی ماشلز بر ای باور است که خزدشکزفایی به
سطزح باالتر و کارآمدتر شناخت مربزط میشزد .فرد خزدشکزفا واقعیتها را بهتر میشناسد و قابلیت
استدالل شیادی دارد .وکسلر )1974( 2معتقداست که خزدشکزفایی به طزر معنیداری با تزانایی فراوان
تمیزدادن و متحدکردن عملکردهای شناختی ارتااط دارد .افراد خزدشکزفا راحتتر میتزانند تصنعی
بزدن افراد را تشخیص دهند .تزرت ظاهر آنها را گزل نمیشند و میتزانند بهتزرت مثات و منبی که
به راحتی برای اغلب افراد آشکار نیستند ،پی بارند .افراد خزدشکزفا بینش خزد را به جای وسیله در
نظر میگیرند .اغلب بهتزرت هدف میانگارند .اش انجام دادن هر کاری به خاطر خزد لذت میبرند (.)10
تباوتهای فردی مسئله مهمی است که در تعلیم و تربیت انسانها حائز اهمیت است .گاردنر)1983( 3
در تایی ماهیت استعداد ،افراد را دارای مجمزعهای اش استعدادهای شبانی ،منطقی ریاضی ،فضایی،
مزسیقیایی ،بدنی جناشی ،میان فردی ،درون فردی و طایعتگرا میداند و معتقد است که هر فرد
ضم دارا بزدن تزاناییهای نسای در تمام آنها ،در یکی اش آنها شبدهتر است ( 11و  .)12در تعریف
جدیدتر استعداد درخشان ،4منعکس کنندة ارششهای مزجزد در جامعه است ( .)13کزدکان و جزانان با
استعداد برتر ،5قابلیت عملکرد باالیی را در حیطههای عقل ذهنی ،خالقیت و یا هنر ،دارا بزدن قابلیت
رهاری خارق العاده یا برتری داشت در یك شمینه تحصیلی خاص اش خزد نشان میدهند .آنها به
خدمات و فعالیتهایی نیاش دارند؛ که معمزال تزسط مدارس ارائه نمیشزد ( .)14رنزولی )2009( 6معتقد
است که برای شناسایی فراگیران مستعد ،باید سه عنصر خالقیت ،تعهدکاری و تزانایی باالتر اش سطح
متزسط را مزرد تزجه قرار داد ( .)11در سالهای اخیر مطالعاتی که بر روی  21کشزر اروپایی تزرت
گرفته است نشان میدهد؛ که تزجه به شناسایی دانشآمزشان بااستعداد و ایجاد فرتتهای الشم برای
رشد آنها در محیط کالسی معمزل ،یکی اش مهمتری پایههای تزسعه اقتصادی میباشد ( .)15به شعم
نزیدی( ،)1398دریافت تکمیل فرایند شناسایی استعدادهای برتر و تعریف عملیاتی هدایت استعدادهای
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برتر روش نیست .مسئزالن آمزششوپرورش بهانداشه کافی تزجیه نشدهاند و به اهداف طرح شهاب
مت عهد نیستند و پیامدهای منبی و گریزناپذیر طرح شهاب را خاطر نشان کردهاند ( .)16چراغ مالیی
()1397با تحلیل نتایج ،مسائلی را مطرح ساخت که پاسخ به آنها و برنامهریزی مناسب ،میتزاند گام
مؤثری در باال بردن کیبیت دورة تأمی مدرس برنامه شهاب باشد ( .)17حمزه لز و مقدسی ()1396
نشان دادند که چهار شاخصه مطرح در طرح شهاب؛ شناسایی ،هدایت و حمایت آمزششی دانشآمزشان،
حمایت تربیتی و معنزی اش دانشآمزشان دارای استعدادبرتر ،بهمنظزر بهرهمندی اش تزانمندیها و
قابلیتهای آنها ،پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد ساشوکارهای مناسب برای رشد و بالندگی
آنان و تقزیت و درونی کردن هزیت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای تحصیلی مختلف
آمزششی عمزمی بهمنظزر احساس مسئزلیت در نظر گرفته شده است ( .)18عمزپزر ( )1396نشان داد
معلمان آگاه بایستی به فنزن راهنمایی و روشهای استباده تحیح اش تشزیق و تنایه در راستای هر چه
بهتر اجرا نمزدن برنامه ملی شهاب آشنا باشند و اختالالت رفتاری دانشآمزشان را مزرد مطالعه قرار
دهند ( .)19حیدرشاده و همکاران ( )1395نشان دادند که میانگی نمرهی عدالت آمزششی و فرسزدگی
تحصیلی کمتر اش میزان متزسط بزده است .همچنی ارتااط معناداری بی عدالت آمزششی با فرسزدگی
تحصیلی وجزد داشته است .ولی بی عدالت آمزششی با پیشرفت تحصیلی ارتااط معناداری مشاهده
نشد و عدالت آمزششی اش جمله متغیرهایی است که میتزاند بر میزان فرسزدگی تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دانشجزیان تأثیرگذار باشد ( .)20شیرکرمی و بختیارپزر ( )1393نشان دادند اش جناه نربهای
ثاتنام و پزششتحصیلی و نیز اش حیث میزان دسترسی به معلمان مقط ابتدایی ،مناطق شهری نسات
به نزاحی روستایی و گروه پسران نسات به گروه دختران برتری دارند .در شمینه دسترسی به فضاهای
آمزششی مناطق شهری نسات به نزاحی روستایی برخزردارتر بزدهاند و در مزرد نرب باشدههای آمزششی،
دختران نسات به پسران و مناطق شهری نسات به نزاحی روستایی برتری دارند ( .)2شهائیان و یزسبی
( )1386به ای نتیجهرسیدند که بی خزدشکزفایی ،رضایت اش شندگی و نیاش به شناخت در دانشآمزشان
بااستعدادهای درخشان رابطه معنیداری وجزد دارد (.)21گالی و کانگ )2016( 1نشان دادند نابرابری
فرتت آمزششی مردم چی اش محل سکزنت ،تحصیالت پدر ،گروه همساالن ،استان محل اقامت،
وابستگی حزبی ،جنسیت ،بُعد خانزار و قزمیت نشأت میگیرد .یافتهها نشان میدهند که نظام آمزششی
چی با آرمان برابری فرتت فاتله بسیار دارد و سهم نابرابری فرتت اش کل نابرابری آمزششی در میان
گروههای همسال کم س تر بیشتر شده است ( .)22گامازا و والتنارگ )2015( 2نشان میدهد ،نابرابری
غیرمنصبانه میان کشزرها در هر دو سال  2006و  2009اش  11تا  15درتد متغیر بزد .برشیل و بعد اش

Golley & Kong
Gamboa & Waltenberg

1
2

51

بررسی تأثیر طرح( ...شهاب) بر فرتت برابر /...محازبه سلیمان پزرعمران ،علیاتغرتالهی

آن مکزیك در سال  2006بیشتری نابرابری ناعادالنه و آرژانتی و کلمایا کمتری نابرابری ناعادالنه را
نشان دادهاند .در سال  2009نابرابری ناعادالنه در اروگزئه و برشیل اش همه جا بیشتر و در مکزیك و
شیلی اش همه جا کمتر بزده است ( .)23اسد1و همکاران ( )2014و گارت )2009( 2دریافتند  55سال
پیش ،در آمریکا ،تاعیضنژادی در آمزشش را برخالف قانزن اساسی اعالم کردند اما هنزش به افراد
کمدرآمد و غیرسبیدپزست ،آمزشش با کیبیت پایی ارائه میشزد .بهمنظزر حذف نابرابری مزجزد در
سیستم آمزششی ،باید شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد نیز مزرد تزجه قرار گیرد ( 24و  .)25ربل3
( )2003به ای نتیجه رسید که کاهش نابرابری ،چالش مهم نظامهای مستلزم تخصیص معلمان با
کیبیت ،تسهیالت مناسب و کافی ،مزاد آمزششی مناسب ،کاربرد فناوری و افزایش شمان یادگیری است.
آگاه کردن برنامه ریزان نسات به اهمیت و نتایج برابری فرتتهای آمزششی ،راهکاری مهم در جهت
تحقق برابری فرتتها قلمداد شدهاست ( .)26ایلدریگی )2012( 4معتقد است که وجزد برابری
آمزششی میتزاند ،منجر به ارتقای سطح عملکرد فراگیرانی گردد که دارای تباوتهای فردی در
شمینههای مختلبی مانند عملکرد تحصیلی ،طاقه اجتماعی ،شرایط اقتصادی و فرهنگی هستند (.)27
گاتم  )2010( 5برابری فرتتهای آمزششی را به سه بُعد حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری
تقسیمبندی میکند و معتقد است که دولت وظیبه دارد فرتت برابر با ای شاخصها را برای
دانشآمزشان مهیا ساشد .برابر اعالم یزنسکز )2009( 6گزارشها نشان میدهد که جزام در حال تغییر
اش جزام تنعتی به جزام اطالعاتی هستند که در آنها ایجاد و تزشی دانش در درجه اول اهمیت قرار
دارد .با چالشهایی که بهواسطه تأمی اهداف تزسعه قرن بیستویکم و اهداف آمزشش برای همه،
فراروی جامعه بی الملل قرار گرفته است ،فرض نمزدن اینکه ،تزشی معمزل آمزشش کیبیت و
فرتتهای آمزششی برابر برای همه را تا سال ( )2015تأمی میکند ،غیر واق گرایانه است .یزنسکز
( )2009اعالم میدارد که شکی نیست که تزشی عادالنه امکانات و فرتتها برای اقشار محروم که اش
امکانات مالی محدود برخزردارند ،یکی اش آرمانهای مطلزب یك جامعه تساوی خزاه و عدالتطلب است
و مسلم است که آمزشش عالی میتزاند یکی اش کانالهای مهم تزشی عادالنه امکانات و فرتتهای
آمزششی برای قشرهای بیشتری اش جامعه باشد ( .)6نابرابری آمزششی امکان تحرك اجتماعی و رقابت را
برای ای طاقات تضعیف نمزده و اعمال محدودیت در امکانها و فرتتهای آمزششی ،هرگزنه آمزشش
Assaad
Garret
Rebell
Eldridg
Gatman
UNESCO

1
2
3
4
5
6
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مکمل را باشداشته و آمزششهای ضروری را محدود میساشد .در نتیجه ،فقر مزقعیتی در ای طاقات اش
نسلی به نسل دیگر انتقالیافته و روشبهروش بر شکاف طاقاتی افزوده خزاهد شد .ای مسأله برای
پیشرفت جزام (بهخصزص کشزرهای درحالتزسعه) میتزاند معضلی اساسی تلقی شزد ( .)6برابری
فرتتهای آمزششی شمانی محقق میگردد که همة افراد در دستیابی به آمزشش برابر باشند .اش نظر
فرگزس  )1998( 1ای هدف ،امروشه در سطح بی المللی پذیرفته شده ،اما کامال تحقق نیافته است .در
همی رابطه گاتم سه شاخص حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری را برای ایجاد فرتتهای برابر
آمزششی بیان نمزده است .گاتم معتقد است ،دولت میتزاند مناب شیادی به آمزشش در به حداکثر
رساندن فرتت برای همة دانشآمزشان اختصاص دهد .وی ای رویکرد را حداکثرساشی نامیده است؛ اما
شزاهد تجربی تاکنزن نشان دادهاند که ای رویکرد در نظام آمزششی که دارای مناب محدود هستند،
عملی نیست .در رویکرد برابرساشی ،شانس شندگی دانشآمزشان محروم را مانند دانشآمزشان ثروتمند
افزایش میدهد .رویکرد برابرساشی ،به برابری نتایج اشاره دارد و برای دستیابی به ای امر ،باید همهی
مزان طایعی و محیطی دستیابی به سطزح متباوت آمزشش اش بی بروند .در مزرد رویکرد نخاهپروری
مناب آمزششی باید به نسات تزانایی طایعی و انگیزة یادگیری افراد تزشی شزد .ای رویکرد بیان
میکند که آمزشش باید به انداشة کافی برای همة دانشآمزشان ارائه شزد تا افراد شندگی خزبی داشته
باشند و همچنی بتزانند در فرآیندهای دمزکراتیك که انتخابهای بهتر افراد را شکل میدهد،
مشارکت فعال داشته باشند .میتزان نخاهپروری مدنظر گاتم را ،جریان استعدادیابی و کشف
خالقیتهای دانشآمزشان دانست .اشاره گاتم به تزانایی طایعی و انگیزة یادگیری دانشآمزشان،
شناسایی تزاناییهای درونی و استعدادهای نهبته است که باید مزرد تزجه قرار گیرد .بنابرای نخاه
پروی مزرد نظر گاتم  ،کشف استعدادها و پرورش خالقیتهای نهبته در ذه دانشآمزشان است که
میتزان آن را جریان استعدادیابی نیز تعایر کرد ( .)6در ایران نیز مسئله شناسایی ،جذب و حمایت اش
استعدادهای برتر در اسناد باالدستی نظیر " سند چشمانداش جمهزری اسالمی ایران " ،" 1404نقشة
جام علمی کشزر " " ،سند راهاردی کشزر در امزر نخاگان" و " سند تحزل بنیادی آمزششوپرورش"
نمزد بارشی دارد ( .)17طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (طرح شهاب) در سند تحزل بنیادی
آمزششوپرورش در بند  16اش بیانیه ارششها ،بیانیه مأمزریت ،بند  3اش هدفهای کالن ،چشمانداش،
راهکار  3در هدف عملیاتی  21هدف عملیاتی  ،16راهکار  7اش هدف عملیاتی  ،5راهارد ملی  2اش
راهارد کالن  ،1سند راهاردی کشزر در امزر نخاگان و همچنی اتزل  7و  11اش اتزل ناظر بر
برنامههایدرسی و تربیتی در سند برنامهدرسی ملی"عدالت آمزشش""،شناسایی و رشد استعدادهای
فراگیران"" ،تزجه به تباوتها" و "رعایت انعطافپذیری در برنامههای درسی و تربیتی" بهعنزان یك

Ferguson

1
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وظیبه مسلم پیشروی نظام آمزششوپرورش قرارگرفته است و دستاندرکاران تعلیم و تربیت را مزظف
مینماید تا به افراد مختلف متناسب با استعدادها و تزاناییهای بالقزه و بالبعلشان در حد امکانات و
محدودیتهای مزجزد ارائهخدمات نمایند تا بتزانند تزاناییهای خزد را به فعلیت درآورده و استعدادهای
شکزفا شده را در جهت مناسب هدایت کنند .اش شاویهای دیگر ،استعدادهای برتر امروش ،به طزر بالقزه
نخاگان آینده یك جامعه هستند که در تزرت شناسایی بهمزق و هدایت تحیح میتزانند ضم
شکزفایی و مزفقیت فردی ،در بهازد و پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایبای نقش نمایند .ای امر
مسئزلیت نظام آمزششوپرورش و متزلیان آن را در قاال ای افراد دو چندان میکند .همچنی تزجه به
تباوتهای فردی باعث میشزد که معلم بداند هر دانشآمزش به میزان تزانایی و استعداد خزیش ظرفیت
چه مقدار یادگیری را دارد تا بتزانیم در جهت درست ،آن را هدایت کنیم (.)28
برنامه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)" بهعنزان نخستی سند رسمی مأمزریت بنیاد
ملّینخاگان در حزشة دانشآمزشی ،به تصزیب رسید .مأمزریت ای برنامه شناسایی ،هدایت و حمایت
آمزششی ،تربیتی و معنزی دانشآمزشان با استعداد اش دورة ابتدایی تا پایان دورة پیشدانشگاهی و
شمینهساشی برای استمرار حمایتها در مراحل مختلف آمزششعالی است ( .)29طرح شهاب میلی به
جداساشی دانشآمزشان ندارد و معتقد است همانگزنه که در جامعه ،افراد مختلف کنار هم ناچار به
تعامل با یکدیگر هستند ،در مدرسه نیز باید استعدادهای مختلف کنار هم باشند .ای طرح مطرح شده
تا همه دانشآمزشان ایرانی ترفنظر اش ای که متعلق به کدام جایگاه اجتماعی هستند و در کدام عرته
جغرافیایی شندگی میکنند ،فرتت کشف استعدادهایشان را بیابند و به راهی هدایت شزند که برای آن
خلقشدهاند .ای شناسایی فرایندی نقطهای نیست که مثال اش افراد آشمزنی گرفته شزد و اگر نمرهشان
خزب بزد ،آنها را نخاه بنامند ،بلکه استعداد باید در طزل شمان رتد شزد و پس اش ای که ،وجزد یك
یا چند استعداد در یك دانشآمزش مسجل شد ،آنگاه برای شکزفایی ای استعداد برنامهریزی شزد (.)30
نظام آمزششی کشزر نیز با هدف تزجه به تباوتهای فردی در دانشآمزشان و رشد استعدادهای آنان
طرح شهاب را برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اجرا نمزده است .در ای طرح ،استعدادبرتر به
دانشآمزشی اطالق میشزد که با تزجه به ویژگیهای ذاتی خزد ،امکان تادیلشدن به فردی برجسته و
کارآمد را دارد و میتزاند در خلق و گسترش علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشزر در
چارچزب ارششهای اسالمی اثرگذاری بارش داشته باشد و مزجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی
کشزر گردد ،طاق بررسیهای محقق ،تاثیر طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت
برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی را مزرد بررسی قرارنگرفته و لذا در راستای تحقق عدالت
آمزشش ،شناسایی و رشد استعدادهای فراگیران ،تزجه به تباوتها و رعایت انعطافپذیری در برنامههای
درسی و تربیتی و بهویژه رعایت تباوتهای فردی و فرتتهای برابر آمزششی بهعنزان یك وظیبه
مسلم پیشروی نظام آمزششوپرورش و دستاندرکاران تعلیموتربیت در تزرت شناسایی تحیح
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استعدادها و تزاناییهای دانشآمزشان و هدایت مناسب آنان میتزانند ضم شکزفایی و مزفقیت فردی،
در بهازد و پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایبای نقش نمایند و اش هزینهها نیز کاسته خزاهد شد .لذا
پژوهش حاضر درتدد است به ای سزال پاسخ دهد که:
آیا طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی
تحصیلی دانشآمزشان تاثیرگذار بزده است؟
فرضیه های پژوهش
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش دانشآمزشان تأثیر دارد.
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان تأثیر
دارد.
 .2روش پژوهش
ای تحقیق اش نظر هدف ،کاربردی و اش نظر جم آوری اطالعات اش نزت پژوهش تزتیبی -پیمایشی
و اش نزت مطالعه علی -مقایسهای میباشد .جامعه آماری ای پژوهش کلیه دانشآمزشان کالس پنجم
شهرستان شیروان به تعداد  2550نبر که طرح شهاب را نگذراندهاند و دانشآمزشان کالس ششم به
تعداد  2100نبر که طرح شهاب را گذراندهاند میباشد .نمزنه آماری با استباده اش جدول گرجسی-
مزرگان  334نبر کالس پنجم که طرح شهاب را نگذراندهاند و  325نبر کالس ششم که طرح شهاب
را گذراندهاند میباشد؛ که به تزرت روش نمزنهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.گردآوری دادهها در
ای پژوهش به دو طریق کتابخانهای و پرسشنامه انجام شد و در بُعد میدانی ،دانشآمزشان کالس پنجم
که طرح شهاب را نگذراندهاند و دانشآمزشان کالس ششم که طرح شهاب را گذراندهاند با هم مقایسه
شدند .اش پرسشنامههای شیر ،به ای منظزر استباده شده است :
الف-پرسشنامه برابر فرتت آمزششی جزانمرد ( )1393مشتمل بر  20سؤال است؛ که سه بُعد
حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری را مزرد سنجش قرار میدهد .دامنه پاسخگزیی به سؤاالت ای
پرسشنامه نیز ،طیف پنج گزینهای لیکرت است که دامنهی خیلی کم تا خیلی شیاد را دربر میگیرد .در
ای طیف سؤالهای با بار معنایی مثات ،خیلی شیاد بیشتری امتیاش ( )5و خیلی کم ،کمتری امتیاش ()1
را به خزد اختصاص میدهد .در سؤالهای با بار معنایی منبی ،شیزه نمرهگذاری برعکس میباشد.
ب -پرسشنامه خزدشکزفایی تحصیلی اهزاش ( )1387که دارای  25گزیه با درجه طیف لیکرت
میباشد ،استباده شده است .ای بخش قسمت اتلی پرسشنامه را شامل میشزد و نظرات دانشآمزشان
متزسطه را درمزرد خزدشکزفایی بهوسیله  25سؤال مزرد پرسش قرار میدهد .روایی ابزار اش نزت تزری
و محتزایی بزد که مزرد تایید اساتید و خارگان قرار گرفت و پایایی ابزار اش طریق ضریبآلبایکرونااب
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محاساه گردید؛ که هر کدام ،به ترتیب ( )0/71و ( )0/87برآورد گردید .دادهها در دو بخش آمار
تزتیبی و آمار استنااطی تنظیم شد .دادههای حاتل اش ابزارهای انداشهگیری با روشهای آمار تزتیبی
شامل فراوانی ،درتد ،میانگی و انحراف معیار و آمار استنااطی شامل نرمال بزدن دادهها ،برای مقایسه
دادهها اش روش آشمزن  Tبا نرمافزار  spssنسخه  21تجزیهوتحلیل استباده شد.
 .3یافته ها
جهت تعیی نزت آماره سنجش ،فرضیات تحقیق با استباده اش آشمزن کزلزمزگروف -اسمیرنف نرمال
بزدن و یا عدم نرمال بزدن را مشخص میکنیم .با تزجه به نتایج به دست آمده اش آشمزن تحقیق ،بیشتر
شدن سطح معناداری اش  %5گزیای نرمال بزدن متغیر وابسته است.
جدول  .1آزمون کولوموگروف  -اسمیرنف
متغیر
نگذرانده
گذرانده

مؤلبه

کزلزمزگروف -اسمیرنف

پی-مقدار

فرتت برابر آمزشش

0/087

0/050

خزدشکزفایی

0/058

0/082

فرتت برابر آمزشش

0/097

0/062

خزدشکزفایی

0/069

0/051

همانگزنه که مشخص است کلیه دادهها نرمال هستند ،چزن پی-مقدار آنها بیش اش مقدار پی که
برابر  %5است ،میباشد
آمار تزتیبی دادههای پرسشنامههای خزدشکزفایی و فرتت برابر آمزشش
جدول  .2آمار توصیفی دادهها
گروه

گذرانده

نگذرانده

متغیر

میانگین

واریانس

انحراف معیار

خزدشکزفایی

60/77

27/15

5/21

فرتت برابر آمزشش

63/51

189/34

13/76

حداکثرساشی

19/58

26/85

5/18

برابرساشی

18/31

20/76

4/55

نخاهپروری یا استعدادیابی

25/61

31/51

4/61

خزدشکزفایی

53/78

45/54

6/74

فرتت برابر آمزشش

57/07

128/43

11/33

حداکثرساشی

18/05

21/35

4/62

برابرساشی

16/98

17/04

4/12

نخاه پروری یا استعدادیابی

22/03

26/14

5/11

56

فصلنامه تزسعه استعداد ،سال دوم ،شماره  ،3تابستان 1399

پرسشنامه بررسیشده تغییراتشیادی را در دو گروه گذرانده و نگذرانده نشان میدهد .در پرسشنامه
خزدشکزفایی در گذرانده  60/77و در گروه نگذرانده  53/78است .فرتت برابر آمزشش در گروه گذرانده
 63.51و در گروه نگذرانده  57/07میباشد.
فرضیهاصلی :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و
خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان تأثیر دارد.
جدول .3تأثیر فرصت برابر آموزش و خودشکوفایی روی دانشآموزان
تعداد

متغیر
خزدشکزفایی
فرتت

گروه

میانگی

T

انحراف معیار

درجه آشادی

325

گذرانده

60/77

5/21

14/84

334

نگذرانده

53/78

6/74

14/90

325

گذرانده

63/51

13/76

6/56

334

نگذرانده

57/07

11/33

6/54

سطح
معناداری

فیشر

658

20/27

0/000

658

18/84

0/000

با تزجه به جدول مقدار فیشر  ،20/27برای خزدشکزفایی  ،18/84برای فرتت برابر آمزشش و
معنادار شدن آنها در سطح معناداری کمتر اش  0/001با اطمینان  99درتد ،تأثیر طرح شناسایی و
هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر دانشآمزشان پایه ششم که ای دورهها را گذراندهاند نشان میدهد.
فرضیه فرعی اول :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش
دانشآمزشان تأثیر دارد.
با تزجه به اینکه میانگی گروه گذرانده بیشتر بزده پس میتزان با اطمینان  99درتد نتیجه گرفت
که طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش دانشآمزشان تأثیر دارد .دو
گروه کسانی که ای طرح را گذرانده و یا نگذرانده با هم مقایسه شدهاند .برای مقایسه ای دو گروه
آشمزدنی اش آشمزن آماری  Tمستقل با دقت احتمال  p = 0/01و ضریب اطمینان  99درتد استباده
شده است.
جدول  .4مقایسه فرصت برابر آموزش در دو گروه گذرانده و نگذرانده طرح شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر
گروهها
فرتت برابرآمزشش

انحراف معیار

گروهها

میانگی

گذرانده

63/51

13/76

نگذرانده

57/07

11/33

درجه آشادی
658

T
6/56

سطح معناداری
0/00

طرررح شناسررایی و هرردایت اسررتعدادهای برتررر برررای پاسررخدهندگان در گررروه گذرانررده در مقایسرره بررا
پاسخدهندگان در گروه نگذرانده برای شرایط فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است.
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جدول  .5مقایسه مؤلفههای فرصت برابر آموزش در دو گروه گذرانده و نگذرانده طرح (شهاب)
متغیرها

گروهها

میانگی

گذرانده

19/58

5/18

نگذرانده

18/05

4/62

گذرانده

18/31

4/55

نگذرانده

16/98

4/12

حداکثر ساشی

برابر ساشی
نخاهپروری یا
استعدادیابی

انحراف معیار

T

درجه آشادی

گذرانده

25/61

5/61

نگذرانده

22/03

5/11

3/99

658

سطح معناداری
0/004

685

3.93

0/016

658

8/56

/019

بر اساس جدول  ،5سه مؤلبه حداکثرساشی ،برابرساشی و نخاهپروری برای متغیر فرتت برابر آمزشش به
ترتیب با مقادیر  3/93 ،3/99و  8/56در سطح معناداری کمتر اش  0/05معنادار شدهاند .طررح آمزششری
شهاب در گروه کالس ششم در مؤلبههای ذکر شده تأثیر مناسای داشته است.
فرضیه فرعی دوم :طرح شناسرایی و هردایت اسرتعدادهای برترر (شرهاب) برر خزدشرکزفایی تحصریلی
دانشآمزشان تأثیر دارد.
طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان ترأثیر دارد.دو
گروه کسانی که ای طرح را گذرانده و یا نگذرانده با هم مقایسه شردهاند .بررای مقایسره ایر دو گرروه
آشمزدنی ،اش آشمزن آماری  Tمستقل با دقت احتمال  p = 0/01و ضرریب اطمینران  99درترد اسرتباده
شده است.
جدول  .6مقایسه خودشکوفایی در دو گروه گذرانده و نگذرانده طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر
متغیر
خزدشکزفایی

گروهها

میانگی

گذرانده

63/77

5/21

انحراف معیار

نگذرانده

53/78

6/74

درجه آشادی
658

T
14/84

سطح معناداری
0/000

جدول  6نشان میدهد که با تزجه به اینکه میانگی گروه گذرانده بیشتر بزده پس میتزان با
اطمینان  99درتد نتیجه گرفت که طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر برای پاسخدهندگان در
گروهگذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروهنگذرانده برای شرایط فرتت برابر آمزشش ،تأثیرگذارتر
بزده است .مقدار 14.84برای  Tدر سطح کمتر اش  0/001معنادار شده است که نشان اش تباوت در دو
گروه گذرانده و نگذرانده دوره شهاب دارد.
 .4بحث و نتیجهگیری
فرضیه اتلی ای تحقیق عاارت است اش « :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر
فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان تأثیر دارد» .با اطمینان  99درتد ،طرح
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شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر فرتت برابر آمزشش و خزدشکزفایی تحصیلی در
دانشآمزشان که ای دورهها را گذراندهاند ،تأثیرگذار بزد .دانشآمزشان با استعداد برتر ،در مقایسه با سایر
افراد همس و دارای محیط و تجربه یکسان ،تزان بالقزهای را برای پیشرفت ،در سطح قابلتزجهای
انجام یا نشان میدهند .ای دانشآمزشان قابلیت عملکرد باالیی را در حیطههای عقل ذهنی ،خالقیت و
یا هنر ،دارا بزدن قابلیت رهاری خارقالعاده یا برتری داشت در یك شمینه تحصیلی خاص اش خزد نشان
میدهند .شناسایی و ضرورت هدایت واجدان استعداد برتر در مقط ابتدایی باعث میگردد که
دانشآمزشان در شناخت خزد و تصمیمگیری مناسب یاری شزند .طرح شناسایی و هدایت استعدادهای
برتر برای پاسخدهندگان در گروه گذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروه نگذرانده برای شرایط
فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است .در ای رابطه یافتههای پژوهشهای نزیدی ( ،)1398چراغ
مالیی (، )1397حمزه لز و مقدسی ( ، )1396عمزپزر (، )1396حیدرشاده و همکاران (، )1395
شیرکرمی و بختیارپزر (، )1393شهائیان و یزسبی (، )1386گالی و کانگ (، )2016گامازا و والتنارگ
( ، )2015استاسد و همکاران ( )2014و گارت ( )2009و ربل ( )2002با یافته پژوهش حاضر همسز
می باشد.
فرضیه فرعی اول ای پژوهش عاارت است اش « :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)
بر فرتت برابر آمزشش دانشآمزشان تأثیر دارد» .با اطمینان  99درتد طرح شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر (شهاب) برای پاسخدهندگان در گروه گذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروه
نگذرانده ،برای شرایط فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است .عمزپزر ( )1396به ای نتیجه رسید
که معلمان آگاه بایستی به فنزن راهنمایی و روش های استباده تحیح اش تشزیق و تنایه در راستای هر
چه بهتر اجرا نمزدن برنامه ملی شهاب آشنا باشند و اختالالت رفتاری دانشآمزشان را مزرد مطالعه قرار
دهند که ای مطالعه اتزلی و هدفدار باعث میگردد معلمان در روند اجرای طرح مذکزر عالوه بر
شناسایی استعدادهای برتر به هد ایت آن استعدادها در راستای گزیههای داده شده بپرداشد .حمزهلز و
مقدسی ( )1396نشان دادند که چهار شاخصه مطرح در طرح شهاب؛ شناسایی ،هدایت و حمایت
آمزششی دانشآمزشان ،حمایت تربیتی و معنزی اش دانشآمزشان دارای استعداد برتر بهمنظزر بهرهمندی
اش تزانمندیها و قابلیتهای آنها ،پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد ساشوکارهای مناسب برای
رشد و بالندگی آنان و تقزیت و درونیکردن هزیت دینی و ملی واجدان استعدادهای برتر در دورههای
تحصیلی مختلف آمزششی عمزمی بهمنظزر احساس مسئزلیت در نظر گرفته شده است.
فرضیه فرعی دوم ای تحقیق عاارت است اش« :طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب)
بر خزدشکزفایی تحصیلی دانشآمزشان شهرستان شیروان تأثیر دارد» .طرح شناسایی و هدایت
استعدادهای برتر برای پاسخدهندگان در گروه گذرانده در مقایسه با پاسخدهندگان در گروه نگذرانده
برای شرایط فرتت برابر آمزشش تأثیرگذارتر بزده است .برابری فرتتهای آمزششی ،مبهزمی است نسای
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که به تا شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه در حال تغییر است و شامل برابری
فرتتهای آمزششی به معنی درونداد مساوی ،برابری فرتتهای آمزششی به معنی فرایند مساوی و برابر
و برابری فرتتهای آمزششی به معنی برونداد مساوی است (.)7
اجرای هرچه بیشتر برابری آمزششی در راستای رف تاعیضها و بیعدالتیهای بی رشتهای ،منجر به
افزایش انگیزه دانشآمزشان و افزایش خزدشکزفایی خزاهد شد .نابرابری آمزششی و عدم شکزفایی امکان
تحرك اجتماعی و رقابت را برای ای طاقات تضعیف نمزده و اعمال محدودیت در امکانها و فرتتهای
آمزششی ،هرگزنه آمزشش مکمل را باشداشته و آمزششهای ضروری را محدود میساشد .در نتیجه ،فقر
مزقعیتی در ای طاقات اش نسلی به نسل دیگر انتقالیافته و روشبهروش بر شکاف طاقاتی افزوده خزاهد شد.
ای مسأله برای پیشرفت جزام (بهخصزص کشزرهای درحالتزسعه) میتزاند معضلی اساسی تلقی شزد.
در برنامه ملی طرح شهاب ،به دناال شناسایی آن دسته اش دانشآمزشان بااستعدادی هستیم که به دلیل
ناآشنایی خانزاده یا معلمان و مربیان با ویژگیهای کزدکان با استعداد ،بهتزرت ناشناخته باقیماندهاند ،یا
به دلیل عدم امکان دسترسی به فرآیندهایی همچزن جشنزارهها و غیره نتزانستهاند استعداد و
تزاناییهای خزد را به نهادهای نخاگانی عرضه نمایند .ای طرح ،عالوه بر ایجاد فرتتهای بیشتر برای
شناسایی دانشآمزشان مستعد ،امکان خزدشکزفایی تحصیلی را نیز فراهم میکند .ریشهیابی مشکالت
خزدشکزفایی دانشآمزشان با استعداد برتر و فرتتهای برابر آمزششی آنان و اتخاذ راهکارهای مناسب
برای ارتقای آنان در بی دانشآمزشان دیگر میتزاند به آنان کمك کند تا خزد را بهتر نشان دهند.
فرایندهای شناسایی و هدایت دانشآمزشان بااستعداد در محیط مدرسه ،با محزریت معلم ،دبیران و
دیگر عزامل آمزششی و تربیتی و بدون جداساشی اش کالس و مدرسهشان تزرت میپذیرد؛ بنابرای افراد
شناساییشده در بستر شندگی معمزل و تحصیل عادی خزد ،مسیر تعالی اختصاتی خزد را در پیش می
گیرند .با ای که مزفقیت دانشآمزشان به تزانایی و استعداد آنها بستگی دارد ،اما دسترسی به مناب و
امکانات آمزششی ،مدرسه خزب و معلم متخصص میتزاند مزفقیتهای بعدی آنها را تحت تأثیر قرار
دهد .فراهم آوردن فرتتهای برابر در آمزشش ،یکی اش مهمتری ابزار تزشی رفاه و فرتتهای اقتصادی
است .بدی منظزر تالش میشزد تا فرتتهای آمزششی یکسان را برای گروههای مختلف الشم التعلیم
فراهم ساشند .متغیرهای طاقه اجتماعی ،نابرابری اجتماعی و اختالفهای طاقاتی بر بسیاری اش مقزلهها اش
جمله عملکرد تحصیلی و مزفقیتهای بعدی دانشآمزشان تأثیرگذار است .متغیرهای طاقه اجتماعی،
نابرابری اجتماعی و اختالفهای طاقاتی بر بسیاری اش مقزلهها اش جمله عملکرد تحصیلی و مزفقیتهای
بعدی دانشآمزشان تأثیرگذار است .برای نمزنه ،اختصاص به طاقه اجتماعی باال شأن اجتماعی را ساب
شده ،مطلزبیت انگیزشی را باال برده و جابهجایی طاقاتی را مقدور میساشد .برعکس ،تعلق به طاقات
اجتماعی پایی  ،حساسیت تحصیلی والدی و اعمال نظارت بر کار درسی دانشآمزش را تقلیل داده و
شکزفایی تحصیلی دانشآمزشان را کاهش میدهد.
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 وجزد برابری آمزششی را،جایگاه رفی آمزشش و وجزد استعدادهای سرشار و تزانمند در کل کشزر
 فراهم آمدن شرایط خزدپذیرا دانشآمزش: در ای شمینه پیشنهاد می شزد.بیشتر ضروری میساشد
،  هدایت در بستر طایعی تربیتی دانشآمزش و پرهیز اش جداساشی،مستعد در شمینة استعداد خاص او
 برگزاری، برگزاری جلسات مشترك خانزاده و مدرسه در خصزص جلب همکاری و مشارکت والدی
 آمزشش اش طریق،کارگاههای مختلف جهت رشد یکپارچگی شخصیتی و شناختی در دانشآمزش مستعد
 تقزیت روحیة،برگزاری کارگاه جهت جدیت دانشآمزش مستعد در راه و خطمشی هدایت استعداد
،تالشگری و سختکزشی دانشآمزش مستعد برای هدایت استعداد خاص او با برگزاری کارگاههای مختلف
 تزسعة خدمات مشاورهای و بهداشت روانی و،تأکید بر مشزقهای درونی در برابر مشزقهای بیرونی
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