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 چکیده
رانه از رویکرد پدیدارشناسانه جهت بررسی تجارب معلمان مدارس ابتدایی دخت استفاده از حاضر، پژوهشهدف 

 روش پژوهش از و پژوهش کیفی بود رویکرد .اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر )شهاب( بود

جری طرح شهاب  ممعلمان زن پایه پنجم ابتدایی مدارس دخترانه  پژوهش، کلیة میداناستفاده شد.  شناسی توصیفیپدیدار

تعداد  ری،ظو قاعده اشباع ن مالک محورگیری مونهنبر اساس روش  .بودند 97-98ناحیه دو همدان در سال تحصیلی 

زمان  افته بود.یساختارها مصاحبه نیمهآوری دادهجمع روش کننده انتخاب شدند،معلمان به عنوان مشارکت از نفر 16

براساس  .فاده شدگذاری و تحلیل مضمون استرای تجزیه و تحلیل اطالعات از کددقیقه متغیر بود. ب 40تا  25مصاحبه از 

 آموزشی ،شتیبانیستادی و پ، ن انگیزشییدهنده شامل مضامچهار مضمون سازمان راکات معلمان دراد تجربیات و ،هایافته

همچنین  .دشدهنده شناسایی برای مضامین سازمان ،مضمون پایه 31بندی شد و در مجموع طبقه و اجتماعی و فرهنگی

 ،یات ناخوشایندبیشترین تجرب خوشایندی نسبت به اجرای طرح داشتند و، معلمان ادراکات و تجربیات نانتایج نشان داد

ی به آغازی، جستجوگری، خوداکتشافی و خودانگیزشجایگزین ساختن خالقیت، خود .مربوط به عوامل آموزشی بود

مند تعامل طرح شهاب نیاز ة آموزی و پرباری حافظه در سایپر رقابت محور،جای آموزش نتیجه محور، نمره محور، 

های درخشان، اددرگیر از جمله بنیاد ملی نخبگان، سازمان پرورش استعدادهای درخشان، دفتر هدایت استعد عوامل ةکلی

 خانواده، معلم و مدیر مدرسه است. جامعه،
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 مقدمه
. این اعظم  پیشرفت جوامع بشری از آغاز تا امروز توسط افراد بااستعداد انجام شده استبخش 

 بینی باالیی برخوردارندیشپاز توان و قابلیت  ذهنی باال هستند وافراد دارای قابلیت 

(kadioglu,2018.) شود که در یک یا چند زمینه مانند عبارت استعداد درخشان به افرادی اطالق می

 ی هستنددارای عملکرد بهتر و برتر خالق و مولد، ، تفکرتوانایی علمی ویژه ذهنی عمومی،وانایی ت

(Abu, Akkanat & Gökdere,2017.) تنها دارای هوش برتر است، استعداد برتر کسی است که نه

انگیزه دارد و از نظر اجتماعی نیز تیزهوش است و قادر به حل مسئله  ،برای رسیدن به موفقیت بلکه

 (.García, Crespo, Gómez & Tovar,2019) گیری استو تصمیم

های فردی و نیازهای یادگیرندگان جه به تفاوت، تویکی از اصول پذیرفته شده در تعلیم و تربیت

برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد و توانایی آنهاست. اگر تعلیم و تربیت بخواهد بستر 

فرد بودن بهدون شناخت و توجه به ماهیت منحصررشد و همه جانبه یادگیرندگان را فراهم نماید، ب

آموزان از استعدادها و دانش (.mehrmohammadi,2003) تواند به این امر دست یابدنمی ،آنها

اند و گروهی استعداد برتر گروهی به یک یا چند علت عقب مانده های گوناگون برخوردارند،توانایی

رسند و در حقیقت تبدیل به نبوغ میة از موجبات رشد کافی به مرحل مندیدر صورت بهرهو دارند 

، هدایت و حمایت شناسایی (.Islami,2012) گردندنخبگان می های فکری و فرهنگی ممتاز وسرمایه

. تربیت مبتنی أکید در اسناد باالدستی کشور استترین مسائل مورد تاز استعدادهای برتر یکی از مهم

کید قرار أملی مورد ت درسیها، در سند برنامه های فردی و توجه به تنوع استعدادبر اصل تفاوت

 (.office of education higher council,2012) گرفته است

در دیدار با جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، با اشاره به اهمیت شناسایی  ،رهبر معظم انقالب

ئله شناسایی ما مس» فرمایند:گونه میاین استعدادهای برتر ، آن را مقدم بر شناسایی نخبگان دانسته و

شناسایی استعدادهای برتر را داریم که در طول زمان تبدیل به  ،. پیش از شناسایی نخبهنخبه را داریم

. شودبه تدریج به نخبه تبدیل میو نخبه نیست  ،، چون هر صاحب استعداد برترد شدننخبه خواه

 «پس اول شناسایی استعداد برتر است، بعد مسیر این صاحب استعداد برتر به سمت نخبه شدن

(khamenei,2010.) 

موریت بنیاد أرسمی م شهاب، به عنوان نخستین سند)دایت استعدادهای برتر طرح شناسایی و ه

ت امنای أبه تصویب اعضای محترم هی 25/11/1386آموزی، در تاریخ دانش ةملی نخبگان در حوز
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موریت این طرح که از یک مقدمه و ده ماده تشکیل أبه ریاست رئیس جمهور محترم رسید. م ،بنیاد

، تربیتی و معنوی صاحبان شناسایی، جذب، هدایت و حمایت تحصیلیکشف، شامل  یافته:

ها سازی برای استمرار حمایتآموزش متوسطه و زمینهة ابتدایی تا پایان دور ةاستعدادهای برتر از دور

 طرح با محوریت معلم  این در مستعد آموزاندانش شناسایی .در مراحل مختلف آموزش عالی است

های مؤلفه پرورشی و و آموزشی عوامل و معلمان مستند و فرایندی مر،مست ارزشیابی اساس بر

 مسئله این و گیردچندگانه سنجش انواع استعداد صورت می و متنوع ابزارهای از استفاده مختلف و

 .(Abedi,2015) دهدمی بیشتری اعتبار ارزشیابی به

واجد استعداد برتر است و در آموزان ، به دنبال کشف حداکثری دانشاین طرح در بعد شناسایی

آموزان نسبت بعد هدایت و حمایت به دنبال آن است که با رفع موانع احتمالی و راهنمایی این دانش

 به مسیر شکوفا نمودن استعدادهای خویش، آنان را در پیمودن مسیر نخبگی یاری کند

(Amopou,2017.) برای  زمینهن در صدد فراهم کرد محور بوده وطرحی عدالت ،طرح شهاب

صاحبان استعدادهای برتر از تمامی نقاط کشور )و نه فقط ی هاشکوفایی استعدادها و رشد توانایی

که هوش و چرا است. های متمکن و ساکن در مناطق برخوردار و شهری(آموزان و خانوادهدانش

 رح این است که هدف این ط خاصی اعطا شده باشد. ة استعداد، موهبتی نیست که تنها به قشر و طبق

ها و ای صورت گیرد که محدودیتهدایت و حمایت از صاحبان استعدادهای برتر به گونه

 ها و استعدادهای های محیطی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی مانع رشد قابلیتمحرومیت

بنیاد ملی نخبگان هدف از اجرای  (.majdfar,aslani&salighehdar,2015) آموزان نشوددانش

 و ایجاد زمینه و سازوکارهای مناسب برای رشد سرآمد شهاب را پرورش استعدادهای برتر وطرح 

تقویت و درونی کردن هویت دینی و ملی  ملی، های خدادادی وو بالندگی آنان به عنوان سرمایه

های تحصیلی مختلف آموزش عمومی به منظور احساس مسئولیت واجدان استعدادهای برتر در دوره

آموزان دارای استعداد معنوی دانش حمایت تربیتی و در اعتالی کشور و ،ای نقش سازندهبرای ایف

پیشرفت کشور اعالم کرده  های آنان در تعالی وقابلیت ها ومندی از توانمندیبرتر به منظور بهره

 .(navidi,2020) است

استعدادهای برتر طراحی و سال است برای شناسایی و هدایت  10هایی که بیش از یکی از طرح

آموز را شناسایی کند تا مطرح شده است، طرح شهاب است. طرحی که قرار است استعداد هر دانش

شاهد سیکل معیوب سیستم آموزشی کشور که هدایتش تنها به سمت و سوی کسب دانش و راهی 
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 برنامه .شان است، نباشیمها و آن هم در مسیرهای غلط خارج از تواناییآموزان به دانشگاهکردن دانش

 چهارم پایه از و کشور استان 32 در منطقه 32 با و 94-93 تحصیلی سال از ملی سطح در شهاب

آموز دانش 138 آغاز در طرح این همچنین. رسید منطقه 386 به 97-96 تحصیلی سال در و شد آغاز

آموز رسیده است. سناریوی دانش  800داد که امروز این رقم به یک میلیون و را تحت پوشش قرار می

ها پایه ةاین طرح به هم 1408تا  1406ای است که در سال مصوب برای گسترش این طرح به گونه

آن حمایت مالی و معنوی  از بنیاد ملی نخبگان و طرح متعلق به آموزش و پرورش است برسد. اصل

وع از استعداد را به رسمیت شناخته سفانه آموزش و پرورش تنها یک نأهای گذشته متدر دهه .کندمی

 .مورد تقدیر قرار گرفته است ،تنها دانش .جدی به آموزش و پرورش ما زده استاست و این آسیب 

مسیر هدایت تحصیلی  این اند واستعدادهای هنری، ورزشی و کالمی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته

  .((hakimzadeh,2019 با مشکل واجه ساخته است را

ولی  ،استهای آموزشی وظایف نظامترین مهم آموزان از جمله شناسایی استعدادهای دانش

طرح شناسایی  .آموزشی به حاشیه رانده شده است هایسفانه این وظیفه به دالیل مختلف در نظامأمت

ی متنوع شناسایی و هدایت  استعدادها اساسی ةوظیف هدایت استعدادهای برتر به منزله یادآوری و

طرح شهاب به  .(nastoh,2015) ها استو سایر عوامل مدرسه و خانوادهمعلمان  آموزان بهدانش

یا معلمان  هاآموزان با استعدادی است که به دلیل ناآشنایی خانوادهدنبال شناسایی آن دسته از دانش

به دلیل عدم امکان  اند، یاصورت ناشناخته باقی ماندهبه ،های کودکان با استعدادویژگی و مربیان با

های خود را به نهادهای اند استعدادها و توانایینتوانسته ،هایندهایی همچون جشنوارهادسترسی به فر

طرح شناسایی استعداد برتر مانند هر  (.hamzehlo&moghaddasi,2017) نخبگانی عرضه نمایند

 شناسی است.دیگر آسیبمشکالت اجرای آن و یا به تعبیر  نیازمند بررسی مسائل و طرح دیگر

 یند تحققاتواند فرثری است که میؤشناسی، شناسایی آن دسته از عوامل مهم و ممقصود از آسیب

  (.dadar,2018) صورت محسوس کند نمایدو یا به هر نظام یا سیستمی را متوقف اهداف

ای است لهئمس ماهیت نوع و شناسی نیازمند نگرش سیستماتیک است و هدف آن تشخیصآسیب

 (. broumand.2000) اندیشی داردچاره که بروز نموده و نیاز به

 یرا پ یلتیدهد، فضیم تیخود اهم یجهان تیثیو ح تیتوسعه، بقا، هو ،یکه به تعال یکشور

و  ی. توجه به منابع انساندینما یزیرهیپا ،یغن یآن را در وجود منابع انسان یهانهیکه زم ردیگیم

عدم  .(islami,2012) درخشان و نخبگان جامعه است یبه استعدادها ژهیو تیعناآن مستلزم ة توسع
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 هدر رفتن  ثباع یاز طرف ،آموزان و دانشجویان با استعداددانشمشکالت خاص  شنایی باآ

 دهیپد دیگر منجر به یسو و از گرددیم آنان یو پژوهش یعلم تیظرف افت و یاجتماع یهاهیسرما

 تاًیو نها ماهری انسان یرویکاهش ن دهیپد نیاثرات نامطلوب ا نیترمهم جمله از .گرددمی مغزها فرار

اجرت هاگرچه از آمار م کشور است. یاقتصاد ةرشد و توسع یالزم برا یانسان ةیکاهش سرما

بر اساس گزارش  متأسفانه اما ست؛یموجود ن یکشور اطالعات کامل یهالکردهیتحص ان وصمتخص

 توسعه درحال کشور 37 انینخست مهاجرت نخبگان از م ةرتب رانیا پول، یالملل نیبق صندو دیجد

عدم حمایت   (.cheragi,nejat, pasalar, babaki& ahmadi,2020) را دارد ایدن افتهیتوسعه ن ای

آموزان دارای توانایی برتر ممکن است عواقب و پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. این دانش از

تواند شامل رفتارهای تخریبی، عدم پاسخگویی و تمکین از مدرسه، دلسردی و عدم پیامدها می

  (.sengel &alkan,2018) احساس آرامش در مدرسه باشد

هایی مانند المپیادهای علمی قالب رقابت در عرصه پرورش استعدادهای برتر که در شناسایی و

پژوهان جوان یا نند باشگاه دانشحضور در مراکز خاص ما های ورودی مدارس خاص ویا آزمون

 های چندی به دنبال دارد و به دالیل متعدد،آسیب گیرد،مدارس استعدادهای درخشان صورت می

ایجاد  ،هااستفاده برخی از مراکز آموزشی از خانوادهءسو آموزان،نظیر افزایش استرس شدید در دانش

افت  آموزان توانمند از مدارس عادی ودانشجداسازی  ،آموزانمیان دانش زا دررقابت شدید وآسیب

تواند تمامی استعدادهای برتر را مورد توجه قرار نمی ،توجهی به عدالت آموزشیو بی این مدارس

خصوصاً در سطوح نخستین های برتر استعداد یندهای شناسایی و هدایتافر .(fazel,2016دهد )

و سایر عوامل آموزشی و تربیتی و معلمان  و مدرسه و دبستان با محوریت دبستانمراکز پیش در

ناپذیر ضرورتی اجتناب ،های مختلف استعدادیدر حوزه آموزانسایر دانشبدون جداسازی آنها از 

 .آموزان برخوردار استدانش ةهای ویژنیادین با تأکید بر توجه به نیازسند تحول ب ةو از پشتوان است

 (.mohajerani,2020) موزان تلقی شودآیابی دانشاستعدادترین طرح تواند جامعطرح شهاب می

فراهم کردن سازو کارهای دقیق توان را می های انجام این پژوهشترین ضرورتطور کلی مهمبه

 آشنایی و ةفراهم ساختن زمین، آموزان دارای استعدادهای برترآشنایی معلمان جهت شناسایی دانش

مشکالت  شناسایی موانع و ،جهت اجرای اثربخش طرح شهاب هاهمکاری هرچه بیشتر خانواده

استفاده از نظر کارشناسان و  پیداکردن راهکارهای اساسی برای مرتفع ساختن موانع طرح شهاب و

 ها و کسب دیدگاه ،اینبنابر بیان کرد. جهت اجرای هر چه بهتر این طرح در ،متخصص آگاه و
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های اجرای موفق ترین ضرورتاز مهم ،ها تا مسئوالن ستادیاز خانواده ،اظهار نظرات افراد درگیر

 .روداین طرح به شمار می

تحقیقی تحت عنوان ارزشیابی  .های معدودی صورت گرفته استطرح شهاب پژوهش ةدر زمین

نتایج . انجام شدnavidi (2020 ) اجرای آزمایشی طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر توسط

شناسایی  ةسال اول شرایط برای اجرای طرح شهاب چندان مساعد نبوده و در زمیننشان داد که در 

 –به عبارت دیگر بافت فرهنگی  .آموزان موفقیتی حاصل نشده استو هدایت استعدادهای دانش

ز پیش های اکید بر اجرای برنامهأچنین  تهم نبوده است. صادی موجود برای اجرای طرح مساعداقت

 ،و تربیت مبتنی بر استعداد که در چارچوب طرح شهاب ارائه شده است کرد تعلیمتعیین شده با روی

افزاری کافی برای اجرای مطلوب طرح شهاب افزاری و نرمافزون بر این منابع سخت .سازگار نیست

تحقیقی تحت عنوان ارزیابی و نقد و بررسی  درtaghipourkran (2018 ). فراهم نشده است

 شناسایی و هدایت استعدادهای برتر از منظر اسناد ةآموزش و پرورش در حوزگذاری نظام سیاست

گذاری این است که همه جانبه بودن رشد های سیاستترین کاستییکی از مهم ،نشان داد باالدستی

استعدادها را در وجود آدمی مدنظر قرار نداده و رویکردی تک بعدی نسبت به این افراد اتخاذ کرده 

های شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، نگاه یکسان های جدی دیگر در سیاستباز آسی .است

های متفاوت به همه افراد است و اینکه این نظام شناسایی و هدایت استعدادها نتوانسته است روش

های های مختلف ایشان و متناسب با اقتضائات و تفاوتمتناسب با توانایی آموزشی را نسبت به افراد،

پژوهشی  در karimnia & hosseinzadeh (2017) .هر یک از استعدادهای برتر اعمال کند فردی

 ةآموزان در زمینن و اولیاء دانشا، معاونربخشی طرح شهاب از دیدگاه مدیرانعنوان ارزیابی اث با

نیاز  ،که تمامی افراد با استعداد و توانمندی خاص ندشان دادنشناسایی و هدایت استعدادهای برتر 

ای را به ایشان ارائه توانیم چنین برنامههای آموزشی چالش برانگیز دارند و ما هنگامی میبه برنامه

تحقیقی تحت عنوان  در najafi (2015) .دهیم که از ماهیت استعداد و توانایی ایشان مطلع باشیم

طرح راضی نبودند. دالیل شناسایی استعدادهای برتر نشان داد که آموزگاران و مدیران از اجرای این 

ها آموزان در کالسبیان شده از طرف معلمان حاکی از آن بود که این طرح با توجه به تراکم دانش

 در مورد ییآموزگاران مقطع ابتدا تحقیقی با عنوان دیدگاه ،زشیابی توصیفی بسیار وقت گیر استو ار

 انجام شد، نتایج نشان دادbildiren (2019 ) توسط ،زهوشیو آموزش کودکان ت ییشناسا ف،یتعر

و ارتباطات  تیخالق ژه،یاستعداد و ،یرا بر اساس استعداد ذهن زهوشیکودکان ت ،که آموزگاران
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کودکان،  یهاخانوادهای برای نقش عمده زهوشیکودکان ت ییشناسادر کنند و یم ییشناسا یاجتماع

کودکان دارای  استعاره با عنوان یدر پژوهش ates (2018) .قائل هستندخودشان و متخصصان 

نیازمند  آموزانکه پرورش استعداد برتر دانش ز منظر معلمان و والدین نشان داداستعداد برتر ا

خانه است و این ساختن محیط غنی مشابه در مدرسه و  مفراه همکاری مستمر معلم و والدین و

gumer & abdolkarimhadi (2017 ) .ادراکات یکسان از این پدیده است خود مستلزم داشتن

نشان دادند که این  ،هوش از دیدگاه معلمانآموزان مستعد و تیزدر پژوهشی با عنوان مشکالت دانش

و به ترتیب بیشترین مسائل مربوط به تصور  آموزان با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه هستنددانش

، انتظارات باال و غیرواقعی والدین و متفاوت معلمان ، رفتارز خود )تنش بین استعداد و نمره (آنها ا

 & veluchamy,roy با خود یا با دیگری( بودند. مقایسه ،های تربیتی )دعوت به رقابتسیاست

krishnan (2017) وزان از استعداد نسبی برخوردارند، آگاهی از این مآنشان دادند که همه دانش

ها با دیگران متفاوت افراد مستعد کمیت و کیفیت تفکر آن ،استعدادها در ابعاد مختلف ضروری است

سنجش عالیق  ،برنامه درسی شناور ،، باید بر تنوعآموزان مستعد، در برنامه درسی دانشاست

 های درونی تأکید شود.انگیزاننده ردازی، نوشتن خالق، پرسشگری، تحلیل،پریه و ایدهظن گوناگون،

 Alhajat. آمد استی استعداد، مربوط به معلمان ناکاره شناسایصد ناکامی برنامرد 56ر وی ظاز من

درسه جوبیل و م ةآموختدانش موفقیت شغلی استعداد برتردر پژوهشی تحت عنوان میزان  (2017)

های فردی عمان و رابطه آن با جنسیت نشان داد که میزان موفقیت شغلی مرکز هدایت استعداد

در مقایسه با مرکز هدایت آموختگان مدرسه جوبیل دانشران بوده است و سدختران بیشتر از پ

ریزی درست برای های فردی از موفقیت شغلی بیشتری برخوردار بودند و علت آن برنامهاستعداد

  تحت عنوان بررسی دیگری تحقیق در bildren (2017) هدایت استعدادهای برتر بوده است.

که ،  نشان داد WISC-Rهوش  اسیبا استفاده از نمرات مق زهوشیکودکان ت یمهارت یهانهیزم

 ،اندشده رییآنها دستخوش تغ یشخص ییتوانا یهانهیبا توجه به زم زهوشینمرات هوش کودکان ت

alzoubi & abdoalraman (2016 )آموزان دارای در پژوهشی با عنوان رابطه رضایت دانش

به میزان زیادی وابسته آموزان دانش نشان دادند که رضایتاستعداد برتر با عملکرد مراکز تیزهوشان 

های ، روشعواملی مثل تجهیزات، تسهیالت است و در حد متوسط با به عملکرد مدیران و معلمان

تحقیقی در boichenku (2016) ،آموزان رابطه داردهای غنی و روابط با سایر دانشفعالیت تدریس،

های آموزشی ایالت متحده آمریکا، کانادا تیزهوشی در نظام های توصیفتحت عنوان مقایسه روش
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و انگلیس نشان داد که بر اساس دیدگاه صاحب نظران و مقامات آموزشی دولتی انواع مختلف 

 ی(؛ استعداد طراحرهیزبان و غ ،یاضیخاص )ر یاستعداد علم ؛یذهن یزهوشیت در قالب تیزهوشی

 .وصیف هستندتگی قابل نندیآفر و یاستعداد ورزش ؛ینرو اجرا؛ استعداد ه یقیاستعداد موس ؛یفن

  علمی موفقیت روی بر تقویتی هایبرنامه اثراتتحقیقی تحت عنوان 

 یهابرنامهانجام شد، نتایج نشان داد که al-zoubi (2014 ) توسطبااستعداد  و باهوش آموزاندانش

آموزان مستعد دانش یلیتحص تیبر بهبود موفق مدرسه یدر خارج از ساعت رسم و تکمیلی  تقویتی

آموزان های ملی ارائه خدمات برای دانشدر پژوهشی با عنوان چالش johnson (2013) ،بود مؤثر

رشد  ،ها و والدینها آموزش خانوادهترین چالشمهم ،ا نشان دادمریکآمستعد در ایاالت متحده 

 ،مسائل مربوط به سنجش و ارزشیابی است همکاری مربیان با یکدیگر و ،ای معلمانحرفه

needham (2012) ی عهای عاطفی و اجتمادر پژوهشی با عنوان ادراکات معلمان ابتدایی از جنبه

های عاطفی و اجتماعی های برتر باید به ویژگیعد نشان داد که در پرورش استعدادآموزان مستدانش

  .آموزان تأکید ویژه شوددانش

ی مدیریت استعدادها در مدارس ابتدایی وجود است که برنامه واضح و روشنی برا قعیت ایناو

ستند. مدارس مسئولیت پرورش یهای پرورش استعداد در مدارس مناسب نکدام از روشندارد، هیچ

کنند. در های باالتر آماده میآموزان را برای ورود به دورهها دانشآن ،استعداد را به عهده ندارند

برای د شناسایی استعدا توانایی و استعداد مختلف، ةآموز و با دامنی با بیش از سی نفر دانشیهاکالس

نبود  در حال حاضر به دلیل  (.valadat & ,navehebrahim 2011)آموزشگران دشوار است 

طرح  خروجی ، علیرغم تأکید فراوانشود شکل محدودی اجرا می طرح شهاب به ،هازیرساخت

مه مصوب س فرایند برنااسا طرح بر چه میزانکه اطالعات دقیق و کافی در مورد این. مبهم است

های متنوع آیا برای شناسایی استعدادچنین این سؤال وجود دارد که اجرا شده وجود ندارد. هم

دهد وهش نشان میژپ ةبررسی پیشین .در اختیار معلمان وجود داردبومی  کودکان ابزارهای مناسب

موزان آبرخی به مسائل و مشکالت کلی دانش ،اندبا رویکرد کمی انجام شده هاهشژوبرخی پ که

های درخشان معطوف به عوامل مؤثر بر پرورش استعداد، برخی انددارای استعداد برتر پرداخته

 .اندهای درسی نوع سوم یعنی فوق برنامه را مورد بررسی قرار داده، برخی نقش برنامهاندبوده

الینی است و از کارگزار اصلی اطالعات ب کشفپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و معطوف به  

  . رد واکاوی قرار داده استیک برنامه مشخص را موهای مختلف جنبه ،طرح
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 ال پژوهشسؤ

بر اساس رویکرد پدیدارشناسانه، معلمان چه تجربیات و ادراکاتی از اجرای طرح شناسایی و 

 مدارس دارند؟ در هدایت استعداد برتر

 پژوهش روش
 شناسی توصیفیپدیدار ،روش پژوهش .وهش اکتشافی استژطرح پ پژوهش کیفی و رویکرد

ناحیه دو  دوره دوم ابتدایی مجری طرح شهاب مدارس دخترانه ش، شامل کلیةمیدان پژوه است.

معلمان زن پایه پنجم ابتدایی  ةکنندگان پژوهش کلیمشارکت بودند 97-98همدان در سال تحصیلی 

تدریس به مشغول  در مدارس مجری طرح شهاب 97-98ی ناحیه دو همدان بودند که در سال تحصیل

کنندگان ری مشارکتظگیری مالک محور و بر اساس قاعده اشباع نبودند. بر اساس روش نمونه

دانش نظری و عملی  اب، داشتنبتدایی بودند. مالک انتخپایه پنجم ا نفر از معلمان 16وهش تعداد ژپ

گذراندن  ،سال تجربه اجرای طرح شهاب داشتن دو در دوره ابتدایی، حداقل پنج سال سابقه تدریس)

، دارای مدارک تحصیلی معلمان مورد مطاله بود. (از جهت اجرای طرح شهابهای مورد نیدوره

ریزی ، برنامهارشد آموزش ابتداییی و کارشناسی شناسروان ،علوم تربیتی ،کارشناسی آموزش ابتدایی

آوری جمع روش ، مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت بودند.درسی

و بودند  برخوردار الزم پذیریمصاحبه از انعطافاالت ؤس .ه ساختار یافته بودها مصاحبه نیمداده

 کنجکاوانهسؤاالت  سعی شد با طرح دند.کردست آمده در جریان تحقیق تغییر میهای بهداده اساسبر

با استفاده از آدات  و ؟را بیشتر توضیح دهید انتوانید منظورتمی یک مثال بزنید؟ توانیداز قبیل می

دقیقه متغیر  40تا  25حبه از زمان مصا ؟ چرا؟ اطالعات عمیق و جامع کسب شود.استفهامی، چگونه

کننده هماهنگ وری با مشارکتضاز قبل وقت مصاحبه ح ،رعایت مسائل اخالقی به منظور .بود

و بر محرمانه بودن مشخصات  گردیدمی کننده ضبطمشارکت ةکل فرایند مصاحبه با اجاز، شدمی

 گذاری و تحلیل مضمونرای تجزیه و تحلیل اطالعات از کدب .شدشونده نیز تأکید میمصاحبه

ها از ضریب برای تعیین اعتبار داده استفاده شد. (دهنده و مضامین پایه، سازمان)مضامین محوری

مده در اختیار هشت نفر از متخصصان آدست های بهبر این اساس داده استفاده شد و CVRالوشه یا 

روایی محتوایی برای کل  شناسی تربیتی قرار گرفت و میزانریزی درسی و روانهای برنامهرشته

برای عوامل  ،درصد 88و به تفکیک برای مضمون عوامل انگیزشی  درصد 88تجربیات و ادراکات 

 فرهنگی  -و برای عوامل اجتماعی درصد 91برای عوامل آموزشی  ،درصد 84ستادی و پشتیبانی 
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با توجه به این که بر اساس جدول الوشه حداقل اعتبار الزم برای هشت  .ه گردیدمحاسب درصد 89

برای دستیابی به  .ها از اعتبار الزم برخوردار هستنددادهبنابراین  .است درصد 85نفر متخصص 

یند ادر فر بر این اساسصحیح هدایت گردد،  طوربهیند مصاحبه اپذیری، تالش شد که فراطمینان

 ها جلوگیری شود وشد تا از تحریف مصاحبهمیمصاحبه بر روی اهداف و سؤاالت پژوهش تمرکز 

برای  ،صاحبهم در ضمنشوندگان دیدگاه مصاحبه دهند. ارائهشفاف  مرتبط و شوندگان پاسخمصاحبه

ژوهشگر، مطالب توسط پشد تا در صورت برداشت اشتباه میشوندگان بازگویی هر یک از مصاحبه

گیری توأمان از اسناد ها تالش شد تا با بهرهپذیری یافتهآنان اصالح شود. برای افزایش قابلیت انتقال

ها و استفاده از نتایج آن برای تعیین کفایت مصاحبه، بررسی مداوم داده روایتی حاصل ازهای و داده

و استفاده از  ()مدارس از مناطق جغرافیایی مختلف، تنوع مدارس حیطیمسازی سویه چند ها،داده

 .یابد عمل آمده، افزایش ممیز بیرونی، میزان باورپذیری تفسیرهای به
 

 هایافته
چه تجربیات و ادراکاتی از اجرای طرح شناسایی و  رویکرد پدیدارشناسانه، معلمانبر اساس 

 مدارس دارند؟ هدایت استعداد برتر در

بط و ثبت های ضپس از گوش دادن دقیق مصاحبه ،گونه که در بخش روش اشاره شدههمان

اساس کدهای  شوندگان برکلیه نظرات مصاحبه ،های حین مصاحبهیادداشت شده و مطالعه عمیق

های استخراج شده در قالب مضامین پایه استخراج و مضامین پایه در اختصاصی استخراج شد و کد

عوامل آموزشی و  عوامل ستادی و پشتیبانی، ،دهنده )عوامل انگیزشیقالب چهار مضمون سازمان

جربیات ( ادراکات و ت4تا )( 1بندی شدند. در جداول شماره )رهنگی و اجتماعی دستهفعوامل 

 :اب به تفکیک عوامل ارائه شده استاز اجرای طرح شه معلمان
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 )عوامل انگیزشی( تجربیات معلمان از طرح شهابادراکات و  .1جدول 

 هایی از تجارب معلماننمونه مضامین پایه مضامین سازنده مضمون محوری

 

 

 

 

تجربیات معلمان از 

 اجرای طرح شهاب

 

 

 

 

 

 عوامل انگیزشی

 بین معلمان عدم تفاوت

 

ن که اهیچ تفاوتی بین ما و سایر معلم-

 ستند وجود نداردنیمجری طرح شهاب 

(7) 

یک کار اضافی به ما تحمیل شده -

 (3) است

حتی به خاطر چیزی که وظیفه ما -

 گیریمبازخواست قرار می دنیست مور

(9) 

شویقی از مدیر کل تدریغ از یک -

 (1) استان موزش و پرورشآ

گواهی  ،که به ما داده شدهتنها چیزی -

 های شهاب استخدمت دورهضمن 

(5) 

های ضمن ها دورهبرخی از استان-

ای زیارتی و هخدمت را در شهر

، اما ما در سیاحتی برگزار گردند

 (4) مدرسه آموزش دیدیم

 تحمیل کار اضافی

 

 بازخواست شدن

 

 تشویق نشدن

 

 صرف اعطای گواهی دوره

 

 برپایی اردوعدم 

 

  .از اجرای طرح شهاب ارائه شده استادراکات و تجربیات معلمان  (1)در جدول شماره 

یکی از مضامین سازنده تجربیات معلمان عوامل انگیزشی ( 1)شماره  بر اساس اطالعات جدول

ن معلمان طرح شش مضمون پایه شامل عدم تفاوت بی ،دهندهبر اساس این مضمون سازمان. است

تشویق  ،تشویق نشدن ،مورد بازخواست قرار گرفتن ،تحمیل کار اضافی ،شهاب و سایر معلمان

  .محدود به دریافت گواهی و عدم استفاده از عامل انگیزشی اردو استخراج شد
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 (پشتیبانی-ستادی ادراکات و تجربیات معلمان از طرح شهاب )عوامل .2جدول 

 نمونه هایی از تجارب معلمان پایهمضامین  مضامین سازنده مضمون محوری

 

 

 

 

تجربیات معلمان از 

 اجرای طرح شهاب

 

 

 

 

 

عوامل ستادی و 

 پشتیبانی

عدم آگاهی از وضعیت -

 مدارس

 

 آنهایی که این طرح را طراحی -

کنون مدارس را از یا تا، آاندکرده

اند یعنی در این دوره ک دیدهینزد

 (3) تدریس کرده اند؟

نامه از سه ستاد اجرایی نام در شیوه-

زی چیبرده شده ولی ما در عمل 

 (11) ندیدیم

در مدرسه ما درحال حاضر سه طرح -

چه . حال اجرا است مختلف در

-اصراری داریم با عجله و فوری طرح

 (2) ها را اجرا کنیم

گیرد  هیچ نظارتی بر کار صورت نمی-

 (13) خواهندفقط از ما گزارش می

نتایج هیچ بازخوردی و اطالعاتی از -

 (15)شود اجرای طرح  به ما داده نمی

دانیم که خالصه خود ما هم نمی-

 (10) شود؟عاقبت طرح چه می

 هاعدم تشکیل ستاد-

 

 هااجرای همزمان طرح-

 

 عدم نظارت-

 

 عدم دریافت بازخورد-

 

 اهی از آینده طرحگآ عدم -

 

  .( ادراکات و تجربیات معلمان از اجرای طرح شهاب ارائه شده است2) شمارهدر جدول 

( یکی از مضامین سازنده تجربیات معلمان عوامل ستادی و 2شماره ) بر اساس اطالعات جدول

ه شامل عدم آگاهی از وضعیت شش مضمون پای دهنده،بر اساس این مضمون سازمان. پشتیبانی است

عدم دریافت  ،عدم نظارت بر اجرای طرح ،اجرای همزمان چندین طرح ،اعدم تشکیل ستاده ،مدارس

 .ندم آگاهی از آینده طرح استخراج شدبازخورد و عد
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 ادراکات و تجربیات معلمان از طرح شهاب )عوامل آموزشی( .3جدول 

 نمونه هایی از تجارب معلمان مضامین پایه مضامین سازنده مضمون محوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلمان تجربیات 

از اجرای طرح 

 شهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل آموزشی

 هاکافی نبودن دوره-

 

های اجرای طرح ساعات برگزاری دوره-

 (16) شهاب مناسب و کافی نبودند

مدرس دوره اطالعات کتابی داشت و -

 (12) اطالعات اجرایی نداشت

ها به خوبی توضیح داده بزار سنجش استعدادا-

 (7) میکنای عمل مینشد و ما سلیقه

آموز در از پایه چهارم این دانش یهیچ سوابق-

اختیار ما نیست و فقط یک جمله نوشته شده 

 (8) که برای مثال استعداد ریاضی دارد

برای پایه پنجم نیز از ما خواسته شده  که برای -

معلم پایه ششم فقط مشخص کنید که چه 

 (6)استعدادی دارد 

برتر را بر  در اغلب موارد همکاران استعداد-

 (3)کننداساس نمره دروس معرفی می

ا اجاز تشخیص موزان به مآتعداد باالی دانش-

 (5) دهدها را نمیدرست انواع استعداد

های چند پایه با توجه به زمان یک معلم کالس-

 تواند این کار را انجام دهدهرجلسه چگونه می

(11) 

ها و دغدغه تمام تدریس حجم زیاد کتاب -

تر از شناسایی استعداد  مهم آن برای ماکردن 

 (16)است 

آموزان دارای استعداد برتر بعد از معرفی دانش-

افتد و این ما ها میدانیم چه اتفاقی برای آننمی

 (9) کند را دلسرد می

( ارتباطی های چهارم تا ششمن )پایهاما معلم-

 (4) با هم نداریم

 تندگویی و نظری هسها بیشتر کلینامهدست-

(15) 

 آمدمدرسان ناکار-

 

 زار سنجشبعدم تسلط بر ا-

 

 نداشتن اطالعات از پایه قبل-

 

 بعد نداشتن اطالعات از پایه -

 

 معرفی بر اساس نمره-

 ناعدم ارتباط بین معلم-

 نامهبخش نبودن دستاثر-

 آموزتعداد زیاد دانش-

 های چند پایه کالس-

 اد کتابیحجم ز-
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  .( ادراکات و تجربیات معلمان از اجرای طرح شهاب ارائه شده است3) در جدول شماره

. ( یکی از مضامین سازنده تجربیات معلمان عوامل آموزشی است3شماره ) بر اساس اطالعات جدول

 ،مدرسان ناکارآمد ها،ده مضمون پایه شامل کافی نبودن دورهدواز ،دهندهبر اساس این مضمون سازمان

ة بعدی، ، نداشتن اطالعات از پایآموززار سنجش، نداشتن اطالعات از پایه قبل دانشعدم تسلط بر اب

 ،نامه، اثربخش نبودن دستهای مختلفن پایها، عدم ارتباط بین معلممعرفی استعدادها  بر اساس نمره

 .ستخراج شدنداهای درسی زیاد کتابحجم  ه ونگاهای چندکالسها، آموزان کالستعداد زیاد دانش
 

 ادراکات و تجربیات معلمان از طرح شهاب )عوامل اجتماعی و فرهنگی( .4جدول 

 هایی از تجارب معلماننمونه مضامین پایه مضامین سازنده مضمون محوری

 

 

 

 

تجربیات معلمان از 

 اجرای طرح شهاب

 

 

 

 

 

عوامل  فرهنگی و 

 اجتماعی

 متولیاناختالف نظر بین -

 

باره طرح نظرات افراد مختلف در-

مختلف دارند برخی آن را مفید و 

دانند و این برخی آن را مناسب نمی

 (7) گمی استنوعی سردر

بین فعالیت مدرسه و خانه که باید -

بخشی از اطالعات را در اختیار 

مدرسه قرار دهند، هماهنگی وجود 

 (12) ندارد

طرح اطالع درستی  ها ازخانواده-

عی قواظارات غیراین انتندارند و بنابر

 (1) دارند

هنوز تفاوت بین طرح شهاب و -

مدارس تیزهوشان و خاص مشخص 

 (3) نیست

ها و تلویزیون در زمینه طرح رسانه-

 اندرسانی نکردهشهاب خوب اطالع

(1) 

باور و عادت جامعه به نمرات درس  -

ه و یا کارنامه توصیفی سبب شده ک

 (8) این طرح در حاشیه قرار گیرد

باورناپذیری برخی از عوامل -

 ها و جمله اجرایی و خانواده

ای که این هم چیزی شبیه کلیشه

سبب  ،ها استسایر کارها و برنامه

 (4) شده که طرح جدی گرفته نشود

عدم ارتباط بین مدرسه و -

 خانه

 

 واقعیانتظارات غیر-

 

 مدارس خاصتفاوت طرح با -

 

 کافیرسانی نااطالع-

 

 گرایی خانواده و جامعهنمره-

 

 ای پنداشتن طرحکلیشه-
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  .از اجرای طرح شهاب ارائه شده است( ادراکات و تجربیات معلمان 4) در جدول شماره

 مین سازنده تجربیات معلمان عوامل اجتماعی و( یکی از مضا4شماره ) بر اساس اطالعات جدول

ان، نظر بین متولیشامل اختالف هفت مضمون پایه ،دهندهبر اساس این مضمون سازمان .فرهنگی است

با رسالت  تفاوت طرح شهاب، مشخص نبودن ظارات غیرواقعی، انتعدم ارتباط بین خانه و مدرسه

تخراج ای پنداشتن طرح اسگرایی خانواده و جامعه  و کلیشهکافی، نمرهرسانی نامدارس خاص، اطالع

 .شدند
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 ن ادراکات و تجربیات معلمان از اجرای طرح شهابیماشبکه مض .1شکل 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ادراکات و تجربیات 
معلمان از اجرای طرح 

 شهاب

 عوامل انگیزشی

عوامل  اجتماعی و  عوامل آموزشی

 فرهنگی

 پشتیبانی-عوامل ستادی

 اجرای هم زمان
 چند طرح

 انتظارات 

 واقعیغیر

 گرایینمره

عدم دریافت 

 بازخورد

عدم ارتباط بین 

 خانه مدرسه و

ای پنداشتن کلیشه

 طرح

نظر بین اختالف

 متولیان

 عدم نظارت

عدم تشکیل 
 ستاد

عدم آگاهی از 
 وضعیت مدارس

صرف اعطای 

 گواهی دوره

 تشویق نشدن

 تحمیل کار اضافی

عدم تفاوت بین 

 معلمان

 بازخواست شدن

 اثربخش نبودن
 نامهدست

عدم تسلط بر ابزار 

 سنجش

 هاکافی نبودن دوره

 مدرسان ناکارآمد

معلمان عدم ارتباط بین 
 خمتلفهای پایه

عدم آگاهی از  عدم برپایی اردو

 آینده

 رسانی اطالع

 ناکافی

تفاوت طرح با 

 مدارس خاص

 حجم زیاد کتاب

نداشتن اطالعات 

 های قبلپایه

نداشتن اطالعات از 

 پایه بعد 

های چند کالس

 پایه

 تعداد زیاد 

 آموزاندانش

 نمرهمعرفی استعداد بر اساس 
عدم آگاهی از 

 سوابق
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 گیریبحث و نتیجه

استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه جهت بررسی تجربیات معلمان زن پایه  ،وهشژهدف اصلی پ

نتایج پژوهش نشان داد  .( بودرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان )شهابپنجم از اج

عدم تفاوت بین معلمان طرح شهاب و ادراکات و تجربیات معلمان در بعد عوامل انگیزشی شامل 

عدم   ،یعدم دریافت تشویق ،مورد بازخواست واقع شدن ،فیل کار اضاتصور تحمی ،سایر معلمان

وهش با نتایج ژنتایج پ بود. های زیارتی و سیاحتیمثل اردودهنده سوقهای استفاده از سایر برنامه

و انگیزش کافی  آموزگاران مجری طرح از دانش، مهارتکه نشان داد  navidi (2020) وهشژپ

که نشان داد آموزگاران و مدیران  najafi (2015)،پژوهش  ،برخوردار نیستندبرای سنجش استعداد 

، در پرورش که نشان داد needham (2012 ) و پژوهش  از اجرای این طرح راضی نبودند

آموزان تأکید ویژه شود و این ابعاد های عاطفی و اجتماعی دانشهای برتر باید به ویژگیاستعداد

جربیات ت در بعد ستادی و پشتیبانینتایج نشان داد  خوانی دارد.اند، همشدهکمتر مورد توجه واقع 

های پشتیبانی و اجرایی عدم تشکیل ستاد ،اهی طراحان از شرایط واقعی مدارسعدم آگ شامل معلمان

تعدد  ،عدم آگاهی از آینده طرح ،عدم ارائه بازخورد ،عدم نظارت بر اجرای طرح ،نامهبرابر شیوه

 taghipoukran  نتایج پژوهشنتایج این پژوهش با بود. حال اجرا به صورت همزمان  رهای دطرح

گذاری این است که همه جانبه بودن های سیاستترین کاستییکی از مهمکه نشان داد  (2018)

رشد استعدادها را در وجود آدمی مدنظر قرار نداده و رویکردی تک بعدی نسبت به این افراد اتخاذ 

که نشان دادند تمامی افراد با karimnia & hosseinzadeh (2017 ) نتایج پژوهش است،کرده 

توانیم های آموزشی چالش برانگیز دارند و ما هنگامی میاستعداد و توانمندی خاص نیاز به برنامه

نتایج  ،ای را به ایشان ارائه دهیم که از ماهیت استعداد و توانایی ایشان مطلع باشیمچنین برنامه

ا مرکز هدایت یسه بقاآموختگان مدرسه جوبیل در مدانش که نشان داد alhajat (2017)پژوهش  

ریزی درست برای های فردی از موفقیت شغلی بیشتری برخوردار بودند و علت آن برنامهاستعداد

که  valadat & navehebrahim (2011)نتایج پژوهش  و های برتر بوده استهدایت استعداد

ها در مدارس ابتدایی وجود ندارد، هیچ کدام ریافتند برنامه واضح و روشنی برای مدیریت استعدادد

در بعد خوانی دارد. نتایج نشان داد هم ،های پرورش استعداد در مدارس مناسب نیستنداز روش

 ا،هعدم تسلط مدرس دوره ،های آموزشیرهومناسب و کافی نبودن دشامل تجربیات معلمان  موزشیآ

معرفی ، پایه قبلی ها درم آگاهی از فرایند شناخت استعدادعد ،ابزار سنجش استعداد از شناخت ناکافی
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آموزان در کالس درس، حجم زیاد حجم زیاد دانش ،برتر بر اساس ارزیابی کیفی دروس هایاستعداد

معلمان عدم ارتباط بین  ،اص مدارس چند پایه جهت اجرای طرحخت مشکال  ،محتوای دروس

نتایج پژوهش با  .طرح شهاب بود نامهدستاثربخش نبودن های مختلف مجری طرح شهاب و پایه

که دریافت نظام شناسایی و هدایت استعدادها نتوانسته  taghipourkran (2018) نتایج پژوهش

های مختلف ایشان و متناسب متناسب با توانایی های متفاوت آموزشی را نسبت به افراد،است روش

 نتایج پژوهش های فردی هر یک از استعدادهای برتر اعمال کند،اقتضائات و تفاوتبا 

veluchamy,roy & krishnan (2017)  درصد ناکامی برنامه شناسایی  56نشان دادند که

 alzoubi & abdoalraman (2016 )نتایج پژوهش  مربوط به معلمان ناکارآمد است، ،استعداد

است و در  به میزان زیادی وابسته به عملکرد مدیران و معلمانآموزان دانش که نشان دادند رضایت

های غنی و روابط با سایر فعالیت ،های تدریس، روشاملی مثل تجهیزات، تسهیالتحد متوسط با عو

طرح با توجه ( که نشان داد اجرای موفق این 2015)najafi وهش ژنتایج پ رابطه دارد، آموزاندانش

 & valadat و نتایج پژوهش شوار استد ها بسیارآموزان در کالسبه تراکم دانش

navehebrahim  (2011) ا دامنه آموز و بهای با بیش از سی نفر دانشکه نشان دادند در کالس

د در بع خوانی دارد.، همشناسایی استعداد برای آموزشگران دشوار است ،توانایی و استعداد مختلف

 های متناقض بین وجود دیدگاه شامل نتایج نشان داد تجارب معلمان  اجتماعی و فرهنگی

عدم آگاهی  ،نگی و ارتباط بین خانواده و معلمعدم هماه ،طرح نظران و متولیان مجریصاحب

  ،به نمره خانواده و جامعه عادت و باور ،هاهای ناکافی از سوی رسانهاطالع رسانی ،هاخانواده

 بودند. ت بین این طرح و رسالت مدارس تیزهوشانعدم آگاهی از تفاوو ای پنداشتن طرحکلیشه

اقتصادی  –که نشان داد بافت فرهنگی  navidi (2020)با نتایج پژوهش  نتایج این پژوهش

 gamer & abdolkarimhadiنتایج پژوهش  نبوده است، موجود برای اجرای طرح شهاب مساعد

بیشترین  و ئل و مشکالتی مختلفی مواجه هستندمستعد با مسا آموزانکه نشان دادند دانش  (2017)

متفاوت معلمان، انتظارات باال  ، رفتارتنش بین استعداد و نمره(ها از خود )مسائل مربوط به تصور آن

نتایج  ،ستمقایسه با خود یا با دیگری( ا ،های تربیتی )دعوت به رقابتواقعی والدین و سیاستو غیر

آموزان های ملی ارائه خدمات برای دانشدر پژوهشی با عنوان چالش johnson (2013)پژوهش 

ها و والدین جهت ها آموزش خانوادهترین چالشمهم ،ا نشان دادمریکآمستعد در ایاالت متحده 

مربوط به همکاری مربیان با یکدیگر و مسائل  ،ای معلمانرشد حرفه ،واقعیکاهش انتظارات غیر

 bildren بیلدیرنهای پژوهش با یافتهاما نتایج این بعد  .خوانی دارد، همسنجش و ارزشیابی است
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و رسالت  کنندایفا می اینقش عمدهها مستعد  خانواده کودکان  ییشناسادر  نشان داد که( 2019)

( که نشان داد 2018) ates پژوهش نتایج ،کنندخطیر پرورش استعداد را با میل درونی دنبال می

 .خوانی نداردهم ،ت مشترک بین خانواده و مدرسه استپرورش استعداد برتر مستلزم داشتن ادراکا

ها گذاریها در سیاستها و سهم آنتوان در تفاوت در فرهنگ مشارکت خانوادهعلت این امر را می

 .های مدارس جستجو نمودگری آنان و خط مشیها و مطالبهسازیو تصمیم

توان گفت که معلمان از اجرای طرح شهاب ربیات و ادارکات معلمان میجبا اندکی تأمل در ت

اجرای طرح  در ویژهها و بهجا که معلمان در همه طرحاز آن ادراکات و تجربیات ناخوشایندی دارند.

هند، غور و تعمق در این تجربیات و تحلیل و داصلی و محوری طرح را تشکیل می ةشهاب هست

پر واضح  تواند نظام تعلیم و تربیت را در اجرای موفق این طرح یاری نماید.ها میعلیل به موقع آنت

های ها نه تنها منجر به بازدهگونه به اجرای طرحتوجهی به این تجربیات و نگاه گزارشاست که بی

از تر البدی و مهمک ،مالی، اطالعاتی ،گون انسانیا، بلکه اتالف منابع گونشودتربیتی اثربخش نمی

که طرح شهاب یک طرح نکته مهم دیگر این اعتماد اجتماعی را به همراه خواهد داشت. ةسرمای همه 

 افتند و نیازمند بنیادی ملی است و تغییرات ملی به سادگی و در حداقل زمان اتفاق نمی

زدگی و عجله در این تاباین باید از هرگونه شبنابر ،های همه جانبه و بلند مدت هستندریزیبرنامه

های آزمون ،مداری، حافظهگراییگرایی، رقابتآموزی ، نتیجهاجتناب از پر خصوص اجتناب نمود.

اکتشافی ، خودپروری، خودآغازی، جستجوگریزدایی و جایگزین ساختن خالقیت، اضطرابتکراری

ح شهاب از نیازمند تعامل همه جانبه کلیه عوامل درگیر در طر و خودانگیزشی در سایه طرح شهاب

درخشان، های جمله بنیاد ملی نخبگان، سازمان پرورش استعدادهای درخشان، دفتر هدایت استعداد

 با توجه به این که . و همه عوامل ذیربط و ذیصالح است ، مدیر مدرسهجامعه، خانواده، معلم

، فیزیکی و اجتماعی در یک یا چند مورد از ابعاد شناختی، اجتماعی موزان دارای استعداد برترآدانش

و در سطوح مختلف عملکرد باالیی از  آموزان هستندت به سایر دانشبهای ممتاز نسدارای ویژگی

های های متمایز وابسته به برنامهها و استمرار انجام فعالیتتقویت استعداد ،گذارندخود به نمایش می

توانند از طریق مدل آموزش متمایز در داخل های آموزشی مینظام .و معلمان استحمایتی مدرسه 

 2015) ها پاسخ دهندهای ویژه آنهای درسی انتخابی به نیازهای درسی مدرسه و برنامهبرنامه

Gagne, ) 
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شود که برای معلمان مجری دست آمده معلمان در بعد انگیزشی پیشنهاد میبراساس تجارب به

 العاده وقبیل افزایش فوق شهاب نسبت به معلمان غیرمجری توسط مدیران ستادی امتیازاتی ازطرح 

دست بر اساس تجارب ستادی و پشتیبانی به .بینی شودیا پاداش مقطعی و یا تشویق وزارتی پیش

و تکوینی داشته باشند و  شود متولیان بر فرایند اجرای طرح نظارت بالینیآمده پیشنهاد می

دست آمده در بعد آموزشی پیشنهاد بر اساس تجربیات به های مناسب و به موقع ارائه نمایند.خوردباز

، واقعی تدوین شود نامه عملیاتی وها کاسته شود، دستموزان در کالسآشود که از تراکم دانشمی

فزایی ااز مدرسان کارآمد برای بازآموزی و دانش و رای همزمان چندین طرح اجتناب شوداز اج

دیدگاه  شود متولیانپیشنهاد می ،دست آمده اجتماعی و فرهنگیبر اساس تجارب به .استفاده شود

به  .واحد پیرامون اهمیت و جایگاه طرح داشته باشند و از ارائه اطالعات متناقض اجتناب نمایند

تمر با های عمومی و برگزاری جلسات منظم و مسجمله استفاده از رسانه های مختلف ازشیوه

تر ها فراهم شود و مهمة همکاری بیشتر آنها را نسبت به ماهیت طرح آشنا سازند تا زمینها، آنخانواده

ربط تبیین شود تا تصویر جامع و روشنی دستاوردها و خروجی طرح برای همه عوامل ذی ،از همه

  .طرح ارائه شود ةاز آیند
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A phenomenological Study on Elementary School 

Teachers' Experiences About Implementation of the Plan 

for Identification and Direction of Gifted Students 

 
Mohammad Reza Yousefzadeh1 

 
Introduction 

 One of the basic principles in any education system is valuing learner’s individual 

differences and needs and providing them with instruction based on their abilities and 

talents. Identifying, directing and supporting gifted students has been considered as one 

of the most significant issues that has been received strong emphasis in higher education 

documents, including the National Curriculum Framework Document of Iran. 

Unfortunately, however, due to different reasons, they have been neglected in many 

education systems. This plan, like any other plan, requires scientific pathology of its 

essence, content and methods of implementation. Neglecting this vital phenomenon can 

lead to waste of social capital and loss of students' intellectual abilities. Considering the 

above problem, the objective of this study was to use a phenomenological approach for 

identifying perceptions and experiences of elementary school teachers about 

implementation of the plan for identifying and directing gifted students.  

Research question 

What are elementary girls' school teachers’ perceptions and experiences about 

implementation of the plan for identifying and directing gifted students? 

Methods 
The qualitative approach and, more specifically, descriptive phenomenological 

method was used for conducting the present study. The research population were all fifth 

grade teachers of elementary girls' school in Hamedan, Hamadan Province, Iran who were 

involved in implementation of the plan for identifying and directing gifted students over 

the academic year 2018-2019. The research sample included 16 teachers who were 

selected based on criterion sampling and by taking into account the principle of theoretical 

saturation. The most important criteria for selection of participants were having 

theoretical and practical knowledge, participation in relevant workshops, and having two 

years’ experience of implementing the plan for identifying and directing gifted students 

and five years of working experiences). Semi structured internes with participants were 

then carried out in order to collect data and each interview took between 25 to 40 minutes. 

The collected data was next coded. The validity of the obtained data was assessed through 
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calculating Lawshe's content validity ratio. Accordingly, the collected data was presented 

to eight experts in different fields of study, including curriculum development and 

educational psychology.  Concerning this, the obtained values were 0.88 for motivational 

factors, 0.84 for staff and supporting factors, 0.91 for cultural and social factors, 0.89 for 

instructional factors, and 0.88 for all the factors. As a result, content validity of data was 

confirmed. For determining credibility of the data, Lincoln and Guba's criteria were used. 

Accordingly, the interview process took place with a focus on the research objectives and 

questions. In addition, in order to make a correct interpretation of interviews, the results 

concerning teachers' perspectives were presented to participants and the identified 

misconception were corrected. Transferability of data was assessed through the use of 

different sources of data, for instance through listening to participants' narratives and 

interviewing them, constant reviewing of data, benefitting from environmental 

triangulation, and having external check. 

Results: Based on research findings, teachers perceptions' and experiences were 

classified into four organizing themes, namely motivational, staff and supporting, 

instructional, and social and cultural themes. Moreover, 31 basic themes were identified 

in relation to these organizing themes. The motivational dimension included themes such 

as indifferences between teachers involved in implementation of the plan for identifying 

and directing gifted students and other teachers, assumption of imposed additional work 

by teachers, and benefits like scientific visits and field trip. In staff and supporting 

dimension, basic themes included lack of monitoring for implementation of plan, 

uncertainty about future of the plan and implementation of multiple simultaneous plans. 

Some basic themes in cultural and social dimension were conflict perspectives among the 

relevant practitioners and experts, lack of coordination between families and teachers, 

unawareness of family, inadequate information presented by social media, stereotype 

believes, and inadequate information about the existing differences between the plan and 

gifted schools' mission. The instructional dimensions included themes such as impractical 

workshop, use of unqualified educators for in-service education, unawareness of 

assessment tools, and number of students in each classroom. 

Discussion: Based on the findings, teachers had some unpleasant perception and 

experiences for identifying and directing gifted students and the most unpleasant 

experiences were caused by instructional problems. In fact, it should be stated that there 

was no clear and comprehensive plan for directing student talent at elementary schools. 

Schools do not prepare students for accepting responsibility. They only prepare student 

to achieve higher levels of education and encourage them to compete with their peers. 

Overall, replacing product-centered, competition- and score-based instruction with 

creativity, self-initiation, self-discovery, curiosity and self-motivation requires 

comprehensive interaction between the country's National Elites Foundation, 

Organization for Gifted and Talented Education, the Office of Gifted and Talented 

Students, society, family, teachers and principals. 
Keywords: teachers' experiences, elementary girls' school, gifted plan, identifying, 

directing 

 


