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 منصوری 1 1 1

 سازمان آموزش و پرورش به منظور ارائه الگو   یی داتدوره دوم اببرنامه درسی  طرح شهاب در    یابیارزش

 3، زهره سعادتمند 2*، جهانبخش رحمانی1رضا منصوری  

 چکیده :

تفاوت های فردی دانش آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگی های خاص آنان از وظایف    در نظر گرفتنمقدمه:  

اهداف، محتوا   یبر مبنا  یی دوره دوم ابتدا  یطرح شهاب در برنامه درس  یابیارزشمقاله    این   اصلی  هدف.  مهم معلمان است

 است.   و روش ها 

ع   انجام این برای   است.کیفی  روش انجام پژوهش    روش پژوهش:  از تکنیک    عۀ وه بر مطالالپژوهش  تحلیل اسنادی، 

استفاده  بر مبنای اهداف و، محتوا و روش ها  ها    عوامل و مؤلفه  شناساییبرای  ،    MAXQDA12مضمون با نرم افزار  

ری  اشباع نظ  15بودند که بعد از انجام مصاحبه    آموزشجامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه  شده است.  

  نیدقیقه به طول انجامید. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با    85تا    60صورت گرفت و تمام مصاحبه ها بین  

است.  انجام شده  مرحله( 7تحلیل تم) در به صورت   1399در سال  طرح شهاب یمعلمان و کارشناسان و مدرسان مجر

کد مفهومی استخراج شد و    74مصاحبه ها در گام اول تحلیل تم نتایج نشان داد که در مرحله اول بازخوانی یافته ها:  

مفهوم فرعی شدند و در نهایت در دو وضعیت مطلوب و موانع و مشکالت ارائه  8در گام دوم کد های مفهومی تبدیل به 

 گردید.  

استعداد یابی، طرح کلی    :تم استخراج شده از متن مصاحبه ها شامل  6  ساس نظر مصاحبه شوندگانا  بر  : نتیجه گیری

 به دست آمد.  روش و معلمان  شهاب، هدف، محتوا،

 طرح شهاب ،ابتدایی برنامه ریزی درسی، دوره دوم ، ارزشیابی: واژگان کلیدی
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 مقدمه: 

ان پدیده های عالم است. نه تنها گونه های مختلف جانداران و گیاهان با  یکی از واقعیت های مهم هستی وجود و تنوع در می

هم فرق دارند، بلکه اعضای هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت اند. انسان ها نیز مشمول همین قاعده اند. دانش آموزان از لحاظ 

ش نسبت به کسب  دانش و انجام  توانایی های ذهنی، روش های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، عالقه و انگیز

فعالیت های تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان در آموزش و برخورد متناسب  

(. به بیان دیگر، یکی از اصول پذیرفته شده و مورد قبول در تعلیم و  1با ویژگی های خاص آنان از وظایف مهم معلمان است)

و   1توجه به تفاوت های فردی و در نهایت، توجه به نیازهای فراگیران برای متناسب نمودن آموزش با سطح استعداد  تربیت،

توانایی آن ها است. در صورتی که تعلیم و تربیت بخواهد بستر رشد همه جانبه فراگیران را فراهم نماید، هرگز نمی تواند بدون  

ن ها به این امر دست یابد. از سوی دیگر، این حق مسلم همه افراد است که به شناخت و توجه به ماهیت منحصر به فرد آ

(. اگر خواستار تحقق توجه به تفاوت های فردی  2تناسب توانایی هایشان از حداکثر آموزش برخوردار و قربانی اکثریت نشوند)

ن باشیم. باید آموزش افراد با استعداد توجه ویژه  و برخوردار ساختن افراد از آموزش به تناسب استعداد و توانایی های بالقوه آنا

 2ای مبذول نماییم. اما قبل از آن، الزم است به تعریف استعداد و بررسی نظر یه ها و برنامه های موجود در زمینه شناسایی 

شوند که واقعا دارای   پرداخته شود، زیرا تدوین برنامه آموزشی مناسب زمانی مؤثر است که افرادی به عنوان با استعداد شناخته

 (3چنین خصیصه ای باشند)

بحث استعدادهای آدمی و توجه به آن ها از دیرباز یکی از مسائل مهم مطرح در عرصه تربیت بوده است. به طور نمونه، افالطون 

است.«، بر آن است تا  با اعتقاد به این که »افراد از حیث ذوق و استعداد برابر نیستند بلکه هر کسی برای کاری ساخته شده  

(. افالطون، شناسایی استعداد افراد را گام اولیه برای  4با شناسایی استعداد هر فرد، مسیر تربیتی ویژه ای برای او طراحی کند )

طرح تربیت می داند و معتقد است این شناسایی باید از کودکی آغاز شود. به طور نمونه، هنگامی که درباره تربیت سربازان 

گوید، می نویسد: »... این جستجو را باید از کودکان آغاز کنیم، ... سپس هر کدام را که ببینیم فراموشی به خود   سخن می

راه نمی دهد و فریب ظاهر را نمی خورد، بلکه همواره در عقیده خود استوار می ماند، باید بر گزینیم و از دیگران جدا کنیم  

( »...4 .) 

ر نظام های آموزشی امروز نیز اهمیتی خاص یافته است. در ادبیات تربیتی ایران، شناسایی،  شناسایی و پرورش استعدادها د

رشد و شکوفایی استعدادهای متربی به عنوان یکی از هدف های تعلیم و تربیت و گاه به عنوان تعریف تربیت در نظر گرفته  

 (. 5شده است)

موزشی، توجه به صاحبان استعدادهای برتر نیز در بسیاری از عالوه بر موضوع استعداد سنجی و هدایت تحصیلی در نظام آ

(. حضور »سازمان پرورش استعدادهای درخشان« در نظام  6نظام های آموزشی کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است)

نیز    1386ل  تا کنون و تصویب و ابالغ طرح»شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)شهاب(« از سا  1355تربیتی ایران از سال  

 نشان از اهمیت این امر در نظام ایران دارد. 

 
1 . Talent 
2 . Identification 
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 منصوری 3 3 3

طرح شهاب در برنامه درسی دوره  آیا می توان  دغدغه روبرو بوده است که    ن یخود با ا  یکار های   از آنجا که پژوهشگر در سال 

برای یافتن پاسخ این سواالت  رح نمود؟  طچهار چوبی را برای این ارزشیابی م  نو آیا می توا؟  دوم ابتدایی را ارزشیابی نمود

ارزشیابی طرح شهاب در برنامه   کدهای مفهومی، مفاهیم فرعی و اصلی درمحقق به دنبال پاسخ سواالت عمیق تری از جمله 

بود که در نهایت مدلی بر اساس اهداف، محتوا و روش ها ارائه   اهداف، محتوا و روش ها  یبر مبنادرسی دوره ابتدایی دوم  

 . دهد

( از مجموعه 7نویدی  برتر )شهاب(  استعدادهای  آزمایشی طرح شناسایی و هدایت  اجرای  ارزشیابی  با هدف  پژوهشی  ( در 

شواهد موجود چنین استنباط کرد که در سال اول اجرای طرح شرایط برای اجرای طرح شهاب چندان مساعد نبوده و در  

اقتصادی    - قیتی حاصل نشده است. به عبارت دیگر بافت فرهنگی زمینه شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان، موف

موجود برای اجرای طرح شهاب مساعد نبوده است. همچنین رویکرد متمرکز دستگاه متولی آموزش و پرورش رسمی و تأکید  

هاب ارائه شده  بر اجرای برنامه های از پیش تعیین شده، با رویکرد تعلیم و تربیت مبتنی بر استعداد که در چارچوب طرح ش

 است سازگار نیست. افزون بر این، منابع نرم افزاری و سخت افزاری کافی برای اجرای مطلوب طرح شهاب فراهم نشده است.  

( در پژوهشی به بررسی میزان همبستگی نظرات معلمان و والدین در خصوص استعداد دانش آموزان)طرح  8علی پور و همکاران)

استعدادی حرکتی  شهاب( پرداختند، یافته های دینی،    - ورزشی، اجتماعی، فرهنگی  -پژوهش نشان داد که در حوزه های 

ریاضی، کالمی و استعداد کلی دانش آموزان، بین نظر معلمان و والدین همبستگی معناداری وجود دارد و در سایر موارد 

ادی امتیاز بیشتری به فرزندان خود همبستگی وجود ندارد. همچنین والدین نسبت به معلمان در تمامی حوزه های استعد

داده اند. نتیجه پژوهش مبنی بر نبود یا پایین بودن اتفاق نظر در برخی از حوزه های استعدادی بین نظر معلم و والدین، نشان  

دهنده ی آن است که یا معلمان و والدین برداشت یکسانی از پرسش های چک لیست های استعدادی ندارند و یا مشخصات  

 ر به گونه ای است که برای استفاده معلمان و والدین به طور یکسان می بایست مورد تجدید نظر و یا اصالح قرار گیرد. ابزا

نوآورانه  یجوان. تجارب آموزش یاستعدادها یبرا یحرفه ا یدادهایرو( در پژوهشی تحت عنوان » 9و همکاران ) 1پاپی گالوز

به عنوان نقطه نظر تمامی موسسات است و نتایج مطالعه وی نشان    استعدادجه به  « بیان می کند که توغاتیدر مطالعات تبل

داده است که درک ما از آموزش و پرورش ممکن است با این اذهان به طرز چشمگیری گسترش یابد و نسبت به وضع موجود 

به پیشرفت های موضعی انتقادی داشته باشیم تا آموزش و پرورش به توسعه این ذهن ها برود که چرا این اذهان با توجه  

سریع تکنولوژیکی در هزاره سوم نتوانسته است در اهداف عالی کسب و کار جایگاه خود را پیدا کند و تغییر ذهن ها اتفاق  

نیفتاده است و دیگر این که بایسته است این ذهن ها نقش محوری در فعالیت ها و اهداف تدوین شده در مدارس و مؤسسات 

 می تواند به تغییر ذهن ها منجر شود.داشته باشند که این مسأله  

(در داللت های اذهان پنج گانه در آموزش و پرورش به نقش آنها درطراحی  10صباحی زاده، کشتی آرای و یار محمدیان)

آموزشی، تغییر اهداف و محتوای آموزشی و نیز روش های آموزش اشاره کرده ومعلمان و والدین را دارای نقش کلیدی در  

          برشمرده اند. تحقق اذهان 

 
1. Papí-Gálvez 
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 پژوهش: روش  

هدف از انتخاب روش تحقیق، مشخص نمودن شیوه و روشی است که محقق اتخاذ می کند تا او را هرچه سریع تر و دقیق تر  

در دستیابی به پاسخ، برای پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. تعیین روش تحقیق به موضوع تحقیق، اهداف، و ماهیت  

 د. هدف اصلی تحقیق نیز کشف، تبیین، تفسیر و گسترش دانش پیرامون پدیده ها یا پدیده خاص است. آن بستگی دار

که به   سنت پژوهش های کیفی در سه طبقه تنظیم شده اند، سنت های موجود در هر طبقه، از این جهت به معلم مربوطند

تأکید دارند، برخی بر فهم پدیده های فرهنگی و    مطالعه پدیده های مشابه می پردازند. برخی بر فهم ماهیت تجربه زیسته

 (11اجتماعی نظر دارند، و برخی دیگر بر فهم زبان و پدیده های ارتباطی توجه دارند)

پدیدارشناختی این مطالعه بر ماهیت تجربه معلمان و مدرسان تأکید دارد، لذا از روش مطالعه پدیدار شناختی استفاده می شود.  

است، آن گونه که بر افراد جلوه گر می شود. این شیوه ریشه در نهضتی دارد که هوسرل آن را آغاز    پژوهشی درباره جهان

کرد. او بر این باور بود که نقطه شروع دانش تجربه درونی فرد از پدیده هاست که عبارتند از: احساس ها، ادراک ها و تصورهایی  

(. مراحلی که در این روش به کار گرفته می شود  11کار می شود)که به هنگام متمرکز کردن توجه بر یک شی در آگاهی آش

 عبارتند از: 

 مشخص شدن موضوعی که اهمیت شخصی و اجتماعی دارد که در این زمینه طرح شهاب انتخاب شد.  -1

 تهیه و تدوین طرح ابتدایی مصاحبه و انجام آزمایش آن -2

 پیاده کردن متن مصاحبه و کد گذاری و تحلیل آن -3

 اصالح و ویرایش طرح اولیه مصاحبه  -4

 انتخاب شرکت کنندگان که تجربه چند ساله از کالس داشته اند.  -5

 مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با مورد انتخاب شده   -6

 پیاده کردن مصاحبه و کد گذاری و تحلیل داده ها  -7

بدون در نظر داشتن هیچ پیشینه تئوریکی، هم زمان   رمزگذاری و در نتیجه مقوله بندی مطالب در تحلیل محتوای استقرایی

با مطالعه ی متن یا مصاحبه آغاز می شود. با توجه به موضوع مرحله به مرحله، با تعیین واحد معنا و فشرده ساختن آن تا  

سپس مفهوم    تعیین رمز می پردازیم و در صورت داشتن زمینه ای مشترک، رمزها ادغام می شوند تا مقوله ها تعیین گردند و

کلی که حاصل جمع بندی این مقوله هاست )تم( حاصل می آید. برای حفظ پایایی، بازبینی مطالب در دو مرحله، یکی پس  

درصد مقوله بندی ها تکمیل شد و دیگری در پایان کار صورت می گیرد. و اگر پرسش تحقیق جنبه ای    10  –  50از اینکه  

نیز می توان آن ها را نیز تحلیل کرد. همان گونه که مالحظه می شود، در این جا ما  کمی را نیز در نظر می گیرد در پایان  

 بدون داشتن پشتیبانی نظریه از جزئیات و مشترکات حاصل از آن استفاده می کنیم تا به مفهوم کلی برسیم.

تحلیل محتوا از نظام   روش تجزیه و تحلیل اطالعات در هر دو سطح با استفاده از روش کدگذاری موضوعی است. در سطح

مقوله بندی قیاسی جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده می شود. در این روش هدف اصلی، ارائه تعاریفی از موضوع، ارائه 

مثال ها)مصداق ها( و نمونه ها و تعیین قوانین کدگذاری برای هر مقوله قیاسی، و تعیین دقیق شرایط کدگذاری یک عبارت 
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مقوله و سرانجام ارائه تعاریفی از هر مقوله است که می تواند در قالب دستورالعمل در کنار یکدیگر قرار   متنی به وسیله یک 

 (   12گیرند)

 

 : یافته های پژوهش

کدهای مفهومی، کدهای فرعی و اصلی در ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف،  سوال اول:  

 دامند؟ ک  محتوا و روش ها

و از معلمان و کارشناسان اجرایی طرح شهاب برای پاسخ به این سوال مصاحبه هایی با سواالت نیمه ساختار یافته طراحی شد  

نفر از مجریان طرح    5از معلمان با تجربه و  نفر    10نفر خبرگان مشارکت کننده در این تحقیق    15  مجموع  ازبه عمل آمد. که  

طرح شهاب در برنامه  ارزشیابی  تعیین مهم ترین تعیین کننده های    فرایند تحلیل محتوای کیفی برایشهاب در مدارس بودند.  

با بازبینی  کد اولیه استخراج گردید.    91استفاده شد.در این فرایند    اهداف، محتوا و روش ها یبر مبنا  ییدوره دوم ابتدا  یدرس

کد فرعی )    6کد مفهومی در شرایط مطلوب در    28متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه و طی چندین مرحله، در نهایت  

استعداد یابی، طرح شهاب، اهداف، محتوا، روش و معلمان( استخراج شد که در زیر کد متغیر اصلی به عنوان کد اصلی قرارا 

 گرفتند. 

ول تا هفتم پژوهش و مشخص نمودن جامعه آماری خبرگان برای مصاحبه و گرفتن مصاحبه پس از طی نمودن گام های ا

استخراج   -1گام اساسی را اجرا نمودیم    3معلم با تجربه و کارشناس اجرایی طرح شهاب در مرحله هفتم    15های عمیق از  

ای مرتبط با متغیر اصلی در یک جدول  دسته بندی و قرارا گرفتن کده   -3کدهای مفهمومی فرعی و    -2کدهای مفهومی اولیه  

 به شرح ذیل. 

کد باز برگرفته از مصاحبه ها و مبانی نظری که از ادبیات پژوهشی    101مفهوم از    74مصاحبه و استخراج    15تحلیل    گام اول: 

 در تحقیق بدست آمده است.

 طرح شهاب   تجارب معلمان در( توصیف مفاهیم استخراج شده از 1جدول

 کد مصاحبه  اهیم استخراج شده از تجارب معلمان در طرح شهابتوصیف مف  ردیف 

 12،10،9،7،4 استعدادها    ییشناسا یبرا  رانیطرح در ا  تیمحدود 1

 4،2،1،،15،11 انجام دهند   دی که با یی ها نهیو  هز یگذار هیسرما  2

 11،10 باشد  یکاربرد 3

 8،6،1 استعداد ها در همه جوانب  ییشناسا 4

 9،7،4،3،2 استعدادها  یساز یبوم 5

 10،8،6 کردن یازسنجین 6

 5،7 اجراشدن طرح  یسطح 7

 2،11 استعداد و عالقه   8



 سازمان آموزش و پرورش به منظور ارائه الگو    ییداتدوره دوم اببرنامه درسی  طرح شهاب در    یابیارزش 6 

 3،9 روش متناسب با توامندی و عالقه  9

 2،3،7،8،10،1    یو معنو یماد تیحما   10

 2،9،14 نخبگان بهتر   جذب 11

 8، 5،6 حالت کوشش و خطا     اهداف 12

 4،5،9 محدود  یاب یکانال استعداد   13

 12،9،6 رقابت ها نا سالم      14

 15،12،8 .   یرواج کار شکن  15

 5 نامناسب.    کتاب ها   یمحتوا 16

 3،6،8 .    سیفعال تدر یروش ها   17

 3،4،5،8،9،12 متخصص باشه     معلم 18

 15،10،4  روش در طرح شهاب   هست    ستیبالغ بر ده ب   19

 1،3،4،8،10،12 آموز باشد دانش زهیو  انگ  لیباب م   دی با  یمجاز ی فضا   20

 3 فضا واقعا شاد باشد  21

 3،7،10 شده   یلطف کم یلیطرح  خ نینسبت به ا 22

 3،9 بچه هاست شرفتیپ  یدر راستاروشی  23

 3،6،8 مشارکت با خانواده ها هم باشه  د یبا 24

 2،3،5 هستند    شقدمیسنجند  که همه جا پ  یرا م ییو درسها  یاضیاستعداد علوم و ر شتریب 25

 3،4،10 از استعدادها نشده  یمعنو تیحما 26

 4،12   عدم توانایی معلمان 27

 4،8،10،11،12  یآموزش و پرورش طرح شهاب است به شرط همکار طرحن یبهتر 28

 5،6،7    یعدالت آموزش 29

 2،5،9،12  هیمحور  معلم 30

 2،6،13 و روانشناس  در مدرسه سبب بهتر  اجرا  شدن طرح  مشاور 31

 11،8،4،2،1 محتوا جذاب و برانگیزنده  باشد  32

 6،9،12 بکنه  تی احساس مسئول 33

 6،7،10 در طرح دارند   یمهم  یلیتونند نقش خ ی م نیوالد 34

 6،7 است   هیقابل توج ینظر علم از 35
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 9،8،3 بخشنامه  است کیطرح فعال در حد  نیا 36

 5،2 و  خوب  هست  ایگو 37

 7 است    ی برگزار شده  در حد شفاه  یها دوره 38

   11،6،2 انتخاب شود  ی فرد یتفاوت ها یبر مبنا محتوا 39

 4،2،1   استاندارد  ریو غ  یمجاز طیدر شرا یاب یاستعداد   40

 9،8،7،3 برتر  به پژوهش سراها     یو استعداد ها  نخبگانی معرف    41

 8 است  ییشهاب هدفش تمرکز زدا طرح 42

 11،8،5،2 ی منابع انسان ریتاث 43

 10   طارتبا یبرقرار 44

 9،7،4،1 ذهن خالق      45

 6،4،3 ها  نهیزم یگستردگ 46

 8،5 روش نوین و تجهیزات نوین  47

 4،2 محتوای به روز   48

 15،11،9،6،1 بی توجهی به برگزاری جلسات    49

 6،5،2  هیشهاب کشورت مشکال  50

 8 را فراهم کرده است  طیدرصد شرا 20 باًیو پرورش تقر آموزش 51

 7،3،1 برود   نیدر کشور از ب  دی نبا یاستعداد چیه 52

 13،6،4 نداشته باشه  ی مشکل یموفقه   که از نظر بار مال  یطرح   53

 8،5،1 داشته باشه یخوب یمعلم لحن  و صدا  54

 12،7،5 ضن خدمت   یدوره ها یکارساز 55

 3 کتاب ها استعداد دانش اموز را مشخص کند  ،  یبر مطالب درس عالوه  56

 5،3،2 همکاران    هیتوج 57

 8،3،1 شوند  ییاجرا نیوالد یو معاونان و همکار ریهمه معلمان، مد  یطرح شهاب با همکار   58

 6،3،2 تیپر جمع یدر کالس ها   ییفاقد  قدرت اجرا  59

 9 هستند   یک ی قتیهوشان و شهاب در حق زیت 60

 15،11،9    تیکم جمع   یبه کالس ها  ازین   61

 12،9،5    ندهیآ یافق شغل  62



 سازمان آموزش و پرورش به منظور ارائه الگو    ییداتدوره دوم اببرنامه درسی  طرح شهاب در    یابیارزش 8 

 11 ناخوداگاه کودک شناخت 63

 3 است     ی جالب ده یا   64

 7،1 کمبود ها     رفع 65

 9،7،6،5،3 محدود  محروم  از آموزش ضمن خدمت  و...  زمان 66

 8،4،2،1   هیاول یها  ازیافتادن در  بوآورده شدن ن ریگ 67

 9 منطق ازین  ییشناسا 68

 15،12،6 عملیاتی باشد  69

 13،4،1 شفاهی است  70

 2،5،3،9  به روز بودن 71

 15،13،11 روش مجازی 72

 8،9،13،11 روش های خالقانه   73

 2،4،10 روش حل مساله 74

 

 آمده است.  2کد نهایی که در جدول   28کد به  74تلخیص کدهای مفهومی از  گام دوم: 

 طرح شهاب   تجارب معلمان در( تلخیص مفاهیم استخراج شده از 2جدول

 کدهای مفهومی  شماره

1 

2 

3 

4 

 

 استعداد ها در همه جوانب ییشناسا

 بومی سازی استعداد ها 

 حمایت همه جانبه از استعداد ها 

برتر  به پژوهش    ینخبگان و استعداد ها  یمعرف

 سراها
5 

6 

7 

8 

 

 استعداد یابی و نخبه یابی 

 برقراری عدالت

 است ی جالب دهیا

 نده یآ یشغل افق
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 ی ابیو نخبه  ی ابیاستعداد 

 آموزشی  و عمومیت داشتن عدالت

 شناسایی جذب و حفظ نخبگان 

 نیاز سنجی

 رفع محدودیت ها 

 پیشرفت همه جانبه رشد و 

15 

16 

17 

18 

 

 متناسب با تفاوت های فردی

 نوین و به روز باشه 

 جذاب و خالق

 عملیاتی و کارا

 19 

20 

21 

22 

23 

 

 روش خالق 

 روش فعال و گروهی 

 روش نوین

 جذاب و برانگیزنده 

 شتریب فیارائه  آموزش و تکال

24 

25 

26 

27 

28 

 متخصص باشد با تحصیالت مرتبط

 مسئولیت پذیر

 آموزش دیده

 خالق 

 مشارکت با والدین و همکاران دیگر

 
 

  3کدگذاری نهایی استخراج مفاهیم فرعی و جایگذاری آن در زیر مجموعه مفهوم اصلی پژوهش که در جدول  گام سوم: 

 آمده است. 

 

 

 

 

 



 سازمان آموزش و پرورش به منظور ارائه الگو    ییداتدوره دوم اببرنامه درسی  طرح شهاب در    یابیارزش 10 

  یبر مبنا  ییدوره دوم ابتدا یطرح شهاب در برنامه درس یابیدر ارزش  یو اصل  یفرع  یکدها  ، یمفهوم یکدها( 3جدول 

 اهداف، محتوا و روش ها 

مفهوم  مفهوم فرعی  مفهومی کدهای   شماره

 اصلی

 

1 

2 

3 

4 

 

 استعداد ها در همه جوانب ییشناسا

 بومی سازی استعداد ها 

 حمایت همه جانبه از استعداد ها 

ی  برتر  به پژوهش سراها     ینخبگان و استعداد ها  یمعرف
یاب

د 
دا

تع
اس

 

    5 

6 

7 

8 

 

 استعداد یابی و نخبه یابی  

 برقراری عدالت

 است     ی جالب دهیا

    نده یآ یشغل افق

 

  

 

ب
ها

 ش
ح

طر
 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

   ی ابیو نخبه  ی ابیاستعداد 

 آموزشی  و عمومیت داشتن عدالت  

 شناسایی جذب و حفظ نخبگان 

 نیاز سنجی

 رفع محدودیت ها  

 رشد و پیشرفت همه جانبه 

ف 
دا

اه
 

زش
ار

ابی
 ی

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ب 
لو

مط
ط  

رای
ش

 15 

16 

17 

18 

 

 متناسب با تفاوت های فردی

 نوین و به روز باشه 

 جذاب و خالق

 عملیاتی و کارا

 

توا 
مح

 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 روش خالق 

 روش فعال و گروهی 

 روش نوین

 جذاب و برانگیزنده  

 شتریب فیارائه  آموزش و تکال

ها 
ش 

رو
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24 

25 

 26 

27 

28 

 متخصص باشد با تحصیالت مرتبط

 مسئولیت پذیر

 آموزش دیده

 خالق 

 مشارکت با والدین و همکاران دیگر

 
ان

لم
مع

 
اهداف، محتوا و روش در طرح شهاب به تفسیر در جداول  در گام آخر محقق برای پاسخ به سوال اصلی هر یک از مباحث  

 جداگانه آورده شده است. 

 اهداف طرح شهاب(تحلیل تم 4جدول

تائیر اهداف طرح  

      یابیدر ارزش

  یبرنامه درس

 یی دوره دوم ابتدا

 مصاحبه  نظر  

 شوندگان

کد مصاحبه 

 شوندگان

کد   کد باز گزاره کالمی 

 محوری 

 8  مستقیم و مثبت,I 5,I 4,I

13I 

و   ی ابیاستعداد  رانیا ندهیبرجستگان آ  ییشناسا

 ی ابینخبه 

ب
ح شها

ف طر
اهدا

 

 

 10 مستقیم و مثبتI 9,I 7I 6,I ییمناسب دانش و حوزه اجرا وندپی 

 7  مستقیم و مثبت,I 5,I 3,I ,

9I 

و   ک یمناطق دور و نزد ی در تمام

 به همهیکسان دادن فرصت 

 یعدالت آموزش

 8  مستقیم و مثبت,I 7,I 2,I

15I 13,I 

در   یعیعدالت توز تیرعا ظحف

 خصوص امکانات مناطق مختلف

 7 مستقیم و مثبتI 6,I 5,I 3,I  رفع تبعیض ناشی از اختصاص

 نابرابر امکانات

 11 مستقیم و مثبتI 4,I 1,I   ،شناسایی نخبگان در سنین

 حوزهها و فعالیتهای مختلف

 ییشناسا

جذب و حفظ 

شده به   نخبگان شناساییذب ج 13I 9,I 8I 6,I مستقیم و مثبت  نخبگان

نظامهای اقتصادی، اجتماعی و  

علمی و...سازوکارهای تأثیرگذار بر 

 جذب



 سازمان آموزش و پرورش به منظور ارائه الگو    ییداتدوره دوم اببرنامه درسی  طرح شهاب در    یابیارزش 12 

 13  مستقیم و مثبتI 9,I 7I 6,I

15I 14,I 

همیشه پاداش بیرونی جوابگو نمی 

باشد و انگیزش ایجاد نمی کند و  

گاهی معنی عکس می دهد و  

اجبار و بر خالف میل باطنی تلقی 

 گردد. می 

 10 مستقیم و مثبتI 9I 8I ازآنچه   کیستماتیس یبررس کی

 باشد یباشد و آنچه هست م د یبا

  ننیاز سنجی

 6 مستقیم و مثبتI 3,I 1,I نییتع ینظامدار برا یندیفرآ 

وضع   نیفاصله ب یی اهداف، شناسا

  نییتع ت یموجود و هدفها و درنها

 عمل. یبرا تهایاولو

  5 مثبتمستقیم وI 3,I  تیرفع محدود احیای زیر ساخت ها  

 ها 

 

 9 مستقیم و مثبتI 4,I 3,I در زمان، کاهش   ییصرفه جو

آموزش به  ل یها، تبد نهیهز

 زه یبا انگ یریادگی

 

 15 مستقیم و مثبتI 9,I 7I 5,I علل  نیاز مهم تر ییکارا شیو افزا

در   نیروش نو نیا تیرشد و موفق

  یم یریادگیتوسعه آموزش و 

 باشد. 

 

 1 مستقیم و مثبت,I 9,I 7I  رشد پیشرف تحصیلی، اجتماعی و

 فرهنگیئ را در بر می گیرد

رشد و پیشرفت  

 همه جانبه

 7 مستقیم و مثبتI 6,I 5,I 3,I  در قالب روش های گروهی برای

 توسعه و بهبود مهارت تفکر

 تحلیل تم اهداف طرح شهاب     

کارشناسان و دانشجو معلمان فعال در طرح شهاب ،کـدهای    رانیبا معلمان مد   افتهیساختار    مهیدر خالل مصاحبه های ن

  اجرای     یاب یو نخبه    ی ابیاستعداد  های  مفهـومی و طبقـات مفهـومی استخراج گردید که از واکاوی و بررسی عمیق آنها به تم   

در تمامی مناطق دور و نزدیک و دادن فرصت به همه برای نشان دادن آنچه در درون خود به صور نهفته دارند   یعدالت آموزش

را شامل شده که شمه ای از    همه جانبه  شرفتیو پ   رشد  ها    تیمحدود  رفعی  سنج  ازین  جذب و حفظ نخبگان  ییشناسا و    

این راستا به عمل آمده می باشد که هدف اصلی این طرح را در حقیقت   کلیه مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای که در 



   156- 176 ص   25(1، پیاپی )1400 بهار، اولم، شماره  یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue 1, Spring 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

13 

 

 منصوری 13 13 13

نامیدند. مثل هر کشور دیگری که این کار را انجام داده است ما کمی در این امر تاخیر   رانیا  ندهیبرجستگان آ  ییشناسا

جه چندم خود را به یکی از  داشتیم چه بسا کشور هایی همچون روسیه بوده ند که با بهره گیری از این متد از یک کشور در

   .ابرقدر های جهانی تبدیل کرده اند 

آموزش و پرورش   را به    یتوجه اصل  ،  کشور  یساز  ندهی در حوزه علم و آدر حقیقت بررسی ها ایران با به اینجا رسانده تا  

 نده یدانش آموزان، برجستگان آ  یونیلیم  13مجموعه حدود    نی است که از ب  نیا  شهاب  طرح    معطوف دارند و هدف اصلی  

و در حقیقت تازه در اینجا کار ما    ند. نک  ییرا شناسا  رهیو غ   یتیریمد  ،یادب  ،یهنر  ،یفن   ،یعلم  ی مختلف  ها  نهی در زم  رانیا

ار گمارد در غیر این کشروع می شود حرف از آینده سازی است پس فقط شناسایی کافی نیست باید شناخت رشد داد و به  

تامین آینده چنین افرادی ممکن است آنها را برای همیشه از دست داده و  در حقیقت با دستان به آینده سازی صورت بدون  

وزان چه به  مکشور دیر کمک نمایند در این راستا الزم است موارد مورد نیاز در خصوص رشد و توسعه همه جانبه دانش آ

ر گرفتن اولویت بر مبنای  ظشناسایی و در صور محدودیت با در نلحاظ ارتباطی چه دانشی چه محیط مفرح بخش و جذاب و...  

 سعی در رفع و تهیه آنها نمایند.  بودجه و پیش نیاز بودن

 ( تحلیل تم محتوای طرح شهاب5جدول 

طرح    محتوا  ریتائ

      یابیدر ارزش

  یبرنامه درس

 یی دوره دوم ابتدا

 مصاحبه  نظر  

 شوندگان

کد مصاحبه 

 شوندگان

کد   کد باز کالمی گزاره  

 محوری 

 13 مستقیم و مثبتI 8,I 5,I 4,I  جذاب بوده و تکراری نباشددست اول 

محتوا
  ی 

ب
ح شها

طر
 

 10 مستقیم و مثبتI 9,I 7I 6,I  جالب بوده و از ابزاری چون

تمثیل و قصه گویی و نمایش  

 فیلم و... استفاده نماید 

 9 مستقیم و مثبتI 7,I 5,I 3,I ,  قالیع باید در تولید محتوا   ،

،   تیلقالاستعداد و هوش ، خ

ی در  خاص روان یازهایتجارب و ن

 نظر گرفته شود

متناسب با  

  یتفاوت ها

  ییو توانا یفرد

 فرد  یها

 13  مستقیم و مثبت,I 8,I 7,I 2,I

15I 

هر فرد محتوای منحصر به فرد  

 خود را داشته باشد 

 7 مستقیم و مثبتI 6,I 5,I 3,I   متناسب با نیازها و عالیق و

 تجارب قبلی 
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 11 مستقیم و مثبتI 4,I 1,I  1از محتواهای همیشه سبز  

 استفاده شود

و به  نینو  

 ودن روز ب

 13 مستقیم و مثبتI 9,I 7I 6,I   باید اطالعات ارائه داده شد به روز

روز وقفه ما   1و نو باشد شاید تی 

 دور نماید را از دنیای به روز 

 10 مستقیم و مثبتI   به دانش اموزان جرأت  ریسک

کردن و مطرح کردن ایده ها را  

 می دهد 

  خالق 

 6 مستقیم و مثبتI 3,I 1,I  به دانش آوزان فرصت تغییر

مسیر دادن و تجربه های جدید را  

 می دهد 

 

 تحلیل تم محتوای طرح شهاب

کارشناسان و دانشجو معلمان فعال در طرح شهاب ،کـدهای    رانیبا معلمان مد   افتهیساختار    مهیدر خالل مصاحبه های ن

  ی متناسب با تفاوت ها،  جذاب   ی مفهـومی و طبقـات مفهـومی استخراج گردید که از واکاوی و بررسی عمیق آنها به تم ها

    تقسیم شده ، خالق  و به روز باشه نینوی و توانایی های فرد ، فرد

ان مشارکت کننده در این تحقیق اینگونه اظهار داشتند که در حقیقت هنوز برای طرح شهاب محتوایی نداریم و این  معلم

گویای عدم مشارکت همکاران با یکدیگر در ثبت و انتقال محتوای خالقانه متفاوت و به روز ضعیف عمل کردند و یا تنها مالک  

ال سعی می کنند باز هم به همان روال گذشته عمل کرده و محتوای شفاهی حضورشان سابقه باالی کاری آنها بوده که معمو

را ارائه دهند و بدون هیچ جذابیتی باز م همان روال خشک و پرفشار را برای دانش آموز رقم زنند ودرست است برخی تغییرات 

دوره های خوبی ارائه شود تا بتوانیم    در کتب درسی بی تاثثیر نبوده و در این طرح نیز موثر بوده اما الزم است در این خصوص

محتوای خوبی برای بچه ها در نظر بگیریم که تلفیقی از شادی خالقیت جذابیت و هیجان باشد و الزم است در این خصوص 

به مطالعه بیشتر در خصوص محتوای برنامه درسی در طرح شهاب علی الخصوص در سالهای ابتدابه آموزش بپردازیم در حقیق 

اصول را درست پیش ببریم و محتوا را بدون تغییر رها کنیم تمام تالشمان بی فایده خواهد بود در ینجا شاید حتی    اگز همه

لزم باشد بری هر فرد متناسب با توانمندی عالیق و نقاط ضعفش محتوای مناسب به خودش ارائهگردد و شاید الزم باشد حتی  

ی باید به فکر راه های نوین تر و جذاب تر بود سائل باید حل شوند باید  درس به درس و مبحث به مبحث تغییر کد و از طرف

این قدرت به این استعداد ها داده شود ا با حل مساله ها در دوران ائلیه زندگی خود اعتماد و قدرت حل مسائل بزرکتر در 

 جامعه را داشته باشند  

 
1 evergreen content 
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 (  تحلیل تم روش ها در طرح شهاب6جدول

طرح    روش  ریتائ

      یابیرزشدر ا

  یبرنامه درس

 یی دوره دوم ابتدا

نظر  مصاحبه 

 شوندگان  

کد مصاحبه 

 شوندگان

کد   کد باز گزاره کالمی 

 محوری 

 13 مستقیم و مثبتI 8,I 5,I 4,I   استفاده از ابزار و رسانه های

 آموزشی نوین در آموزش 

 روش خالق 

ب
ح شها

ش در طر
رو

 

 

 10 مستقیم و مثبتI 9,I 7I 6,I  استفاده از روش های غیر

 متداول

 9 مستقیم و مثبتI 7,I 5,I 3,I ,   روش تعاملی دو طرفه بین معلم

و شاگرد که معل را از تک روی 

و متکلم وحده بودن مبرا می  

 سازد

 روش فعال 

 13  مستقیم و مثبت,I 8,I 7,I 2,I

15I 

دامنه کنجکاوی و رشد تعاملی  

 کودک را افزایش می دهد 

 7 مستقیم و مثبتI 6,I 5,I 3,I  یادگیری برای دنش آموز جذاب

تر و نائل شدن به کسب روش  

هایی که در تمام طول زندگی  

 به کار می آید 

 11 مستقیم و مثبتI 4,I 1,I  زانیم شیافزاایجاد انگیزه و 

 دانش آموزان  ی عالقه مند

 نیروش نو

 جذاب و

استفاده و بهره گیر از اخرین  13I 9,I 7I 6,I مستقیم و مثبت  زنده یبرانگ

 متد پذیرفته شده در جهان

 13  مستقیم و مثبتI 9,I 7I 6,I

15I 14,I 

 تک بعدی بودن آموزش

 10 مستقیم و مثبتI  آموزش و تکالیف مهارت محور

 به کار اضافه شود 

 آموزش و 

 شتر یب فیتکل
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 6 مستقیم و مثبتI 3,I 1,I   دستیابی به اطالعات بیشتر با

تالش و تمرکز بیشتر بر  

 یادگیری

 

 تحلیل تم  روش در طرح شهاب

کـدهای  معلمان مدیران کارشناسان و دانشجو معلمان فعال در طرح شهاب ،با    نیمه ساختار یافته  های    در خالل مصاحبه

روش    روش فعال  روش خالق     های  بررسی عمیق آنها به تم استخراج گردید که از واکاوی و    مفهـومی و طبقـات مفهـومی

را شامل می شود انچه از کلیت  طرح بر می آید جدید بودن آن می باشد   و آموزش و تکلیف بیشتر  زنده یو برانگ جذاب نینو

داشته باشند طرح جدید ازمون و خطا را می طلبد به هر حال اینها استعداد های برترند باید قدرت پذیرش آموزش بیشتر را  

از همینجای ار بر می آید که با کودک نها به عنوان یک فرد با هوش دانشی باال  تصور شده که در ان سعی شده با ارائه آموزش 

های روهی و فردی به صورت فعال با بهره گیری از متد های نوین و دانش تکنولوژی جدید به صورت مجازی و حضوری به 

م است جهت جذب و تحمل آموزش های بیشتر حتما خالقیت نوآوری توانمندی ها  عالیق افراد  ارائه آموزش پرداخته و الز

در ظر گرفته شود  و امکان دارد در این راسا تکلیف هر فرد با دیگری متفاوت باشد و حتی آموزشی که برای فرد در فضای  

رعایت گردد که در این صور آموزش ها اثر بخش مجازی ارسال می شود با فرد بعدی متفاوت باشد و قاعده تفاوت های فردی  

 در شکل زیر مشخص شد. مفاهیم در نهایت یکپارچه سازی  تر می باشد.
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 اصلی   متغیر   و   فرعی   کدهای   مفهومی،   کدهای   سازی   ارچه یکپ   ( 1  شکل 

 : گیری  نتیجه بحث و  

دقیقه ای است حاصل   60مصاحبه    15مصاحبات به عمل آمده در این بخش که شامل  از     قیتحق  نیحاصل شده در ا  جینتا

 : گویای این امر استشده که  

شده از    انیها و تجارب ب  فیتوص  هیپژوهشگر به منظور درک و هم احساس شدن با شرکت کنندگان کل  که در مرحله اول؛    

شده است هنگام    یسع  لذا  .دیبار با دقت و تامل مطالعه نموده تا مطالب و عبارات مهم را استخراج نما  نیطرف آن ها را چند

و   فتدیاز قلم ن  ، توسط مصاحبه شوندگان  یمسئله ا  چ یو ه  دشوتبدیل    یبه متن نوشتار  لیتبد   اتیکردن متن همه جزئ  اده یپ 

 ی در مرحله در مرجله اول آورده شده است  شده  اده یبخش متن پ  نینوشته است در ا ادداشتی در مورد آنها  ازیدر صورت ن

مورد نظر از متن   دهی در استخراج واژه ها و جمالت مرتبط با پد  یباشد پژوهشگر سع  ی مالت مهم مدوم که مرحله استخراج ج 

  ی مورد بررس  دهی با پد میاستخراج شده اند که در ارتباط مستق ی قسمت ها عبارت ها و جمالت  نیمصاحبه ها نموده است در ا

 نیدرا  رمرتبطیغ   یجمالت و عبارت ها  نیبودند بنابرا  یی(دوره دوم ابتدا  یدر برنامه درس  وش،) طرح شهاب ) هدف، محتوا و ر

 ی و محور   یدیشده و از آنها عبارت ها و جمالت مرتبط ، کل  شیمرحله پاال  نیمرحله حذف شدند در واقع متن مصاحبه ها در ا
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  گر یآورده شدند د  قیور دقو به ط  یدستکار  دوننقل شده توسط مصاحبه شوندگان ب   یاستخراج شدند. جمالت و عبارت ها

و   یتکرار  میمعنا که مفاه  ن یدوباره آنها انجام شد بد  شی پاال  ندیفرآ  ،یدیپس از استخراج عبارتها و جمالت مهم و کل  نکهیا

  انیساده تر ب یو آن ها را در جمالت ده یخاص بخش یاز جمالت مفهوم کیبه هر؛ در مرحله سوم . اضافه محدو و حذف شدند

شده و    جادیا  یانتزاع   می و ساخت مفاه  یمفهوم بند  یبرا  هیاول  میبوده که مفاه  نیمرحله ا  نیا  یواقع هدف اصل. در  دینما

عبارت را به خود اختصاص    101کرده اندکه    دا یپ   یممفهو  تیمرحله عبارت و جمالت ماه  نی مبنا در ا  ن یکند. بر ا  دایپرورش پ 

و مرتب نموده است. از    یهم مفهوم سازمانده  یاج شده را در دسته هااستخر  میمحقق  مفاه  چهارم؛    مرحله    در.  داده است

  داری پد    و   هیاول  م ی. مفاهندیآ  ی به دست م  هیخورد و اول  میمشترک، مفاه  یو معنا  تیماه  یدارا  افتن یو    میمفاه  ش یپاال   قیطر

  ریاماده، نظارت نا درست و طرح خام که هنوز مد  مهیو معلمان ن  یانسان  یرویناقص ، ن  زاتی.  ) تجهشامل؛  مرحله  ن یشده در ا

در مرحله  پیش نرود.    طرح با همه خوب بودنش درست    نی ا  شده  باعث  بوده که همگی  نداده و...(    ی را در خود جا  یقو  ییاجرا

  دهید پ   اتیمطالب و جزئ  هیجامع تر که شامل کل  یحیبدست آمده از مرحله قبل را به درون توض  م یپژوهشگر مفاه  ؛   پنجم

هستند که    یاصل میشدن مفاه داری پد یبرا میمفاه نیخرد به دست آمدند ا میدر مرحله قبل مفاه ه باشد، برد یمورد نظر م

  یواقع  فیتوص  کیکرده  پژوهشگر تالش  رحله ششم؛  مدر  دهند.    یرا شکل م  انمعلم  یشناس  داری اساس ساختار پد  یبه نوع 

انتها مرحله    و در  شود    یم  یشده بررس  داریپد   ی و اصل  یفرع  میبخش ساختار روابط مفاه  نیا   از مرحله قبل به وجود آورد در

عمده ثبت شده پرداخته   می و مرور مفاه  یو با مراجعه به شرکت کنندگان به بازخوان  هانجام گرفت  یزیکال  لیو تحل  هیهفتم تجز

و الگوی مفهومی تحقیق در این مرحله استخراج شد. در بخش دوم تحقیق که به منظور اعتبار    گردد.  نیتا وثوق اطالعات تضم

حاصل شده است     (ارائه شده طرح شهاب از اعتبار برخوردار است؟  یالگو  ا یآیعنی سوال سوم تحقیق )یابی الگوی حاصل شده  

بر آن شده نظر   یسعدر این مرحله،    ه عنوان تمب  ؛  به دست آمده در مرحله قبل  یکه پس از در نظر گرفه شدن مولفه ها

تم استخراج    6و    ودن آن را مطرح نمودبن  ایدن  وشده و اثر بخش ب  ایشوندگان را در خصوص هر کدام از تم ها جو  هیمصاح

تقیم  روش و معلمان نتیجه و اثرشان مثبت و مس  شده از متن مصاحبه ها شامل؛ استعداد یابی، طرح کلی شهاب، هدف، محتوا،

تشخیص داده شده در ارزشیابی از طرح شهاب در برنامه درسی دوره دو ابتدایی و در همین راستا محققینی در عناوین مختلف 

 عموپور   ، (13)  آزادگان و همکارانبه این موارد البته نه به صورت مستقیم به این ابعاد پرداخته اند که از جمله آنان می توان به  

لو و    حمزه  ،(19)  ینجف  ،(18)  فر و همکاران  مجد  ،(17)یمهرجرد  گلشن  ،(16)فیس  ،(15)  انو همکار  یطهماسب  ،(14)

  ل ی حاصله  با عنوان تحل   جینتااشاره نمود و در انتها     ،(8)  و همکاران  پوریعل،  (21)  ییموال  چراغ  ،(3)  یعابد  ،(20)  همکاران

 . ارائه شد ییدوم ابتدا ی طرح شهاب  در برنامه درس یابیدهنده ارزش لیدهنده تِم عناصر تشک لیتشک یمفهوم یدسته ها

با شناخت بدست آمده    ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی مبنی بر اهداف، محتوا و روشدر نهایت برای  

 کرد که:   از مولفه ها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک می توان پیشنهاد

پرداخته تا از تک پروری استعداد های دانشی    استعداد ها در همه جوانب  ییشناسادر استعداد یابی سعی بر آن شده به    -

  ی ساز  یبومو پروراندن تنها پزشکان و مهندسان و توجه به این قشر به تنهایی جلوگیری نموده و با تجه به نیاز مناطق  

ق با بهره گیری از نهایت توان خود مناطقشان را به رونق اقتصادی رسانند لذا الزم است را داشته باشیم تامنطب   استعداد ها 
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از آنها از شناسایی تا ورود    برتر  به پژوهش سراها   ینخبگان و استعداد ها  ی معرفبا    استعداد ها   کلیه    همه جانبه از  تیحما

 به شغل متناسب با ساتعداد ها حماست نماییم 

و نخبه    ی  اب یاستعداد  جالب و به حقه الزمی در کشور می باشد  الزم است حتما    ابتدایی  دهیاکه    شهاب  یکل  طرحدر   -

به درجه نخبگی نائل نماید  در    ی نموده یعنب این استعداد های برتر از ابتدا نخبه نیسند طرح شهاب آنها را شناسایی و ابی

را    نده یآ  ی شغل  افقنقاط کشور کامال یکسان سازی به عمل آورده تا بتوان    تمام را در    عدالت  یبرقراراین راستا ولی باید  

 تضمین کرد 

یابی( بتوان دست یافت  که این ورد  و نخبه  ی ابی استعداد در خصوص اهداف به واالترین و ارزشمند ترین هدف شهاب ) -

) فقیر و غنی(حاصل شده و می توان به شناسایس رشد و توسعه و جذبان  داشتن  تیو عموم   یآموزش  عدالتتنها در سایه  

پرداخت که اگر باید به جذ ببپردازی پس باید نیاز های جامعه و افراد را با هم در آمیخته کرده و با نیاز سنجی به آن جهت 

 رفع نموده و سبب پیشرفت همه جانبه گردیم. دهیم که در این راسا کلیه محدودی ها را 

با همان فرد باشد  از طرفی دیگر با نخبگان  متناسب  باید برای هر فرد بنا بر اصل تفاوت های فردی    محتوااز طرفی نیز -

   .باشد و در حد شفاهی و تئور ی نمایندو کارا ی اتیعمل  و خالق  جذاب و به روز باشه نینوطرفیم پس باید  

باشد   خالقنیز باید متفاوت با بچه های عادی باشد معلم مالک است اما تمام امر نیست روش برگزیده باید  ها  روشدر  -

ی استفاده کرده و در عین نوین بودن جذاب و گیرا بوده و شاید حتی الزم  فعال و گروه های روشتنها فردیت گرا نبوده و از 

  ی ارائه داد.شتریب فیو تکال شود  آموزش
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