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ن مشاورا و رانیمتخصصان، مد دگاهیآموزان از ددانش یاستعدادها ییعوامل شناسا یبررس

 یآموزش

 پرورش شهر کرمانشاه( سه گانه آموزش و ی)مورد مطالعه نواح
 

 1علی اشرف بگلری

 2اسالم پناه مریمدکتر 

 3ستار فتاحی

 

 

 چکیده
ف حقیق با هدتست. این اهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته در سالتوجه به شناسایی استعدادها و به تبع آن مدیریت استعداد 

عداد ناسایی استشعی در شناسایی و طبقه بندی عوامل مرتبط با استعداد و با فرض این که عوامل فردی، عوامل آموزشی و عوامل اجتما

دا ود. در ابتبیمایشی پدلفی و روش توصیفی از نوع  آموزان تاثیر دارند، صورت پذیرفت. روش تحقیق به صورت ترکیبی از تکنیکدانش

د و پس از طریق عامل مرتبط مشخص گردی 31نفراز متخصصان در سه مرحله،  30از طریق تکنیک دلفی با استفاده از نقطه نظرات 

د مانشاه این عوامل مورکرنفر از مدیران و مشاوران آموزشی نواحی سه گانه شهر  260پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه در بین 

 وو آزمون فریدمن مورد تجزیه  های میانگین، واریانسو با استفاده از آماره SPSSافزار ها در نرمبندی و تحلیل قرار گرفت. دادهطبقه

عامل  3ی، وصیات فردعامل مرتبط با خص 4عامل موثر حاصل از نتیجه این پژوهش،  10ها نشان داد که از تحلیل قرار گرفت. یافته

شکوفایی  ناسب برایعامل نیز مختص به عوامل اجتماعی بود. توانایی مربیان و معلمان مجرب، فراهم کردن بسترهای م 3آموزشی و 

ربیت و تعلیم و ت موزشی وآهای آنان، نظام استعدادها از سوی نظام اجتماعی کالن، استفاده از نظرات متخصصان و افراد مجرب و توصیه

ند ایی چقولهستعداد مدهد که شناسایی اگیری کلی نشان میعواملی هستند که حائز بیشترین میانگین رتبه شدند. نتیجه خود شناسی

 بعدی است که برای مدیریت آن باید از عناصرآموزشی، فردی و اجتماعی سود جست.

 

 تماعیاستعداد، مدیریت استعداد،  عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل اج: واژگان کلیدی
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 مقدمه 
(. اما تعریف 1387، دیعم)شده است  فیتعر ،یکار رفتنفراگ ایدادن  امانج یراب یرو فط یذهن ییتوانا یدر لغت، به معنا 4استعداد

در  یاست که توان و مهارت باالتر یآموزدانش تعداد،اس اب آموزشدان(. 2009، 5نیفرانکلاصطالحی مورد توافقی برای آن وجود ندارد )

 دباش تهداش یرو رهب یمانجس ،یاعاجتم ت،یخالق ،یذهن یهانهیاز زم یکیحداقل در  ،یشتریب ییگسترده عملکرد و توانا طهیح

 کیدر  ارکتمش ایو  دیتول یراب القوهب ییاتواندارد که استعداد یعنی ( بیان می1998) 7نگریترفدر تعریفی دیگر،  .(2003، 6)گاگنی

 .از زمان یاعمل در گستره ایو  شینما ،یجستجوگر رودر قلم هخالقان تیفعال

گذاران در امر تعلیم و تربیت است. لذا لزوم نگاهی ها و سیاستخانواده هایدغدغه ازامروزه مساله شناسایی استعداد، 

تواند به سازی در این زمینه میرسد. تولید ادبیات بومی و ابزارهای معتبر و به تبع آن نهادینهموشکافانه و کارشناسانه ضروری به نظر می

های مختلف اعم از تحصیلی، ورزشی، فرهنگی و... گردد. اما نقش رشد کمی و کیفی در زمینه شناسایی و هدایت استعدادها در زمینه

ستعدادها و بی توجهی به اعوامل ساختاری و عوامل فردی در شناسایی استعدادها از عواملی که مورد توجه و مداخله قرار گرفته است. 

 یدافرا آموزاندانشها از ممکن است با تالش مضاعف و تحمل سختی چهصرفاً بر اساس ترجیحات، اگر گیریتصمیمها و توانمندی

آموزش و از مهمترین اهداف  .اهد کردرا گرفتار خستگی، فرسودگی و استهالک فراوان نیز، خو هاآنموفقی بسازد، اما به احتمال زیاد 

با توجه به این نقش حیاتی آموزش و  .ها، قواعد، روابط و بطورکلی، فرهنگ جامعهنقش آموزش  یعنی ؛پذیری استپرورش، جامعه

ی است. های گوناگونپذیری موضوعی است که محل بحث و نظریهپرورش، لزوم توجه به شناخت استعدادهای افراد در رسیدن به جامعه

-ها دانشها ابزارهای اساسی هستند که از طریق آنهای شناسایی استعدادهای برتر به این دلیل است که این برنامهاخیرا توجه به برنامه

 (.1391های منحصر به فرد خود را شناخته و توسعه بخشند )لطیفی، توانند تواناییآموزان می

آموزان و دیگری آموزان موجود است، یکی آزمایش دانششناسایی و هدایت دانشبرای  دو راه و روش( 1965) 8به نظر پیاژه

برحسب استعداد آنان بسیار مهم  آموزاناند. به زعم پیاژه، هدایت و راهنمایی دانشکاری که در طول دوره تحصیلی انجام داده تحلیل

 کرد تعیین دقیق وبیشکم صورت به است، آنان تمایز وجه که را افراد توان استعدادهایسالگی است که می 15است، اما تنها در حدود 

 و دور باشند نظر از بالقوه ذهنی نیروهای که است پیش در خطر این و است اتفاقی جهت تعیین و نوع راهنمایی هر آن از پیش و

 کار و آموزاندانش اهدهمش اساس بر است که روشی آینده، تحول بینیپیش و تشخیص روش ترینمطمئن شکبی .نگردند مراعات

 معلمان، همکاری آن، به بخشیدن تحقق در که رسدمی نظر به ساده انگاشت؛ چراکه تواننمی را روش این اما .باشد آنان واقعی

 هایو شکست هاموفقیت زمینه در آموزاندانش مداوم و فردی مطالعه آنها نقش که آموزشگاهی و روانشناسان آموزشی مسئوالن

 ردف( نیز دو راه برای بروز استعداد معرفی کرده است؛ روش اول موقعی است که 2007) 9ی لومان. به عقیدهاست اساسی شرط آنهاست،

نیز دوم  روش. گیردفرامیرا  فیآن تکل هیتر از بقتو راح ردیگیقرار م فیتکل کیگرفتن  ادیدر مقابل  گرانیبا د یمساو یطشرا در

( در 1398زاده، عابدی و نیلفروشان )تواند کاری را به خوبی انجام دهد. قاسم، میندیبب وزشآم یحت هنکیاست که فرد بدون ا یوقت

 29ای کالیزی تحلیل شده بود، های شناسایی استعداد را بررسی کرده و برای این کار که اطالعات به روش هفت مرحلهپژوهشی روش

 اسایی استعداد معرفی کردند.ای قابل استفده در فرایند شنروش و تکنیک مشاوره

طوری که به زعم ( معتقد است شناسایی استعداد الزم است در سنین پایین صورت بگیرد، به2007) 10رتویپاز طرفی 

-با استعداد برتر که از برنامه آموزانشناسایی دانش( کودکان مستعد در مقاطع اولیه تحصیل قابل شناسایی هستند. 2003) 11جلیرات

                                                             
4.  Aptitude 
5.  Franklin 
6.  Gagne 
7.  Treffinger 
8.  Piaget 
9.  Lohman 
1 0.  Piirto 
1 1.  Rotigle 
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واقعیت این است که افراد با آغاز سن مدرسه بخش پر اهمیتی از  وزشی سود خواهند برد، موضوع بحث برانگیزی است.های خاص آم

شوند. های آموزشی و پرورشی ارائه میباشند که از سوی نظامهایی میها و سیاستگذرانند و تسلیم برنامهوقت خود را در مدرسه می

وع و گوناگونی نظیر طرح شهاب )طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر( در جهت کشف، های متنآموزش و پرورش نیز برنامه

ها تا چه شناسایی، جذب، هدایت و حمایت تحصیلی، تربیتی صاحبان استعدادهای برتر را تدارک دیده است. حال باید دید اینگونه برنامه

آموزی شناسایی نماید. عمده مطالعات در زمینه استعداد حول ی دانشاندازه توانسته است نیازهای واقعی را در شناسایی استعدادها

ایی در زمینه عوامل شناختی بوده است و کمتر مطالعهها و دیگر ابزارهای روانآموزان از طریق آزمونهای شناسایی استعداد دانششیوه

ی و فنی شهاب از استعداد را به معنای قابلیت و توانایی تاثیرگذار بر این شناسایی انجام پذیرفته است. اگر تعریف اجماعی کمیته علم

( 1391تر یک انجام خاص )مجموعه متون آموزشی طرح شهاب، خاص در یادگیری همراه با بروز قابلیت شخصی و انجام ماهرانه

ثر است؟ این عوامل تاثیرگذار در ها در یادگیری موشود که چه عوامل و فاکتورهایی بر این قابلیت و تواناییبپذیریم این سوال مطرح می

های های اولیه در زمینه ارثی و ژنتیک بودن استعداد در دیدگاههای استعداد به آن پرداخته شده است. حرکت از تئوریتئوری و نظریه

افراد در این های خاص استعداد و نیازهای که ( که بر زمینه1983) 14های گاردنر( تا دیدگاه1904) 13( و اسپیرمن2000) 12گالتون

پردازان پردازان که به نظریهکنند در حال رشد و تکامل است. دسته دیگر از نظریهها برای پیشرفت در سطح مناسب تاکید میزمینه

شناختی تاکید دارند و معتقدند این عوامل نقش مهمی در دامنه وسیعی از رفتارهای سیستمی شهرت دارند بر تعامل عناصر روان

آموز عواملی ( نشان دادند که عواملی از قبیل تعهد تکلیف، تعهد زمان و عالقه دانش2000) 15کنند. رنزولی و گوبینز می خالقیت ایفا

هایی برای هستند که در این دیدگاه به آن تاکید شده است. در این دیدگاه عقیده اساسی این است که در زندگی فرد به مهارت و نگرش

ها و کند نگرشهای تحصیلی )استعداد تحصیلی( کیفیت این عقاید را ارزیابی میها و نگرشیاز دارد، مهارتتولید عقاید جدید و بدیع ن

های مربوط به خرد، کمک به ها و نگرشکند و مهارتهای دیگرشان را ترغیب میکند و ارزشهای کاربردی این عقاید را اجرا میمهارت

-های رشدی است که در واکنش به تاکید بیش از حد به تعییندیدگاه در زمینه استعداد مدل کند. از دیگررشد کلی بهتر را تضمین می

-های ژنتیکی به وجود آمده است. عوامل محیطی نظیر مدرسه، خانواده و همساالن را در شناسایی استعداد را با عوامل روانکننده

های خانواده و مدرسه بر پیشرفت ت عنوان بررسی تاثیر آموزش( در تحقیقی تح1375زاده )شیخشناختی مدل رنزولی ادغام نمود. 

های خانواده و مدرسه به صورت مستقیم بر شکوفایی آموزان ابتدایی اورمیه دریافت که آموزشتحصیلی  و شکوفایی استعدادهای دانش

ریزی بررسی میزان تاثیر درس برنامه ( در پژوهشی به1378سردره )نسبآموزان موثر است. عباساستعدادها و پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان در آموزان متوسطه از دیدگاه مشاوران از دیدگاه مشاوران و معلمان و دانشتحصیلی و شغلی در هدایت و انتخاب رشته دانش

کوفایی آموزان نسبت به مشاغل و شریزی تحصیلی و شغلی در آشنایی دانششهر بندرعباس به این نتیجه رسید که درس برنامه

( از جمله نخستین کسانی است که بحث شناسایی استعداد به 1926) 16باشد. ترمنهایشان موثر میها و بروز خالقیتاستعدادهای آن

های جسمانی و های فردی، رفتاری، ویژگیصورت علمی توجه کرده است. ترمن مطالعات طولی مشهور خود را در خصوص جنبه

کودک انجام شد و نتایج در خور توجهی به همراه داشت. به  1528رسانید. مطالعات او در رابطه با شخصیت افراد مستعد به انجام 

 17سنجد. به عقیده مارتین و هتریکهای عمومی افراد را میهای استاندارد، تنها یک جنبه از استعدادها و تواناییی ترمن آزمونعقیده

(، 1391عزیزی ) تر خواهد شد. مرتب در حال رشد است، ارزش استعداد نیز برجستهطور طور که ارزش اقتصاد دانشی به( همان2006)

داری آموزان رابطه معنیدر پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین سبک مدیریت کالس معلمان با انگیزه و پیشرفت ریاضی دانش

ک مشکل ساختاری است و علل ترک تحصیل، عقب ( در پزوهشی نشان داده است که مشکالت آموزشی، ی1378وجود دارد. نقشبندی )

( نیز به 2005گاگنی)آموزی را باید خارج از سیستم آموزش جستجو کرد. های دانشماندگی و یا شکوفایی استعدادها و بروز خالقیت

هوشی )هوشی خالق، های ژنتیکی تیز خو( و یادگیری و آموزش بر ویژگیوتاثیرات مهم محیطی و متغیرهای غیر هوشی )انگیزش، خلق

                                                             
1 2.  Galton 
1 3.  Spearman 
1 4.  Gardner 
1 5.  Renzulli & Gubbins 
1 6.  Terman 
1 7.  Martin & Hetrick 
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-سازی( است تاکید کرده است.  در مفهوم...حسی حرکتی و ...( و تبدیل آن به استعدادهای ویژه )زبان، علوم، ادبیات، ریاضیات، هنر و 

، انه، مدرسه و محیط اجتماعی است )آیتیهای فردی است بلکه وابسته به خهای اخیر، رشد استعداد نه تنها وابسته به تعیین کننده

1391.) 

اند. کودکان با استعداد با عملکرد داده بتنس یددمتع ابعمن هب راننظاحبرا ص نییاپ نیندر س تعدادهااس ییشناسا فهظیو

 یطتوس هک پژوهشیدر (. 1391 ن،نخبگا ملی دبنیااز  نقل؛ 1995، 18)روهر شوندیم یابیارز ییمعلمان ابتدا طشان توسیکالس

کودکان  نیدوال هک یالدرح د،نمودن ییرا شناسا با استعداددرصد از کودکان  4ط کودکستان فق نیمعلم د،آم لعم هب(  1971) 19اکوبزج

پژوهش در ( 2017) 20اولو پ کینویمار خود بودند.با استعداد درصد کودکان  61درست  صیقادر به تشخ یگروه کودکستان نیدر هم

پرسنل پرداخته و نشان  ینیجهت انتخاب و کارگز 21(CEQ) ریمد طتوس یریبه کارگ و اباز روش انتخ تفادهاس ریثات یبررس خود به

خود به موضوع  یهاهیدر نظر زیپردازان در حوزه مشاوره ن هینظر از یبرخ شود.یگرفته م دهیروش اغلب استعدادها ناد نیدر ا ددادن

را  یآن که مشاغلی راب تاس راداف ییاراهنم ،یاوره شغلو مش ییاز اهداف راهنما یکی (1378) یآباد عیشف اند. به زعماستعداد پرداخته

و کشف استعدادها، پرورش و  قیاست پس از شناخت عال دمعتق ی. وتندآن را دارا هس امانج تعدادو اس ییکه توانا ندیانتخاب نما

 نیب هرابط هبه مطالع( 1396، ؛ نقل از شفیع آبادی1959) 22دمنیاوهارا و ت .ابدییمناسب ضرورت م و یححیص ریفرد در مس ییراهنما

فرد  یعموم یشهاو ارز نشان داد استعدادهاها افتهیپرداختند.  (1951) 23نزبرگیگ هیها در نظرو ارزش یطبقه اجتماع ت،رغب تعداد،اس

ی افراد توسط ادهاو استعد هاییتوانا یبررس( عقیده دارد که 2001) 24دورابن(. 1396 ،یآباد عیشف) ابندییم شیافزا گریکدیبه موازات 

جاکوبز (. 1395 ان،ینیو حس یدعاب ان،یلفروشین ،ینیعبدالحس) تاس ؤثرم اهابانتخ ریو سا یشغل ریمس ،یلیتحص یهابر انتخابخود، 

-تیگرا بر هوسازه یو شغل یمشاوره فرد راثیت یبررس ه، بی(فیو ک یکم) ییبو با استفاده از روش ترک یمطالعه مورد کیدر  (2019)

افراد با ی و شغل یفرد یبخشتیگرا در هوپژوهش نشان داد روش مشاوره سازه نیباال پرداخت. ا تعدادسا اب راداف یغلو ش یفرد یبای

 است. رگذاریاستعداد باال تثث

ای هاوتنین تفی و همچی شناسایی استعدادها، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعدر این پژوهش سعی براین بوده است که به مسئله

ظام نباز تولید  هایاهرفردی افراد توجه شود و چگونگی تاثیر آن در رشد و بالندگی نظام آموزشی و به تبع آن جامعه بررسی شود و 

امنی ضتواند می مساله نخبگانی متعهد و متخصص را که با شرایط سیاسی جامعه نیز گره خورده است را شناسایی نماید. در نهایت این

 انی در بابویی استی علمی و توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد. این پژوهش تحقیقی مقدماتی برای رسیدن به الگهبرای توسع

ر دان آموزشی ن و مشاورنظران، مدیراآموزان از دیدگاه صاحببندی عوامل تاثیرگذار بر شناسایی استعدادهای دانششناسایی و طبقه

ل تاثیرگذار و زیر سویی عوام اشد و ازبتواند بر شناسایی استعداد تاثیرگذار نکه ابعاد تاثیرگذار فراوانی میباشد. با توجه به ایکرمانشاه می

واده و قش خانن استعداد، نقش معلم و مدرسه و نظام آموزشی در شناسایی توانبنایی فعال به صورت شفاف مشخص نیست لذا می

ا ر...  ننده وکش تیم شناسایی آموز، نقامکانات و برخورداری، نقش خودانگاره دانش قشای، نمالحظات منطقه ها ووالدین، نقش فرهنگ

خصصین شاوران، متمالدین، توان تصور نمود و همچنین عوامل وعناصر شناسایی استعداد از دیدگاه معلمین، وبر شناسایی استعداد را می

ایت اسایی وهدهنری، ورزشی، ادبی و... جهت تسهیل فرایند شنهای تحصیلی، نظران شناخت استعداد در زمینهآموزشی و صاحب

ن ر یک از ایه و سهم هباشد. اما سلسله مراتب این عوامل مشخص نبودای برخوردار میآموزی از اهمیت ویژهاستعدادهای برتر دانش

 ابعاد بر استعداد در مطالعه نهایی مشخص خواهد شد.

 

 

                                                             
1 8.  Roher 
1 9.  Jacobs 
2 0.  Marinovic & Povel 
2 1.  Chief Executive Officer 
2 2.  Ohara & Tiedman 
2 3.  Ginsberg 
2 4.  Bandura 
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 روش پژوهش

جرایی جزء امعیار  از نوع پیمایشی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. این پژوهش از نظراین پژوهش به روش توصیفی 

وامل تعیین ع هدف کلی این پژوهشهای کاربردی است. محقق ضمن انجام پژوهش در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز هست. پژوهش

 ان مدارس ون، مدیرمی و ادبی، ریاضی و کالمی( از دیدگاه متخصصاآموزان )تحصیلی، هنری، ورزشی، علشناسایی استعدادهای دانش

 مشاوران شهر کرمانشاه بوده است.

 

 اجراروش 

مشخص گردید و پس از  عامل مرتبط 31نفر از متخصصان در سه مرحله،  30در ابتدا از طریق تکنیک دلفی با استفاده از نقطه نظرات 

 هر کرمانشاه این عواملگانه شنفر از مدیران و مشاوران آموزشی نواحی سه 260مه در بین طریق پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنا

و  تیار مدیرانها در اخی کیفی به صورت پرسشنامه و در غالب گویههای استنتاج شدهبندی و تحلیل قرار گرفت. سپس دادهمورد طبقه

ردد. روش گرقرار بتعریف اجماع مدار )دلفی( و شاخص شواهد مدار  کارشناسان آموزشی در مدارس قرار گرفت تا در واقع پلی بین

اسایی رتبط با شنمای است چون عوامل ای چندمرحلهآوری اطالعات به روش خوشههای مقطعی و جمعپژوهش از بعد زمانی جزء روش

 سنجد.استعدادهای تحصیلی را در شهر کرمانشاه می

 

 مراحل اجرای تکنیک دلفی
 (:2000، 25ای انجام مطالعه دلفی برشمرده شده است )نلسوناین مراحل بر

 تشکیل تیم تحقیق .1

 انتخاب موضوع بحث .2

 نظران و دعوت از آنها برای همکاریشناسایی صاحب .3

  تدوین اولین پرسشنامه به ویژه بررسی آن از نظر تناسب کلمات و عبارات و نداشتن ایهام و ابهام .4

 کنندگانارسال پرسشنامه برای شرکت .5

 های دور اول بندی پاسخمعج .6

 سازی پرسشنامه دور دوم آماده .7

 کنندگان ارسال دومین پرسشنامه برای شرکت .8

 وه معلوم شود(.شوند تا نظر نهایی گرآن قدر تکرار می 9تا  7بندی اطالعات حاصل از پرسشنامه دوم )مراحل جمع .9

 آماده سازی گزارش نهایی   .10

 

 در تکنیک دلفی جامعه آماری مشارکت کنندگان متخصص
 نفر بودند. 30متخصصینی که توافق نمودند در این تحقیق همکاری نمایند 

 
 یبه لحاظ مدرک دانشگاه یگروه دلف یاعضا بیترک، 1جدول شماره 

 تعداد رشته ردیف

 5 روانشناس 1

 2 فلسفه 2

 4 مدیریت 3

 4 جامعه شناس 4

                                                             
2 5.  Nelson 
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 5 تربیت بدنی 5

 2 آمار و ریاضی 6

 3 هنر 7

 5 شاوره و تعلیم و تربیتم 8

 
ای که با استفاده از تکنیک دلفی بدست آمده بود به همراه برخی سواالت دموگرافیک )سن، جنس، سنوات خدمتی، گانه 31های پرسش

ه از مدیران و مشاوران آموزش نواحی سه گانه شهرستان کرمانشاه قرار گرفت. الزم ب 260سطح تحصیالتی و پست خدمتی( در اختیار 

نفر از  226نفر بودند که تعیین حجم نمونه از طریق جدول مورگان صورت پذیرفت ودر نهایت تعداد  861 ذکر است که جامعه آماری

پاسخ دهندگان به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند و این تعداد به عنوان نمونه نهایی مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار صوری 

پرسشنامه از طریق یک مطالعه نفر از متخصصان مورد توافق قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید. پایایی پرسشنامه از طریق پنج 

براورد گردید که  9/89نفر( صورت پذیرفت که میزان الفای کرونباخ آن برابر با  27درصد از نمونه آماری ) 10پایلوت و مقدماتی بر روی 

 میزان قابل قبولی است.

 

 ایمتغیرهای زمینه آمار توصیفی
پرسشنامه  226نفر از مدیران و مشاوران مدارس مناطق سه گانه سطح شهر کرمانشاه است که  260کل پاسخ دهندگان در این تحقیق 

 معتبر مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 
 ، آمار توصیفی پاسخ دهندگان بر حسب سن2جدول شماره 

 سن

 27/41 میانگین سنی

 27/5 انحراف معیار

 27 کمترین سن

 52 بیشترین سن

 5 پاسخ نداده

 221 جمع پاسخ دهنده

 226 جمع کل

 
 ، آمار توصیفی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت3جدول شماره 

 درصد تعداد جنس

 6/79 180 مرد

 19 43 زن

 3/1 3 پاسخ نداده

 7/98 223 جمع پاسخ دهنده

 100 226 جمع کل

 
 
 
 
 
 
 www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

 یفی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمتی، آمار توص4جدول شماره 

 سنوات خدمتی

 90/20 میانگین سنوات

 32/6 انحراف معیار

 2 کمترین سن

 31 بیشترین سن

 2 پاسخ نداده

 224 جمع پاسخ دهنده

 226 جمع کل

 
 آمار توصیفی پاسخ دهندگان بر حسب پست سازمانی ،5شماره  جدول

 درصد تعداد پست سازمانی

 1/53 120 مدیر

 1/26 59 مشاور

 8/20 47 پاسخ نداده

 2/79 179 جمع پاسخ دهنده

 100 226 جمع کل

 
 آمار توصیفی پاسخ دهندگان بر حسب مدرک تحصیلی ،6ل شماره جدو

 درصد تعداد تحصیالت

 4/4 10 فوق دیپلم

 5/65 148 لیسانس

 8/28 65 فوق لیسانس

 3/1 3 پاسخ نداده

 7/98 223 جمع پاسخ دهنده

 100 226 جمع کل

 
 ، آمار توصیفی متغیر عوامل فردی در شناسایی استعداد7جدول شماره 

 خیلی کم عوامل فردی

 )درصد( تعداد

 کم

 )درصد( تعداد

 متوسط

 )درصد( تعداد

 زیاد

 )درصد( تعداد

 بسیار زیاد

 )درصد( تعداد

 52(23) 105(5/46) 51(6/22) 13(8/5) 4(8/1) شناخت عالقه های دانش آموزان در شناسایی آنان موثر است

 25(1/11) 89(4/39) 79(0/35) 27(9/11) 5(2/2) توجه به حسن رضایت افراد در انجام کار و امور محوله

 24(1/10) 90(8/39) 81(8/35) 30(3/13) 1(4/0) نظر دیگران در مورد خود

 68(1/30) 94(6/41) 46(4/20) 14(2/6) 1(4/0) خود شناسی) میزان شناخت افراد از خود(

 63(9/27) 102(1/45) 54(9/23) - 6(7/2) نوع تغذیه 

 23(2/10) 109(2/48) 85(6/37) 8(5/3) 1(4/0) توجه به میزان کنجکاوی افراد

www.SID.ir 23(2/10) 109(2/48) 64(3/28) 8(5/3) 1(4/0) توجه به توانایی حل مساله
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درصد بیشترین درصد  1/30توجه به تعداد و درصد های پاسخ دهندگان در مورد عوامل فردی نشان می دهد که متغیر خود شناسی با 

درصد در رتبه های  23و  9/27نوع تغذیه و شناخت عالقه ی دانش آموزان با  را در بین گزینه بسیار زیاد بدست اورده است. به ترتیب

 بعدی قرار دارند. 

 

 43(0/19) 101(7/44) 60(5/26) 17(5/7) 1(4/0) قدرت استدالل افراد

 47(8/20) 102(1/45) 54(9/23) 16(1/7) 1(4/0) میزان دقت و سرعت دانش آموزان در امور محوله

 48(2/21) 94(6/41) 64(3/28) 15(6/6) 1(4/0) توان استدالل منطقی

 42(6/18) 103(6/45) 63(9/27) 10(4/4) 3(3/1) بررسی قدرت ابتکار دانش آموزان

 49(7/21) 94(6/41) 55(3/24) 18(0/8) 3(3/1) فس شناسایی سطح اعتماد به ن

 36(9/15) 89(9/43) 65(8/28) 22(7/9) 4(8/1) قدرت تخیل باالی دانش آموزان از نشانه های مستعد بودن آنان است

 35(5/15) 104(46) 65(8/28) 15(6/6) 2(9/0) مطالعه و بررسی ژنتیک افراد از عوامل اثرگذار بر شناسایی استعداد است

 33(6/14) 78(5/34) 86(1/38) 19(4/8) 2(9/0) سعی و تالش افراد روشی برای شناخت افراد است
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 آمار توصیفی متغیر، عوامل آموزشی در شناسایی استعداد، 8شماره  جدول

 
دهد که متغیر توانایی مربیان ومعلمان مجرب در  توجه به تعداد و درصد های پاسخ دهندگان در مورد عوامل آموزشی نشان می

درصد بیشترین درصد را در بین گزینه بسیار زیاد بدست اورده است. به ترتیب استفاده از 7/40شناسایی استعداد دانش آموزان  با 

،در رتبه های بعدی قرار درصد  6/33درصد ونظام آموزشی وتعلیم وتربیت با  5/34نظرات متخصصان وافراد مجرب وتوصیه های آنهابا 

 دارند.

 

 خیلی کم عوامل آموزشی

 )درصد( تعداد

 کم

 )درصد( تعداد

 متوسط

 )درصد( تعداد

 زیاد

 )درصد( تعداد

 بسیار زیاد

 صد( تعداد)در

 29(8/12) 103(6/45) 62(4/27) 20(8/8) 2(9/0) تست های مهارت یاب برای کشف استعداد تاثیر گذار است

 41(1/18) 96(5/42) 66(2/29) 19(4/8) - شناسایی استعداد از طریق آزمون های استعداد تحصیلی

 37(4/16) 106(9/46) 64(3/28) 13(8/5) 2(9/0) آزمون های هوش برای شناسایی استعداد ها تاثیر گذار است

سنجش آزمون های هوشی و استعداد یابی مستمر در مدارس در 

 شناخت استعداد موثر است

(4/0)1 (4/4)10 (5/30)69 (5/46)105 (1/18)41 

تقویت المپیاد های علمی در دروس مختلف مخصوصا علوم پایه برای 

 اثیر گذار باشددانش آموزان می تواند بر شناسایی استعداد ها ت

(4/0)1 (1/7)16 (3/28)64 (9/42)97 (8/20)47 

برگزاری مسابقات علمی و فناوری در بین دانش آموزان در سطوح 

مختلف تحصیلی و جغرافیایی می تواند در شناسایی استعداد ها موثر 

 باشد

(2/2)5 (2/6)14 (1/30)68 (8/43)99 (5/15)35 

ناسایی استعداد نقش ویژه و حیاتی نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در ش

 دارد

(2/2)5 (5/3)8 (5/19)44 (9/38)88 (6/33)76 

توانایی مربیان و معلمان مجرب در شناسایی استعداد  دانش آموزان موثر 

 است

(4/0)1 (9/4)11 (3/13)30 (5/38)87 (7/40)92 

استفاده از نظرات متخصصان و افراد مجرب و توصیه های آنان می تواند 

 در شناسایی استعداد  دانش آموزان موثر باشد

- (8/1)4 (3/17)39 (8/43)99 (5/34)78 

استفاده از ابزار استاندارد در حد لزوم جهت آزمون های تخصصی از 

 عوامل تاثیر گذار در شناخت استعداد است

(4/0)1 (3/5)12 (5/26)60 (6/45)103 (5/19)44 

رخشان با برگزاری آزمون های تقویت مرکز ملی پرورش استعداد های د

 ویژه

(3/1)3 (3/5)12 (3/32)73 (2/44)100 (6/14)33 

درصد دانش آموزان را پوشش  7ادامه و تکمیل طرح شهاب که فعال تنها 

 می دهد

(5/3)8 (0/8)18 (4/35)80 (7/36)83 (2/10)23 
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 آمار توصیفی متغیر، عوامل اجتماعی در شناسایی استعداد ،9شماره  جدول

 

دهندگان در مورد عوامل اجتماعی نشان می دهد که متغیر فراهم کردن بسترهای مناسب برای  توجه به تعداد و درصدهای پاسخ

ورده است. به ترتیب ارتباط اجتماعی موثر آبسیار زیاد بدست  ها،درصد بیشترین درصد را در بین گزینه 8/40با  شکوفایی استعدادها

های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و درصد وعرضه نمودن زمینه7/25بامیان مشاوران با معاونین و مدیران و عوامل اجرایی مدرسه 

 های بعدی قرار دارند.درصد در رتبه 8/24ورزشی جهت در موقعیت قرار دادن افراد برای شناخت استعداد ها با

 

 آمار توصیفی رتبه بندی عوامل مرتبط با شناسایی استعداد از دیدگاه مدیران و مشاوران

 فردی تاثیرگذار بر شناسایی استعدادرتبه بندی عوامل 
 ، رتبه بندی متغیرعوامل فردی در شناسایی استعداد از طریق آزمون فریدمن10جدول شماره 

میانگین  عوامل فردی

 نمره

 رتبه میانگین رتبه انحراف معیار

 3 68/8 923/0 84/3 شناخت عالقه های دانش آموزان در شناسایی آنان موثر است.

 14 75/6 930/0 46/3 رضایت افراد در انجام کار و امور محولهتوجه به حسن 

 15 53/6 861/0 43/3 نظر دیگران در مورد خود

 2 12/9 903/0 94/3 خود شناسی) میزان شناخت افراد از خود(

 1 23/9 791/0 99/3 نوع تغذیه فرد

 12 31/7 719/0 63/3 توجه به میزان کنجکاوی افراد

 4 54/8 811/0 84/3 مساله توجه به توانایی حل

 9 25/8 860/0 76/3 قدرت استدالل افراد

 7 35/8 875/0 78/3 میزان دقت و سرعت دانش آموزان در امور محوله

 5 43/8 864/0 80/3 توان استدالل منطقی

 6 40/8 836/0 78/3 بررسی قدرت ابتکار دانش آموزان

 8 34/8 950/0 77/3 شناسایی سطح اعتماد به نفس

 11 32/7 960/0 58/3 قدرت تخیل باالی دانش آموزان از نشانه های مستعد بودن آنان است.

 10 79/7 862/0 71/3 مطالعه و بررسی ژنتیک افراد از عوامل اثر گذار بر شناسایی استعداد است.

 13 01/7 897/0 55/3 سعی و تالش افراد روشی برای شناخت استعداد افراد است.

 
Chi- square= 125/452       df=14           sig=</000 

 خیلی کم عوامل اجتماعی

 )درصد( تعداد

 کم

 )درصد( تعداد

 متوسط

 )درصد( تعداد

 زیاد

 )درصد( تعداد

 بسیار زیاد

 )درصد( تعداد

وزان تاثیر گذار سطح رفاه خانواده بر بروز استعداد های دانش آم

 است.

(8/1)4 (4/8)19 (7/25)58 (8/39)90 (9/23)54 

فراهم کردن بستر های مناسب برای شکوفایی استعداد ها از سوی 

 نظام اجتماعی کالن

(8/1)4 (2/2)5 (5/15)35 (6/37)85 (7/40)92 

عرضه نمودن زمینه های مختلف علمی، فرهنگی ، هنری و ورزشی 

 ادن افراد برای شناخت استعداد های انانجهت در موقعیت قرار د

(3/1)3 (2/2)5 (3/28)64 (2/41)93 (8/24)56 

ارتباط اجتماعی موثر میان مشاوران با معاونین و مدیران و عوامل 

 اجرایی مدرسه در جهت شناسایی عالیق دانش آموزان

(3/1)3 (4)9 (7/25)58 (2/41)93 (7/25)58 
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برای بررسی عوامل فردی تاثیرگذار بر شناسایی استعداد توسط مدیران و مشاوران چندین عامل که از طریق روش دلفی بر سر آنان 

  23/9برای نوع تغذیه  اجماع شده بود مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگیر رتبه محاسبه شده

برآورد شد و این سه عامل رتبه های اول تا  68/8و شناخت عالقه های دانش آموزان  12/9خود شناسی) میزان شناخت افراد از خود( 

و سطح  452/125آمده است. همچنین مقدار آزمون خی دوبرابر با  9سوم را بدست آورند. میانگین رتبه دیگر عوامل در جدول شماره 

(. بدین معنی بین عوامل تاثیر گذار بر استعداد تفاوت معنا داری وجود دارد. در sig=0/000عنی داری مطلوب برآورد شده است)م

 مجموع می توان بیان کرد که بیشترین عامل تاثیر گذار نوع تغذیه  و کمترین عامل نظر دیگران در مورد خود است.

 
 

 ناسایی استعدادرتبه بندی عوامل آموزشی تاثیرگذار بر ش
 رتبه بندی متغیرعوامل آموزشی در شناسایی استعداد از طریق آزمون فریدمن ،11شماره  جدول

میانگین  انحراف معیار میانگین نمره عوامل آموزشی

 رتبه

 رتبه

 9 91/5 866/0 64/3 تست های مهارت یاب برای کشف استعداد تاثیر گذار است.

 8 13/6 874/0 74/3 لیاز طریق آزمون های استعداد تحصی

 7 18/6 831/0 75/3 آزمون های هوش برای شناسایی استعداد ها تاثیر گذار است.

 4 51/6 810/0 81/3 سنجش آزمون های هوشی و استعداد یابی مستمر در مدارس در شناخت استعداد موثر است.

موزان می تواند تقویت المپیاد های علمی در دروس مختلف مخصوصا علوم پایه برای دانش آ

 بر شناسایی استعداد ها تاثیر گذار باشد.

80/3 837/0 49/6 5 

برگزاری مسابقات علمی و فناوری در بین دانش آموزان در سطوح مختلف تحصیلی و 

 جغرافیایی می تواند در شناسایی استعداد ها موثر باشد.

65/3 906/0 89/5 10 

 3 48/7 934/0 03/4 نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در شناسایی استعداد نقش ویژه و حیاتی دارد.

 1 30/8 853/0 19/4 توانایی مربیان و معلمان مجرب در شناسایی استعداد  دانش آموزان موثر است.

تعداد  استفاده از نظرات متخصصان و افراد مجرب و توصیه های آنان می تواند در شناسایی اس

 دانش آموزان موثر باشد.

13/4 769/0 86/7 2 

استفاده از ابزار استاندارد در حد لزوم جهت آزمون های تخصصی از عوامل تاثیر گذار در 

 شناخت استعداد است.

81/3 835/0 43/6 6 

 11 76/5 838/0 63/3 تقویت مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان با برگزاری آزمون های ویژه

 12 08/5 889/0 47/3 درصد دانش آموزان را پوشش می دهد. 7امه و تکمیل طرح شهاب که فعال تنها اد

  
Chi- square= 199/540       df=11           sig=</000 

 
آنان  برای بررسی عوامل آموزشی تاثیرگذار بر شناسایی استعداد توسط مدیران و مشاوران چندین عامل که از طریق روش دلفی بر سر

اجماع شده بود مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای توانایی مربیان و 

 48/7و نظام آموزشی و تعلیم و تربیت مطلوب 86/7، استفاده از نظرات متخصصان و افراد مجرب و توصیه های آنان 30/8معلمان مجرب

آمده است. همچنین  10سه عامل رتبه های اول تا سوم را بدست آورند. میانگین رتبه دیگر عوامل در جدول شماره برآورد شد و این 

(. بدین معنی بین عوامل تاثیر گذار بر sig=0/000و سطح معنی داری مطلوب برآورد شده است) 540/199مقدار آزمون خی دوبرابر با 

مجموع می توان بیان کرد که بیشترین عامل تاثیر گذار توانایی مربیان و معلمان مجربو استعداد تفاوت معنا داری وجود دارد. در 

 کمترین عامل ادامه و تکمیل طرح شهاب است. 
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 رتبه بندی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر شناسایی استعداد
 ن فریدمنعوامل اجتماعی در شناسایی استعداد از طریق آزمو رتبه بندی متغیر ،12شماره  جدول

میانگین  عوامل اجتماعی

 نمره

میانگین  انحراف معیار

 رتبه

 رتبه

 4 28/2 968/0 75/3 سطح رفاه خانواده ببر بروز استعدادهای دانش آموزان تاثیر گذار است.

 1 85/2 900/0 16/4 فراهم کردن بستر های مناسب برای شکوفایی استعدادها از سوی نظام اجتماعی کالن

زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی جهت در موقعیت قرار دادن عرضه نمودن 

 افراد برای شناخت استعدادهای انان

88/3 865/0 40/2 3 

ارتباط اجتماعی موثر میان مشاوران با معاونین و مدیران و عوامل اجرایی مدرسه در جهت 

 شناسایی عالیق دانش آموزان

88/3 810/0 47/2 2 

  
Chi- square= 36/673       df=3           sig=</000 

 
برای بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر شناسایی استعداد توسط مدیران و مشاوران چندین عامل که از طریق روش دلفی بر سر آنان 

راهم کردن بسترهای اجماع شده بود مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگن رتبه محاسبه شده ف

،ارتباط اجتماعی موثر میان مشاوران با معاونین و مدیران و عوامل 85/2مناسب برای شکوفایی استعداد ها از سوی نظام اجتماعی کالن

،عرضه نمودن زمینه های مختلف علمی، فرهنگی ، هنری و ورزشی جهت 47/2اجرایی مدرسه در جهت شناسایی عالیق دانش آموزان 

،برآورد شد. همچنین مقدار آزمون خی 28/2و سطح رفاه خانواده   40/2ت قرار دادن افراد برای شناخت استعداد های انان در موقعی

(. بدین معنی بین عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر استعداد sig=0/000و سطح معنی داری مطلوب برآورد شده است) 673/36دوبرابر با 

مجموع می توان بیان کرد که بیشترین عامل تاثیر گذار فراهم کردن بستر های مناسب برای شکوفایی تفاوت معنا داری وجود دارد. در 

 استعداد ها از سوی نظام اجتماعی کالنو کمترین عامل سطح رفاه است.

 

مدیران  گذار بر شناسایی استعداد در بین عوامل فردی، آموزشی و اجتماعی از دیدگاهعامل برتر، تاثیر 10ه بندی کلی  رتب

 و مشاوران
 عامل اول در بین کلیه عوامل از طریق آزمون فریدمن 10رتبه بندی ،13شماره  جدول

 رتبه میانگین رتبه نوع عامل عامل اول در بین کلیه عوامل موثر 10

 1 75/20 آموزشی توانایی مربیان و معلمان مجرب در شناسایی استعداد  دانش آموزان موثر است.

 2 09/20 اجتماعی تر های مناسب برای شکوفایی استعداد ها از سوی نظام اجتماعی کالنفراهم کردن بس

 3 54/19 آموزشی استفاده از نظرات متخصصان و افراد مجرب و توصیه های آنان می تواند در شناسایی استعداد  دانش آموزان موثر باشد.

 4 80/18 آموزشی ه و حیاتی دارد.نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در شناسایی استعداد نقش ویژ

 5 11/18 فردی خود شناسی) میزان شناخت افراد از خود(

 6 02/18 فردی نوع تغذیه فرد.

 7 04/17 فردی شناخت عالقه های دانش آموزان در شناسایی آنان موثر است.

 8 74/16 اجتماعی جهت شناسایی عالیق دانش آموزان. ارتباط اجتماعی موثر میان مشاوران با معاونین و مدیران و عوامل اجرایی مدرسه در

عرضه نمودن زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی جهت در موقعیت قرار دادن افراد برای شناخت استعداد های 

 آنان.

 9 73/16 اجتماعی

 10 50/16 فردی توجه به توانایی حل مساله در افراد.
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ه از دین عامل کوران چنفردی، آموزشی و اجتماعی(  تاثیرگذار بر شناسایی استعداد توسط مدیران و مشا) برای بررسی عوامل سه گانه

 تبه محاسبهریانگن طریق روش دلفی بر سر آنان اجماع شده بود مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که م

 عامل اول به ترتیب: 10شده برای 

د ها از سوی نظام فراهم کردن بستر های مناسب برای شکوفایی استعدا؛ 75/20معلمان مجرب با میانگین رتبه توانایی مربیان و 

م آموزشی وتعلیم وتربیت نظا؛ 54/19استفاده ازنظرات متخصصان و افرادمجرب با میانگین رتبه ؛ 09/20اجتماعی کالن با میانگین رتبه 

؛ 02/18دبا میانگین رتبه نوع تغذیه فر؛ 11/18با میانگین رتبه  (میزان شناخت افرادازخود) خودشناسی؛ 80/18مطلوب با میانگین رتبه 

ه ران وعوامل اجرایی مدرسارتباط اجتماعی موثرمیان مشاوران بامعاونین ومدی؛ 04/17شناخت عالقه های دانش آموزان با میانگین رتبه 

 فرادبرای شناختلمی،فرهنگی،هنری وورزشی جهت درموقعیت قراردادن اعرضه نمودن زمینه های مختلف ع؛ 74/16با میانگین رتبه 

 ، قرار گرفتند.50/16توجه به توانایی حل مساله  درافراد با میانگین رتبه ؛ و 73/16استعدادهای آنان  با میانگین رتبه 

د دارد. در وت معنا داری وجوعامل اول تفا 10(. بدین معنی  که از بین sig=0/000سطح معنی داری مطلوب برآورد شده است)

 ه است.یی حل مسالتوانا مجموع می توان بیان کرد که بیشترین عامل تاثیرگذار توانایی مربیان و معلمان مجرب کمترین عامل توجه به

 

 بحث و نتیجه گیری
امل از دیدگاه متخصصان، بندی این عوآموزان و طبقههدف ما از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با شناسایی استعدادهای دانش

آموزان بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران و مشاوران آموزشی در شهرکرماشاه در شناخت و هدایت استعدادهای برتر دانش

ی بندایی از عوامل آموزشی، اجتماعی و فردی بر شناسایی استعداد در دانش آموزان تاثیر دارد. شناسایی این عوامل و دستهمجموعه

ها و مداخالت  مناسب مثمر ثمر باشد. توجه به گیریربط در تصمیمهای ذیتواند در مدیریت استعداد در سازمان و مجموعهآنان می

رو شد و آنرا عاملی در با استقبال بیشتری روبه 1990در سال  26، پادسکوف و پاینکنزیممدیریت استعداد بعد از طرح آن از سوی 

بیش مورد توجه قرار ازتواند در شناسایی افراد مستعد برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند، بیشدانسته که میجهت موفقیت سازمانی 

 رشد است، ارزش مدیریت در حال طور مرتب به اقتصاد دانشی ارزش طورکهمان( ه2006)و هتریک  مارتین عقیده گرفته است. به

 تجربی تحقیقات باشد. شده موشکافی دقت به که نیست استعداد موضوعی مدیریت امروزه پدید .ترخواهد شداستعداد نیز برجسته

وجود دارد.  از آن و مسائل برخواسته سازمانی هایدر فعالیت استعداد مدیریت و کاربرد استعداد و راهبردهای ی ماهیتمحدودی درباره

ی دولتی نشان داد که ایجاد خزانه استعداد، کاهش ترک ها( در بین کارکنان میانی در سازمان1390نتایج تحقیقی توسط حسینی )

های کلیدی را از مهمترین نتایج مدیریت استعداد تواند ترک تحصیل باشد( و خالی نماندن منصبسازمانی )که در این تحقیق می

تواند در راستای این هدف مهم میباشد دانسته است. نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه در این زمینه در ایران که بسیار اندک نیز می

 ها در این زمینه نتایج مهم و معطوف به هدفی را در بر داشته باشد.گذاریدر سیاست

 

 نتایج تجربی

 )روش کیفی( به شرح زیر است: برخی از مهمترین نتایج این تحقیق در بخش دلفی
یر عوامل تاث نتایج صیفی از نوع پیمایشی( به انجام رسیدهمانطور که می دانیم این تحقیق به روش ترکیبی) تکنیک دلفی+ روش تو

 :عامل بود که برخی از این عوامل عبارتند از 31گذار بر شناسایی استعداد از دیدگاه متخصصان به روش دلفی 

 .توجه به توانایی حل مساله .1

 .افراد استدالل قدرت .2

 .محوله امور آموزان درسرعت دانش یا و دقت میزان .3

                                                             
2 6.  Mackenzie, Podsakoff & Paine 
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 .ل منطقیتوان استدال .4

 .آموزانبررسی قدرت ابتکاردانش .5

 .است تاثیرگذار یاب برای کشف استعدادهای مهارتتست .6

 .تحصیلی های استعدادطریق آزمون از شناسایی استعداد .7

 .است تاثیرگذار های هوش برای شناسایی استعدادهاآزمون .8

 .است موثر شناخت استعداد مدارس در در استعدادیابی مستمر های هوشی وسنجش آزمون .9

 شناسایی استعدادها بر تواندآموزان میعلوم پایه برای دانش دروس مختلف مخصوصا علمی در تقویت المپیادهای .10

 .باشد تاثیرگذار

 .حیاتی دارد نقش ویژه و شناسایی استعداد تربیت در تعلیم و نظام آموزشی و .11

 .است موثر آموزانشناسایی استعداد دانش معلمان مجرب در توانایی مربیان و .12

 .باشد آموزان موثردانش شناسایی استعداد در تواندهای آنان میتوصیه مجرب و افراد نظرات متخصصان و از استفاده .13

 .است شناخت استعداد در عوامل تاثیرگذار های تخصصی ازلزوم جهت آزمون حد در استاندارد ابزار استفاده از .14

 .های ویژهبرگزاری آزمون املی پرورش استعدادهای درخشان ب تقویت مرکز .15

 .سوی نظام اجتماعی کالن از فراهم کردن بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادها .16

برای شناخت  موقعیت قراردادن افراد در ورزشی جهت هنری و فرهنگی، های مختلف علمی،عرضه نمودن زمینه .17

 .استعدادهای آنان

 .آموزاناسایی عالیق دانشنجهت ش عوامل اجرایی مدرسه در مدیران و معاونین و ارتباط اجتماعی موثر میان مشاوران با .18

های فردی آموزشی و اجتماعی قرار دارد که محقق آنان را به صورت قراردادی در همین سه که مبرهن است این عوامل در حیطهچنان

ایی چند ساحتی دانسته و تعداد را مقولهنظران شناسایی عوامل مرتبط؛ اسبندی نموده است. وهمچنان که پیداست صاحببعد طبقه

 های مدیریت استعداد ضروری است.ریزیی خرد و کالن را برای آن متصورند که لزوم این دیدگاه چند الیه در برنامهعوامل چندگانه

 

 موزشی وآ بندی عوامل تاثیرگذار بر شناسایی استعداد از سوی مدیران و مشاوران در ابعاد فردی،نتایج پیمایش طبقه

 :اجتماعی

عوامل فردی )خالقیت، عالقه، هوش، پشتکار و...( در شناسایی استعداد دانش آموزان )تحصیلی، هنری،  سوال پژوهش،

 ورزشی، علمی و ادبی، ریاضی وکالمی( تاثیر دارند؟

 بیشترین درصد را درصد 1/30 خودشناسی با که متغیر دهدعوامل فردی نشان می مورد درصدهای پاسخ دهندگان در و توجه به تعداد

های بعدی رتبه در درصد 23 و 9/27 آموزان بای دانششناخت عالقه به ترتیب نوع تغذیه و. ورده استآبدست  زیاد در بین گزینه بسیار

وم از پاسخ توجه به شناسایی هویت فردی با این سوال اساسی که من کیستم؟ در بعد عوامل فردی مورد توجه بیش از یک س .دارند قرار

تواند در شناسایی و کشف استعدادها موثر باشد. توجه به عامل تغذیه در این زمینه موضوع دهندگان به عنوان عاملی که بسیار زیاد می

تواند بر استعداد و شناسایی آن جالبی است که مورد توجه مدیران و مشاوران قرار گرفته است. شاید سازوکار اینکه تغذیه چگونه می

تواند انرژی الزم را برای تحرک و فعالیت به عنوان زمینه بستر ر باشد مشخص نیست اما احتماال دریافت کالری و تغذیه مناسب میموث

 رشد استعدادها فراهم آورد.

 

-نشهای آموزشی و....(  در شناسایی استعداد داگذاریایی و سیاست) محیط آموزشی، خدمات مشاوره عوامل آموزشی سوال پژوهش،

 کالمی( تاثیر دارند؟  ریاضی و علمی وادبی، ورزشی، هنری، )تحصیلی، آموزان

 اند:وارد تاکید کردهدر بخش ابعاد آموزشی و تاثیر ذار بر شناسایی استعداد، مدیران و مشاوران بر موارد زیر بیش از دیگر م
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 توانایی مربیان ومعلمان مجرب .2

 ت متخصصان وافرادمجرب وتوصیه های آناناستفادهازنظرا .3

های استعداد تحصیلی که به عنوان امور روتین که های هوش و تستچنانکه هویدا و مبرهن است عوامل فوق بیش از عواملی نظیر تست

شی است تا عوامل دهد توجه مدیران به امور کالن در حیطه آموزدر مدارس و مراکز آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است که نشان می

 تر.خرد

 

های مالی و عاطفی )شرایط خانوادگی، نقش دوستان و همساالن در محیط زندگی، حمایت عوامل اجتماعی سوال پژوهش،

کالمی(  تاثیر  ریاضی و علمی وادبی، ورزشی، هنری، )تحصیلی، خانواده از فرد و..( در شناسایی استعداد دانش آموزان

 دارند؟

توان به ی مورد توافق در تکنیک دلفی بیشترین درصدها در بخش اجتماعی عوامل تاثیرگذار بر شناسایی استعداد میاز عوامل اجتماع

 ترتیب به عوامل زیر اشاره کرد:

 فراهم کردن بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهاازسوی نظام اجتماعی کالن .1

وامل اجرایی مدرسه درجهت شناسایی عالیق دانش ارتباط اجتماعی موثرمیان مشاوران بامعاونین ومدیران وع .2

 آموزان

عرضه نمودن زمینه های مختلف علمی،فرهنگی،هنری وورزشی جهت درموقعیت قراردادن افرادبرای شناخت  .3

 استعدادهای انان

 سطح رفاه خانواده .4

انواده ارتباط تنگاتنگی با تغذیه چنانکه در این بخش نیز مشخص است عوامل کالن مورد توجه مدیران و مشاوران است. سطح رفاه خ

 فرد دارد که در بخش فردی نیز به آن اشاره شد.

عاملی که  4عامل اول  چهار عامل فردی، سه عامل اموزشی و سه عامل اجتماعی است. واضح و قابل ذکر است که در  10به طور کلی از 

عامل اول قرار گرفته است که از نکات اساسی و قابل  10ل در عام 3عامل کلی به عنوان عوامل اجتماعی شناخته شده است  31در بین 

بحث است. توجه به بستر های اجتماعی و تسریع روابط اجتماعی بین پرسنل آموزشی و خانواده ها از نکاتی است که باید بیش از بیش 

 مورد توجه قرار گیرد.

 

     های تئوریکییافته
ی استعداد و مدیریت استعداد و شناسایی عوامل مرتبط با آن با نتایج  تحقیقات ولهضرورت انجام این تحقیق در خصوص اهمیت مق

(.  1395همکاران )و  ینیعبدالحس(، 1391آیتی )(، 1391عزیزی )(، 1378سردره )نسبعباس(، 1378نقشبندی ) ،(1375) زادهخیش

لومان   ،(2003) جلیرات ،(2000گالتون ) ،(2000) نزیو گوب یرنزول(، 1983گاردنر  ) ،(1971) جاکوبز(، 1398زاده و همکاران )قاسم

در  همسو و نتایج آن با مطالعه حاضر در خصوص اهمیت مدیریت استعداد هماهنگ است.( 2019)جاکوبز و  (2007)  رتویپ، (2007)

ت تحصیلی وشکوفایی ( دراین راستا به این نتیجه رسید که آموزش های خانواده ومدرسه بر پیشرف1375زاده )پژوهشی شیخ

که بین  در پژوهش خود به این نتیجه رسید (،1391همچنین عزیزی ) آموزان )ابتدایی ارومیه( تاثیرگذار است واستعدادهای دانش

که  داری وجود دارد.آموزان )پنجم ابتدایی اسالم آباد غرب( رابطه معنیپیشرفت ریاضی دانش سبک مدیریت کالس معلمان با انگیزه و

 (1378نقشبندی ) باشد.آموزان ملموس میپیشرفت دانش شکوفایی استعداد و ها نیز نقش عوامل آموزشی در شناخت واین پژوهشدر 

آموزان ناحیه یک آموزش و پرورش کرمانشاه در پزوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر جایگاه اجتماعی خانواده بر کیفیت تحصیلی دانش

برون سازمانی در این شکل دخیل  ی، یک مشکل ساختاری است اگر چه عوامل درون سازمانی ونشان داده است که مشکالت آموزش

آموزی را باید عمدا خارج از سیستم آموزش های دانشاست اما علل ترک تحصیل، عقب ماندگی ویا شکوفایی استعدادها و بروز خالقیت

با توجه به  ر به منزله نادیده گرفتی عوامل درون سازمانی نیست واجتماعی جستجو کرد. که این ام ودر ارتباط با شرایط اقتصادی و www.SID.ir
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تواند بر فرایند شناسایی استعدادها خانوادگی است لذا این متغیر می اینکه یکی از متغیرهای مورد نظر در این پزوهش عوامل اجتماعی و

های این تحقیق در اشد. نتایج این تحقیق با یافتهنتایج آن قابل استناد ب آموزان موثر بوده وبه خصوص استعدادها تحصیلی دانش

 عامل اول بودند همسو و همخوان است. 10خصوص عوامل اجتماعی و اقتصادی که جزء 

 

  هامحدودیت

 های در اختیار پژوهشگرمحدودیت

 این تحقیق که به صورت ترکیبی صورت پذیرفت هم محدودیت های یک تحقیق کیفی و

 . و پیمایشی را دارا بود  هم محدودیت های روش کمی

 محدود شدن نتایج پژوهش به عوامل شناسایی استعداد

 

 های خارج از اختیار پژوهشگرمحدودیت

 .روش های شناسایی استعداد محدودیت پیشینه های پژوهشی درزمینه ی  

 .در مورد شناسایی استعداد عدم کنترل متغیرهای مزاحم  

 .هت ارایه نظرات کارشناسیکمبود انگیزه الزم همکاری افراد ج

  .وقت گیر بودن روش دلفی وخستگی تیم همکاری کننده با روش دلفی 

 کمبود منابع اختصاصی الزم جهت مطالعه  

 

 رهاکاپیشنهادها و راه
های فردی جهت ، مدیران، مربیان، مشاوران آموزشی به تفاوتعوامل فردی موثر بر شناسایی استعداد، فرضیهبر اساس  .1

 ای داشته باشند.یی استعدادها توجه ویژهشناسا

های یادگیری، روانشناسی و ، در خصوص اصول ونظریهموثر بر شناسایی استعداد آموزشیعوامل  ،فرضیهبر اساس  .2

اندرکاران آموزشی، معلمان، مربیان و مشاوران آموزشی های تخصصی، مستمر و ضمن خدمت به دستاستعدادیابی، آموزش

 رسد.   آموزان الزم و ضروری به نظر میایت و شکوفایی استعدادهای دانشجهت شناسایی، هد

استعداد باید با ایجاد اتاق  مدیریت  مقوله  در  سیاستگذاران ، شناسایی استعداد  بر  موثر آموزشی عوامل  ،فرضیهبر اساس  .3

های اجتماعی، اقتصادی و گرفتن تخصص فکر هایی در این زمینه با ترکیبی از متخصصان خارج از حوزه آموزش و با در نظر

 نمایند. کارهای عملی و عینی در این زمینه اقدامها و نقطه نظرات در خصوص بسط راهفرهنگی در زمینه جذب دیدگاه

بر اساس فرضیه، عوامل آموزشی واجتماعی موثر بر شناسایی استعداد،مسئولین وسیاست گذاران آموزشی بایستی به توصیه  .4

درکاران آموزشی وایجاد رغبت در بین مدیران ومشاوران آموزشی جهت شناسایی استعداد های دانش آموزان های دست ان

 اهتمام الزم را داشته باشند.

بر اساس فرضیه، عوامل فردی،آموزشی واجتماعی موثر بر شناسایی استعداد،ایجاد بانک اطالعاتی  برای دانش آموزان در زمینه  .5

عی از دوره تحصیلی ابتدایی تا دانشگاه وارتباط و پیوستگی روندگذشته،حال وآینده افراد در این های فردی،آموزشی واجتما

 زمینه ها جهت شناسایی استعداد دانش آموزان الزم وضروری می باشد. 

ط خانواده با توجه به نتایج این تحقیق، تحکیم و ارتبا اساس فرضیه، عوامل آموزشی و اجتماعی موثر بر شناسایی استعدادو بر .6

 ها با سازمان ها و مراکز آموزشی نظیر مدارس می تواند در شناسایی استعداد ها موثر باشد. 

،همکاری وحمایت مالی و معنوی و هدایت ادارات وسازمان های عوامل اجتماعی موثر بر شناسایی استعداد ،فرضیه اساس بر .7

 ختلف،در اولویت کاری قرار گیرد.مختلف جهت بررسی بیشتر عوامل شناخت استعداد ها در علوم م
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 پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران

های اختصاصی شناسایی استعداد در موضوعاتی اعم از استعداد تحصیلی، استعداد هنری، ورزشی و علوم پایه انجام پژوهش .1

  )ریاضی، علوم،...(.

 های مرتبط با استعدادیابی شرکت داده شوند.پژوهشگردند در هایی که به نحوی از موضوع استعدادیابی منتفع میسایر حوزه .2

 عالوه بر دیدگاه  مدیران و مشاوران آموزشی دیدگاه مربیان ودبیران نیز مورد بررسی قرار گیرد. .3

 

 کارهاو راهها دپیشنها

 پیشنهادهای کاربردی
های فردی جهت زشی به تفاوتمشاوران آمو مربیان، ، مدیران،عوامل فردی موثر بر شناسایی استعداد، فرضیهبر اساس  .1

 ای داشته باشند.شناسایی استعدادها توجه ویژه

 روانشناسی و های یادگیری،نظریه در خصوص اصول و ،موثر بر شناسایی استعداد آموزشیعوامل  ،فرضیهبر اساس  .2

مشاوران آموزشی  ومربیان  معلمان، اندرکاران آموزشی،ضمن خدمت به دست و های تخصصی، مستمرآموزش استعدادیابی،

 رسد.   ضروری به نظر می آموزان الزم وشکوفایی استعدادهای دانش هدایت و جهت شناسایی،

استعداد باید با ایجاد اتاق  سیاستگذاران در مقوله مدیریت، بر شناسایی استعداد موثر آموزشیعوامل  ،فرضیهبر اساس  .3

های اجتماعی، اقتصادی و ز حوزه آموزش و با در نظر گرفتن تخصصفکرهایی در این زمینه با ترکیبی از متخصصان خارج ا

 نمایند. ها و نقطه نظرات در خصوص بسط راهکارهای عملی و عینی در این زمینه اقدامفرهنگی در زمینه جذب دیدگاه

بایستی به سیاست گذاران آموزشی  مسئولین و اجتماعی موثر بر شناسایی استعداد، بر اساس فرضیه، عوامل آموزشی و .4

-مشاوران آموزشی جهت شناسایی استعدادهای دانش ایجاد رغبت در بین مدیران و اندرکاران آموزشی وهای دستتوصیه

 آموزان اهتمام الزم را داشته باشند.

ر آموزان دایجاد بانک اطالعاتی  برای دانش اجتماعی موثر بر شناسایی استعداد، آموزشی و بر اساس فرضیه، عوامل فردی، .5

آینده  حال و گذشته، ارتباط و پیوستگی روند اجتماعی از دوره تحصیلی ابتدایی تا دانشگاه و آموزشی و های فردی،زمینه

 باشد. ضروری می آموزان الزم وها جهت شناسایی استعداد دانشافراد در این زمینه

توجه به نتایج این تحقیق، تحکیم و ارتباط با  و بر اساس فرضیه، عوامل آموزشی و اجتماعی موثر بر شناسایی استعداد .6

 تواند در شناسایی استعدادها موثر باشد. ها و مراکز آموزشی نظیر مدارس میها با سازمانخانواده

های سازمان حمایت مالی و معنوی و هدایت ادارات و همکاری و ،عوامل اجتماعی موثر بر شناسایی استعداد ،فرضیه اساس بر .7

 در اولویت کاری قرار گیرد. ی بیشتر عوامل شناخت استعدادها در علوم مختلف،مختلف جهت بررس

 یپیشنهادهای پژوهش

استعداد  –در پژوهش های آینده انجام پژوهش های اختصاصی شناسایی استعداد در موضوعاتی اعم از استعداد تحصیلی  .1

  ام گردد.استعدادورزشی استعداد های علوم پایه )ریاضی ،علوم ،.....( انج-هنری

در پژوهش های آتی سایر حوزه هایی که به نحوی از موضوع استعداد یابی منتفع می گردند در پژوهش های مرتبط با  .2

 استعداد یابی شرکت داده شوند.

 در پژوهش های آتی عالوه بر دیدگاه  مدیران ومشاوران آموزشی   دیدگاه مربیان ودبیران نیز مورد بررسی قرار گیرد. .3
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