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 چکیده

طرح ملی شهاب با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای مختلف و متفاوتِ 

با توجه به ماهیت و اهداف طرح شهاب، است. طراحی شده  یرندگانیادگ

راستای تغییرات مطلوب  تواند گام مؤثری درپیگیری و اجرای درست آن می

طور ویژه مدارس فردا باشد. از در ابعاد مختلف نظام آموزشی و به

ردهای آن رو، هدف این پژوهش بررسی طرح ملی شهاب و ارائه دستاواین

ها . طرح یژوهش به صورت کیفی است و گردآوری دادهبرای مدرسه فردا است

روش  .انجام شدهپیدایشی غیر )اسنادی( به شیوه  به روش سندکاوی

است، بدین نحو که پس از توصیف و  اوی به صورت توصیفی _ تفسیریکداده

بررسی طرح شهاب، دستاوردهای آن در ابعاد مختلف برای ایده مدرسه 

دهد که طرح شهاب دستاوردهای نشان می هابررسی فردا بیان شده است.

-مدرسه، ویژگیهای عملی تعلیم و تربیت از جمله؛ فضای مهمی برای عرصه

-ها، اهداف آموزش، محتوای برنامههایی یادگیرنده، نقش معلم، روابط آن

برای اجرای اثربخش و کامل طرح درسی و روش آموزش به همراه دارد. 

ش و استفاده از ای باشد که امکان پرورگونهه سه باید بفضای مدرشهاب 

تر درسه مفهومی وسیعم آموزان فراهم باشد.شهای استعدادی دانهمه زمینه

از چهار دیواری محدود امروزی دارد و باید با سایر نهادهای اجتماعی 

آموز نیز از یادگیرنده شارتباط داشته باشد و ...، به این ترتیب دان

ثابت و مشخص فراتر درسی خواننده چند کتاب  یز نشین ومنفعل و پشت م

د باالتری دارد و تقویت استعداهایی که هرود و برای پیشرفت در زمینمی

معلم  وظایفترین مهمیکی از کند. یهای مختلف استعدادش تالش محیطه

یت استعدادهای هر یک از شاگردان میشود، به این ترتیب شناسایی و هدا

اهدف . ای دوستانه و همراه با تعامل استرابطه معلم و شاگرد رابطه

طراحی تعریف و به نحوی بازباید های آموزش، برنامه درسی و روش ،آموزشی

های هوشی و استعدادی فراهم که امکان استفاده و پرورش همه زمینهشود 

 .آید

 ملی شهاب، مدرسه فردا، استعدادها.طرح : واژگان کلیدی
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 مقدمه

م. نهادهای امروزه شاهد تغییرات و تحوالت بسیاری نسبت به گذشته هستی

نیازهای جامعه شکل گرفته و متناسب اجتماعی در گذر زمان و با توجه به 

توان انکار کرد که این روند تغییرات در نمی اند.با زمان تغییر کرده

ادامه پیدا خواهد  -حالهتر از گذشته تا بچه بسا سریع–آینده نیز 

کرد. آموزش و پرورش و مجری رسمی آن یعنی مدارس نیز از این قاعده 

مستثنی نیستند. جوامع مختلف برای آنکه بتوانند مسیر پیشرفت و تعالی 

در این تغییرات پیش گیرند، عالوه بر توجه به نیازهای زمان خود را 

"اقتصاددانان و شند. ریزی داشته باحال باید برای آینده نیز برنامه

نیافته را مورد مطالعه هشناسان به کمک یکدیگر کشورهای توسعجامعه

قرار دادند تا بهترین راه را برای پیشرفت این کشورها بیابند. آنها 

المللی از های بیننشناسی اقتصاد و به کمک سازمابا استفاده از جامعه

مه دادند و سرانجام اعالم های خود را ادایقبیل یونسکو تجربیات و بررس

کردند که توسعه یک کشور منوط به تعلیم و تربیت صحیح و نیروی انسانی 

بنابراین باید توجه به تربیت نیروی انسانیِ  (.1350است" )شهیدی، 

 و متناسب با نیازهای زمان از مهم مند از تعلیم و تربیت صحیحبهره

 مهمجا که مدرسه، نباشد. از آای ههای هر جامعهها و برنامترین دغدغه

در جامعه است، باید مورد توجه ویژه  م و تربیتنهاد رسمی تعلیترین 

قرار گیرد و برای پاسخگویی به نیازهای زمان حال و آینده تغییر کند. 

باید متناسب با زمان تغییر  برای رسیدن به این منظور همه ارکان مدرسه

ی متفاوت از مدارس گذشته تا به اکنند. بنابراین مدرسه فردا مدرسه

 امروز است.

درک دانش و معرفت  :از عبارتند شاخه اصلی دارد کهسه مقوله تربیت 

ا. آشنایی با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی و شکوفایی استعداده ،بشری

های اصلی نظام تعلیم و تربیت و هدایت استعدادها از مأموریتسایی شنا

کمتر مورد  ،یادگیری – در فرایندهای یاددهیشود که شاید قرارداد می

های مهم برای اینکه بنابراین یکی از شاخص. توجه قرار گرفته است

بفهمیم نظام تربیتی تا چه میزان موفق هستند توجه به این مقوله است 

که چگونه و به چه میزان بستر شکوفایی استعداد افراد با بروز توانایی 

افراد در جامعه انسانی برخوردار  .(1394)فضلی،  کندآنها را فراهم می

مال الملک که نقاشی را به شود کیک هوش و استعداد نیستند. یکی میاز 

شود و ر ریاضی زبانزد میشود دکتر حسابی که درساند و یکی میاوج می

گاه دانش محدود به علوم تجربی و ریاضی نبوده است و جامعه هیچ.... 

. در (1397زاده، )حکیم به تنوع استعداد نیاز داردتوسعه بشری برای 

چنان که  هااستعدادشکوفایی سیستم تعلیم و تربیت کشور ما توجه به 

های بنابراین در سال مورد توجه قرار نگرفته است. ،باید و شایسته است

هایی یکی از طرحتوجهی ارائه شده است. یهایی برای جبران این بحاخیر طر

سال است برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر طراحی  ۱۰که بیش از 

استعداد هر  ،و مطرح شده است، طرح شهاب است. طرحی که قرار است

وزشی کشور که آموز را شناسایی کند تا شاهد سیکل معیوب سیستم آمدانش

آموزان به و سوی کسب دانش و راهی کردن دانشهدایتش تنها به سمت

 هم در مسیرهای غلط خارج از تواناییشان است، نباشیم.ها و آن دانشگاه
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هوش و  ییشناسا یآموزش و پرورش برا یطرح مل نیترطرح شهاب، مهم

هر (. 1394 ،)مجدفر و دیگران آموزان استدانش تیاستعداد برتر و هدا

شناسایی با تعریف  شهاباما  ؛شودیک طرح یاد میچند از شهاب به عنوان 

یت اصلی نظام مورأبا ممغایر آموزان چیزی استعدادهای دانشو هدایت 

ت. "هدایت" و "استعداد" در طرح شهاب تعریف مشخصی تعلیم و تربیت نیس

 دارند که عبارت است از:

چیزی و نقض  بررهیابی و استواری  ،در لغت به به معنای رشاد" هدایت"

فرایند  ،الحدر اصط "هدایت استعداد"مراد از  .ضاللت و گمراهی است

گیری از در راهی پایدار و با بهره است راهنمایی دانش آموزان مستعد

یکپارچگی و ثبات عاطفی در آن فرد  ،نظام پرورشی که به آیین استوار

فرآیند هدایت استعداد یک حرکت استکمالی و مستلزم بروز و  .بیانجامد

 (.1394 فی،؛ نقل از نجشکوفایی استعدادهاست )شیوه نامه طرح شهاب

 -کمیته علمی "تاکنون تعاریف متفاوتی از استعداد ارائه شده است. 

قابلیت و " :کندگونه تعریف میاستعداد را این "فنی طرح ملی شهاب

توانایی در یادگیری همراه با بروز قابلیت شخصی و انجام ماهرانه یا 

 "مبتکرانه یک کار خاص

سهولت و  :عبارتند از "ریتوانایی خاص در یادگی"ای شناسایی هلفهؤم

 "دقت" .حجم باالی اطالعات در زمینه خاص و دقت تعریف ،راحتی در یادگیری

 .جزئیات و روابط آنها ،هادر عبارت فوق توجه و تمرکز به پدیده

سرسختی شناختی و  :عبارتند از" بروز قابلیت شخصی"های شناسایی لفهؤم

عبارتند از  "سرسختی شناختی"لفه ؤاجزای مورد نظر در م .کنجکاوی

 .سماجت و پشتکار ،انگیزه

درستی  :یک کار خاص عبارتند از "ترانجام ماهرانه"های شناسایی لفهؤم

چاالکی و سرعت باالی انجام کار و سهولت و  ،و خطای کم در انجام کار

 (.1394)مجدفر و دیگران،  راحتی در انجام کار

استعداد تحصیلی و یا تیزهوشی  صرفا  طرح  مقصود از استعداد در این

های استعدادی گوناگون مانند بلکه توانایی برجسته در حوزه ؛نیست

اجتماعی و فرهنگ  ،علوم تجربی ،حرکتی ،کالمی ،فضایی ،هنری ،ریاضی

 (.1394)نستوه، دینی است

 

 له أبیان مس

 ها و استعدادهای مختلفِ از هوش سطوح جهانی و ملی سخندر که هاست سال

 وها در مدارس شناسایی، بها دادن و بهره بردن از آن و لزوم افراد

های آموزشی متناسب با این در ابعاد مختلف نظام اساسی اصالحاتضرورت 

دهد که برای نشان میمدارس کشور  اما بررسی وضع موجودِ  رود،می هاتفاوت

ه به با توج تری برداشته شود.اساسیهای رسیدن به این مهم باید گام

و همچنین تغییر انتظارات  ت و دستاوردهای جدید علمی، فناورانهمطالعا

خانواده و جامعه از مدارس، آنچه در سیستم آموزشی کشور اجتناب ناپذیر 

های گذشته در دهه. تغییر در ماهیت و نقش مدارس در آینده است نماید،می

 رسمیت شناختهاستعداد را به متاسفانه آموزش و پرورش تنها یک نوع از 

نها که ت که به طور جدی آموزش و پرورش را دچار آسیب کرده است، چرا

های ریاضی و تجربی دانش مورد تقدیر قرار گرفته است، آن هم در حوزه

های تقویتی. همین که استعدادهای هنری، ورزشی و کالمی به مدد برنامه

است و مسیر  به خوبی مورد توجه قرار نگرفته اند باعث سرخوردگی شده

چگونه  پرسش های قابل طرح اینکه: هدایت تحصیلی را نیز بسته است.

شد، به نحوی که همه استعدادهای بست آموزشی خارج ناز این ب توانیم
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مدارس با ایجاد چه تغییراتی و آموزان مورد توجه قرار گیرد؟ دانش

 ند؟را شکوفا سازآموزان قادر خواهند بود استعدادهای مختلف دانش

مختلف و متفاوتِ  یاستعدادها تیو هدا ییشهاب که با هدف شناسا یطرح مل

تواند به یم ،شده است یطراح یعدالت آموزش یو در راستا رندگانیادگی

 نیدرست ا یو اجرا یریگیپ ن،یمنجر شود. بنابرا یخط ریمس نیخروج از ا

 فمطلوب در ابعاد مختل یراتییتغ یمؤثر در راستا یگام تواندیطرح  م

پژوهش  نیهدف ا رو،نای از. باشد فردا مدارس خاص طورو به ینظام آموزش

 .استمدرسه فردا  یآن برا یشهاب و ارائه دستاوردها یطرح مل یبررس

 

 پیشینه پژوهش

ه تدهد که پژوهشی با این عنوان صورت نگرفبررسی پیشینه ها نشان می

شهاب و مدرسه فردا به طور ملی است. گرچه چند پژوهش پیرامون طرح 

 ها اشاره می شود:  ترین آن مستقل انجام گرفته است که به مهم

( در پژوهشی میزان رضایت مدیران و آموزگاران از اجرای 1394نجفی )

دهد که نتایج به دست آمده نشان میطرح شهاب را بررسی کرده است. 

دالیل بیان شده  .مدیران از اجرای این طرح راضی نبودند آموزگاران و

این طرح با توجه به تراکم  است که اجرای از طرف معلمان حاکی از آن

در  . آنان بیان داشتند،گیر استکالس ها و ارزشیابی توصیفی بسیار وقت

پرورش و هدایت  سال گذشته استعدادها شناسایی شد اما هیچ اقدامی جهت

سراها از سوی آموزش و آموزان در مراکز علمی یا پژوهشنشاستعداد دا

 .پرورش انجام نگرفت

ضرورت  حیشهاب" به توض یاش "مثل اعال(، در مقاله1394) یمهرجرد گلشن

 نیتریاز اساس یکی یپرداختن به طرح شهاب پرداخته است. گلشن مهرجرد

 جهیرا نت ی" در بزرگسالیبه مرحله "نخبگ دنیرس یهاراه نیترو مهم

 ترنییپا نیاستعدادها در سن تیو هدا ییشناسا نهیفراهم بودن زم

 .داندیم

 یهاطهیاستعدادها و ح ییشناسا ی( ابزارها1394) ی(، فضل1394) یعابد

موضوع  نیاند و به اکرده یدر طرح را معرف یمورد بررس یاستعداد

 ییابزارها اعتبار مناسب جهت شناسا نیاند که ااشاره کرده

استعدادها که توسط  یوارس اههیآموزان را دارند. سدانش یاستعدادها

 یشنهادیپ یاز ابزارها یکیشده  یطرح شهاب طراح یفن – یعلم تهیکم

 آموزان است.دانش یاستعدادها زانیم ییشناسا یبرا

درباره طرح شهاب پاسخ  جیکرده است به سواالت را ی(، سع1394) نستوه

مهم و ...  یهااستیو هدف طرح، اصول و س تیمأمور لیاز قب یدهد. سواالت

 یلیطرح صرفا  استعداد تحص نیمقصود از استعداد در ا داردیم انیب ی. و

 لممدرسه و توسط مع طیدر مح یابیاستعداد ندیو فرا ستین یزهوشیو ت

بر عهده معلمان  دیجد یافهی. او معتقد است طرح شهاب وظشودیانجام م

است، که مورد غفلت  تیو ترب میاز رسالت مدرسه و تعل یبلکه بخش ستین

 قرار گرفته است.

های متفاوت در مقاله "معماری مدرسه فردا" به شرح معماری( 1389بهروزی )

و طرح آکادمی سنت جوزف در اسکاتلند پرداخته  و موفق مدارس هازل وود

سب با که معماری مدرسه باید متنا کندو بر این موضوع تأکید می است

 نگرش ما نسبت به امر تعلیم و تربیت و یادگیری باشد.

 آموزانشی فردا برای دان(، وظایف مسئوالن برای آنکه مدرسه1390حشمتی )

فردا کارکرد داشته باشند را شرح داده است. او معتقد است برای داشتن 
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ان باید آموزرویکردی جدید و متفاوت با امروز نسبت به مدارس و دانش

 .ابتدا برداشت ما از مفهوم یادگیری و اهداف آموزشی تغییر کند

تحول در آموزش و پرورش به هوشمند سازی  بحثگوید: ( می1391بیات )

مدارس تقلیل داده شد و نه تنها شاهد تحولی عمیق در کارکرد ساختار 

بلکه متاسفانه هوشمندسازی مدارس به عنوان  مو فرایند آموزش نیستی

 شود.یمشکالت موجود در نظر گرفته م مراه حل تما

چرا که کارکرد  داند،می نگرندهیآ یامر راآموزش ( 1394مطلبی کربکندی )

مشارکت مؤثر در  یالزم برا یهابه دانش و مهارت آموزاندانش زیآن تجه

 یرسالت اصل نیاست. بنابرا ندهیجامعه ، چه در زمان حال و چه در آ

بخصوص آنچه  ،یادیاست که تا حد ز یاساس ازین نیبه ا ییپاسخگو مدارس،

اگر توسط  که یازیقرار گرفته است؛ ن فلتاست مورد غ ندهیمربوط به آ

نهاد  نیا یبرا توانینم یروشن ندهیپاسخ داده نشود، آ یمدارس به درست

 یپژوهندهیدانش آ تیستفاده از ظرفدر نهایت ا وی متصور بود. یاجتماع

را برای  نگرآینده یبرنامه آموزش یمانند داستان جهت طراح ییهاو قالب

 .دهدپیشنهاد می مدارس یآموزش یهاوهیکردن محتوا و ش یغن

های مثبت و منفی حذف مدارس و ( در پژوهشی جنبه1394ایلی و دیگران )

اند و در نهایت طراحی مدارس هاستفاده از آموزش غیرحضوری را بررسی کرد

حلی برای آموزش نسل آینده مناسب هرا به عنوان راهوشمند حضوری 

 دانند.یم

. گویند( از مزایا و معایب آموزش از راه دور می1394محمدلو و دیگران )

 نیاز ب ،یریپذباال، انعطاف یورها، بهرهنهیکاهش هز لیاز قبمزایایی 

 تعامل الزم، نبودن ی مانندبیمعاو  یبردن مکان و زمان و خود محور

 یبیآموزش ترک ایشان .یاشکال روش جادیو ا یو مخابراط یساخت ریمشکالت ز

 بیترک یبه معن است و یسنت دور با آموزش راهام آموزش از را که ادغ

 کردیرو نیترعنوان مناسبرا به و چهره به چهره است  نیآنال یریادگی

برای بهرمندی از مزایای آموزش از راه دور و کاهش معایب آن معرفی 

و  یفن یهاساخت ریکه در حال حاضر زپژوهش نشان داده  جهینت اند.کرده

 وجود ندارد.  کردینوع رو نیمند شدن از اربه یبرا یدانش

 مقاالت مرتبط با طرح شهاب ،دهدمیهای انجام شده نشان بررسی پژوهش

ضعف  اند و در مجموعاغلب به توصیف، تبیین و ضرورت طرح شهاب پرداخته

ضرورت  تعلیم و تربیت رسمی ایران در شناسایی و هدایت استعدادها و

راهکارهایی برای جبران این ضعف روشن شده است. در واقع طرح  ارائه

شهاب با وجود ایراداتی که به نحوه اجرای آن وارد شده است به عنوان 

 آموزانراهکاری برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای متفاوت دانش

 احی شده است. طر

همه در این موضوع اشتراک نظر دارند  های مرتبط با مدرسه فرداپژوهش

ارکان مدارس امروزی در کشور که مدارس در آینده تغییر خواهند کرد و 

ما پاسخگوی نیازهای متغیر زمان و آینده نیستند و باید تغییرات اساسی 

مدرسه، معماری و بنیادی در همه ارکان مدرسه از جمله تعریف ما از 

 ایجاد شود.  آموز، روش تدریس و ...مدرسه، نقش معلم، نقش دانش
با وجود آنکه طرح شهاب به عنوان  دهدیها نشان منهیشیپ یدر مجموع بررس

توجهی به یک طرح ملی و بسیار مهم در آموزش و پرورش و برای جبران کم

اصلی تعلیم و  هایکه از رسالت_ فرآیند شناسایی و هدایت استعدادها

طراحی شده و در حال اجرا است آنچنان که باید مورد  _شودیتربیت تلقی م

توجه پژوهشگران قرار نگرفته است و از آنجایی که به عنوان یک طرح با 

اهداف بلند مدت است و آنچنان که بیان شد با تغییرات روزافزون در 

موضوع توجه شود  جوامع ایده مدرسه فردا مطرح شده، ضروری است به این

. تواند برای مدرسه فردا داشته باشدکه طرح شهاب چه دستاوردهایی می
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آن  یشهاب و دستاوردها یطرح مل یبررسبنابراین این پژوهش با هدف 

 ، انجام شده است.مدرسه فردا یبرا

 

 روش پژوهش

ها را به توان نوع پژوهشیهای پژوهش، مبه طور کلی بر مبنای پارادایم

های لی پژوهش کّمی و کیفی تقسیم کرد. البته تلفیق روشرویکرد کدو 

کیفی و کّمی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس و با توجه 

های کیفی ی پژوهشبه موضوع پژوهش حاضر و هدف آن، این پژوهش در زمره

  قرار دارد.

غیر پیدایشی  ها به روش سندکاوی )اسنادی( به شیوهروش گردآوری داده

قرار دارد. )در طرح  2در مقابل طرح پیدایشی 1است. طرح غیر پیدایشی

حلیل بر روی آوری شده، سپس تجزیه و تغیر پیدایشی، ابتدا اطالعات جمع

 .(1994، 3گیرد( )میکات و مورهاوسها صورت میآن

های کیفی بر برای تحلیل داده همان(،) 4رویکردی که استروس و کوربن

ترین سطح کاربرد تفسیر و توان به صورت طیفی از پائینرند را میشممی

تجرید یعنی توصیف ساده تا سطح باالیی از انتزاع و تفسیر برخوردار 

 است در نظر گرفت:

 رویکرد توصیفی 

 رویکرد توصیفی _ تفسیری 

 رویکرد تفسیری _ تجریدی 

است، بدین به صورت توصیفی _ تفسیری ر این پژوهش ها دروش تحلیل داده

نحو که پس از توصیف و بررسی طرح شهاب، دستاوردهای آن در ابعاد مختلف 

 برای ایده مدرسه فردا بیان شده است.

 

 

 طرح ملی شهاب

ماده تشکیل یافته عبارت است  ۱۰یک مقدمه و  که ازمأموریت طرح شهاب 

تربیتی و معنوی ، هدایت و حمایت تحصیلی ،جذب ،از: "کشف و شناسایی

صاحبان استعدادهای برتر از دوره ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه 

 مراحل مختلف آموزش عالی"ها در سازی برای استمرار حمایتو زمینه

  - 1392اجرای آزمایشی طرح در سال تحصیلی  (.1394، همکاران)مجدفر و 

 و پرورش قرار گرفتدر دستور کار بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش 1391

درباره مباحث آماری این طرح گفت:  (1397)حکیم زاده  (.1394)عابدی، 

 ۳۲منطقه در  ۳۲و با  3۹ - 4۹برنامه شهاب در سطح ملی از سال تحصیلی 

 ۳۸۶به  ۹۷-۹۶استان کشور و از پایه چهارم آغاز شد و در سال تحصیلی 

آموز را تحت پوشش قرار دانش ۱۳۸منطقه رسید. همچنین این طرح در آغاز 

                                                             
1- Non- emergent- design 
2- Emergent- design 
3- Maykut,- P.- &- Morehouse,- R. 
4- Strauss,- A.- &- Corbin,- J. 
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آموز رسیده است. دانش ۸۰۰داد که امروز این رقم به یک میلیون و می

تا  ۱۴۰۶ای است که در سال سناریوی مصوب برای گسترش این طرح به گونه

ها برسد. اصل طرح متعلق به آموزش و پرورش این طرح به همه پایه ۱۴۰۸

 .کندو معنوی می است که بنیاد ملی نخبگان آن را حمایت مالی

 ؛آموزان در مدارس عادیطرح شهاب به زبان ساده یعنی شناسایی دانش

 ،ندااند و مشغول تحصیلها نشستهها پشت میز و نیمکتطور که آنیعنی همان

یر نگاه تیزبین د زشهاب باخبر باشند و بفهمن بدون اینکه از نیت طرح

)گلشن مهرجردی،  شودتوانایی و استعدادهایشان شناسایی می ،معلم هستند

 (.1394؛ نقل از نجفی، 1393

های در دوران ابتدایی که آغاز فرآیند اجتماعی شدن و پذیرش آموزش

استعداد پایه و عمومی افراد از خود تظاهراتی را به نمایش  است، عمومی

ا نمود بیشتر و گذارد که در مورد استعدادهای برتر این نشانه همی

بنا به گفته بسیاری از روانشناسان از حدود  .ای دارندمتمایز کننده

هر چند با  .افتدسالگی تثبیت شخصیت و رفتار در کودکان اتفاق می ۱۰

های شخصیت در این دوره سنی و نیز تغییرات محتمل در توجه به ناگفته

ن و نوع استعداد های بعد احتمال تغییر در میزاطی فرآیند رشد در سال

آموزش و (. 1394)نستوه،  های فرد همچنان قابل توجه استو توانایی

 .نمایدرا از پایه چهارم دبستان شروع میپرورش فرآیند استعدادیابی 

که  نوع است ۸شان است که در طرح شهاب قرار بر شناسایی استعدادهایی

ورزشی،  -حرکتینر، کالمی، استعدادهای ریاضی، علوم، ه عبارتند از:

شناسایی و  (.1394، همکارانی )مجدفر و فرهنگ دینو اجتماعی  ،فضایی

آموزان تحت پوشش طرح است و با شامل تمامی دانش ،هدایت استعدادها

چک  ،زار شناسایی استعدادباستفاده از ابزارهای متعددی از جمله ا

میزان توانایی های عملکردی و با توجه به آزمون ،رفتار یهسیاه ها،لیست

میزان سرسختی  ،سرعت ،دقت ،حجم باالی اطالعات ،آموزان در یادگیریدانش

شود و بدیهی شناسایی و هدایت انجام می ،تحمل ابهام و کنجکاوی ،شناختی

 گذارندای نبوده و به صورت تعاملی بر هم اثر میها مرحلهاست این گام

های آموزگاران شهاب و گفتهبا توجه به شیوه نامه طرح  .(1394)فضلی، 

هدف اصلی آن است که دانش آموزان بعد از شناسایی به مراکز علمی و 

آموزگار می بایست . پژوهش سرا ها معرفی شوند و در آنجا تقویت شوند

قبل از اجرای طرح کامال  با شیوه شناسایی آشنا شود تا اهداف طرح محقق 

مانند  ،های نوینروش های سنتی ازهمچنین به دور از روش .گردد

از برچسب  .فاده نمایداستروش های فعال و اکتشافی در کالس ، کارگروهی

، آموزان در کنار همآموزان پرهیز نماید تا دانشزدن و جداسازی دانش

 .(1394نجفی، ) های خود بپردازندجویانه به فعالیتن نگاه برتریوبد

 

 مدرسه فردا

مدارس آن  هایتوان با توجه به نقشمی وضع آموزش و پرورش هر جامعه را

آن  ،ارزیابی کرد و یقینا  هر قدر نقش مدارس صورت ایستا داشته باشند

بنابراین ممکن است یک جامعه از  .تر خواهد بودجامعه از زمان عقب

لحاظ نوع ساختمان و سازمان اداری مدارس در قرن بیستم باشد ولی از 

لحاظ کیفیت آموزش و پرورش هنوز در قرن هجدهم زندگی کند و این 

نقش مدرسه در تاریخ آموزش و بزرگترین خطر اجتماعی به شمار می رود. 

 (آینده ،حال ،گذشته)مان پرورش همیشه این بوده است که بین ابعاد ز

قش ممکن است به دو و ابعاد فرهنگ و تمدن رابطه برقرار کند و این ن

یا ساکن و منفی و دیگری به  "ایستا"یکی به صورت  :شود فاصورت ای

در نقش ایستا مدرسه عمل برقراری  .متحرک و مثبت" یا پویا"صورت 

 ،دهدر انجام مینگ از نسلی به نسل دیگارتباط را به شکل انتقال فره

داری همچون امانت .بدون اینکه خود در آن تصرف کند و تغییری در آن بدهد
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شعار این چنین  که به حفظ امانت و استرداد به موقع آن موظف است.

 ،کندای که نقش پویا ایفا میولی مدرسه .پذیر استای بشنو و بمدرسه

پذیرنده و همانند  نه، را به صورت فعال انجام خواهد دادعمل ارتباط 

اجازه  ،دندستگاه تصفیه خواهد بود که تا مواد تغییر مطلوب پیدا نکن

 ی شعارش بیندیش و انتقاد کن استچنین مدرسه ا .عبور نخواهند داشت

 (.1355)شعاری نژاد، 

توان خصایص زیر را برای مدرسه های مدرسه پویا میبا توجه به ویژگی

 :بینی کردفردا پیش

 آخرین  برهای خود را زیرا فعالیت. تغییر و تکامل است درسته پیو

های به عبارت دیگر روش .کندمبتنی می شناسی و علمیهای روانیافته

بلکه دائما   ،تربیت در مدرسه فردا دیگر قالبی و کلیشه نیستند

وانشناسی و علوم در میدان ر ،های تازهبه پیروی و کاربرد یافته

 .یابندتربیتی تغییر می

 انواده را بر تربیت کودک مقدم مدرسه فردا تربیت پدر و مادر و خ

و بهره از اطالعات چون معتقد است که پدر و مادر بی ،شماردمی

های تربیتی فعالیت یتوانند همهعادات تربیتی درست به راحتی می

بدین ترتیب مدرسه فردا یک  .بسیار عالی مدرسه را خنثی کنند

ادگی است و بین مدرسه و خانواده دیگر مدرسه داخلی و خانو

 .دوگانگی وجود ندارد

  آموزان شود تا دانشدر محیط باز و فضای سبز دایر می مدرسه فردا

های کشاورزی و ی بازی آزاد و پرداختن به فعالیتامکان کافی برا

 .صنعتی پیدا کنند

  سساتؤها و مکارگاه ،هاموزه ،هامدرسه فردا بیشتر در نمایشگاه 

 .شود تا در یک محیط محدودیدایر م

   های ماشینعالوه بر آموزگاران و دبیران، معلمان مدرسه فردا

جای اینکه معلم عادی درباره مثال  به .هستندنیز آموزشی و متخصصان 

 ،امور بانکی بحث کند بدون این که عمال  با آنها آشنا شده باشد

آن را  تدریسالن بانکی شود و مسئول میکالس این درس در بانک تشکی

شود که امور بانکی گیرند یا از مسئوالن بانکی دعوت میبر عهده می

 .را در ساعات معین تدریس کنند

  وششک دو هر در و بود نخواهد عقلی تربیت از جدا بدنی یتترب 

 نه ،شوند برخوردار سالمذهن  و بدن از آموزاندانش که شد خواهد

 .آیند بار قهرمان اینکه

   خود غذای آموزاندانش که آورد فراهم یهایفرصت بایدمدرسه فردا 

 .کنند منظم و مرتب را خویش زندگی لوازم و کنند تهیه شخصا   را

 در .دارد اختصاص پیشاهنگان به حاضر حال در که فرصتی همان

 برای پیشاهنگی زندگی یا باشند پیشاهنگ باید همه فردا مدرسه

  .شود مینتأ آموزاندانش همه

  و در مدرسه فردا هرگونه فعالیت تربیتی جزو برنامه خواهد بود

های های فوق برنامه و فعالیتدیگر از فعالیتی به نام فعالیت

 .زیرا زندگی قابل تفکیک نیست ،خبری نیست ...مکمل برنامه و 

 با معلومات و تجارب آموزان مدرسه فردا دیگر ذهن خود را دانش

بلکه روش یادگیری و چگونگی  ؛د کردننخواه پرپراکنده و ناپیوسته 

 وخت. با روش علمی را خواهند آم و انتقاد انتخاب تجارب مورد نیاز

   معلم مدرسه فردا نقش راهنمایی و رهبری یادگیری را ایفا خواهد

کرد و طرح مسائل زندگی را در کالس و مدرسه از وظایف مسلم خویش 

 .خواهد دانست
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  مکانی و زمانی امروز را نخواهد داشت چون مدرسه فردا محدودیت

خود را جدا از جامعه نخواهد دانست و مسئولیت تربیتی خود را 

 .محدود نخواهد ار دیواری کالس و مدرسهبه چه

 ها و مقررات آموزان در وضع قانوندانش ،در اداره مدرسه فردا

 . داخلی سهم بیشتری خواهند داشت

 زش دینی و اخالقی را در ردیف آموآموزان مدرسه فردا دیگر دانش

بلکه  ،های ریاضی و علوم و جدا از زندگی علمی نخواهند دیددرس

های دینی و زندگی کودکانه خود با اصول و روشعمال  و در میدان 

 . اخالقی درست آشنا خواهند شد

 آموزان گی کاملی وجود خواهد داشت و دانشبین مدارس فردا هماهن

همسانی برخوردار خواهند شد و از استعدادهای  همه مدارس از آموزش

  .خود بیشترین بهره را خواهند برد

  مدرسه فردا یک محیط زیبا و مرتب و منظم خواهد بود و این نیز

رت نظم و تربیت آموزان را زیبا دوست و معتقد به ضروتبعا  دانش

 .بار خواهد آورد در زندگی

 خواهند بود که از تمام از آموزان مدرسه فردا آزاد و مجدانش

های خود انتقاد کنند و درباره آنها های مدرسه و امور کالسفعالیت

ند و اهچون عمال  با روش انتقاد علمی آشنا شد، نظر کنند اظهار

 .پذیرنددرنتیجه انتقادگر و انتقاد

   برنامه رسمی و کتاب درسی رسمی برای مدرسه فردا فقط یک وسیله

وب آنها نه بیشتر و معلم هرگز خود را به چهارچ ،خواهند بود

که یادگیری  داند و معتقد استچون می، محدود و مقید نخواهد کرد

)شعاری  ن به یک چهارچوب معین محدود ساختتواآموزان را نمیدانش

 (1355نژاد، 
 

 شهاب برای مدرسه فرداملی دستاوردهای طرح 

شهاب و  مدرسه فردا پرداخته پس از آنکه به توصیف و بررسی طرح ملی 

که طرح ملی شهاب  پرداخته می شودر ادامه به ارائه دستاوردهایی شد، د

تواند برای مدرسه فردا در پی داشته باشد. در این راستا، فضای می

های یادگیرنده، نقش معلم، روابط معلم و مدرسه، اهداف آموزشی، ویژگی

می آموزش در کانون توجه قرار های شاگرد، محتوای برنامه درسی و روش

 .  گیرند

  

 فضای مدرسه

فرایندهای شناسایی و هدایت دانش آموزان با استعداد برتر خصوصا  در 

سطوح نخستین شناسایی و هدایت در محیط مدرسه با محوریت معلم و دیگر 

شان صورت عوامل آموزشی و تربیتی و بدون جداسازی آنها از کالس و مدرسه

بنابراین افراد شناسایی شده در بستر زندگی معمول و تحصیل  .پذیردمی

 . (1394)عابدی،  گیرندمی پیش در را خود اختصاصی عادی خود مسیر تعالی

هایی است که های درس امروزی در بیشتر مناطق کشور شبیه به قفسکالس

آموزان باید شآموز را در بر گرفته است که این دانشتعداد زیادی دان

تحرک بنشینند و به درسی که از طرف یر ساعت کالسی را ساکت و ببیشت

شود گوش فرا دهند و یادداشت بردارند و اگر بشود فهمی میمعلم ارائه 

 در اغلب مدارس کشور آزمایشگاه برای علوم تجربی وجودحاصل کنند. 

هنر، سالن ورزشی نیز وجود ندارد و عمده کارگاه کامپیوتر و  ندارد،

آموزان به فضای کالس درس خودشان که عموما  یک کالس ثابت شهای دانفعالیت

واضح است در همچین مدارسی شناسایی و  شود.، محدود میدر طول سال است
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تواند به درستی صورت گیرد و در بسیاری از موارد یها نمهدایت استعداد

اید بنابراین فضای مدارس ب شود.یاصال  فرصت بروز استعداد فراهم نم

دهای آموزان و استعداشای تغییر پیدا کند که برای همه داننهگوبه

مختلفشان فرصت بروز و هدایت فراهم باشد. اگر برای مدرسه امکان فراهم 

های مختلف وجود ندارد ههایی مانند سالن ورزشی و کارگاکردن محیط

مستمر ارتباط  ای انتخاب کرد که امکان نهتوان مکان مدرسه را به گویم

توانند این خدمات را ارائه دهند، و آسان با مراکزی که خارج مدرسه می

 فراهم باشد.
 

 های یادگیرندهویژگی

ند به جای شناسایی افراد تیزهوش اهنظران پیشنهاد کردرخی از صاحبب

آموزان شناسایی و برنامه های مناسب بهتر است استعداد تمامی دانش

مقصود از استعداد در این طرح . (۱۹۹۲)فلدهوسن، برای آنها طراحی شود

بلکه توانایی برجسته در هر یک از  ؛استعداد تحصیلی و تیزهوشی نیست

 ،منطقی ،ریاضی ،های استعدادی متنوع همانند استعدادهای هنریحوزه

به همین خاطر استفاده از  .است ...جسمانی و  ،حرکتی ،زبانی ،فضایی

ها و ابزارهایی که صرفا  به سنجش هوش و استعداد تحصیلی می آزمون

شناسایی شده نیز مستعد  آموزانشآید. دانمیردازند به کار این طرح نپ

درسه نخواهند بود و همچنین خوان و با حافظه مآموزان درسدانش ا  لزوم

تکار و جستجوگری نیز مورد توجه پش ،عالقه شخصی ،چون خالقیت یهایویژگی

 .(1394)نستوه، و رصد قرار خواهند گرفت

ی اطالعاتی که توسط کتاب درسی و معلم یادگیرنده، فرد منفعل و پذیرنده

به صورت فعال در فرآیند یادگیری پرداخته شده است، نیست. یادگیرنده 

فردی نقاد است که با نگاه انتقادی سازد. او یکند و دانشش را مشرکت می

داند که بهرمند از کند. فراگیر میبررسی میاطالعات و دانش موجود را 

ها مستعدتر باشد. هاستعدادهای متفاوتی است که ممکن است در بعضی حیط

 مانند ورزش، هنر و ... های متفاوتیهتواند در زمینیداند که میاو م

شود و موفق باشد. او برای یادگیری بهتر  وارد متناسب با استعدادهایش

 برد.ش بهره میهای استعدادی متفاوتاز زمینه ترو کامل

 

 نقش معلم

به  .بدیهی است هر معلمی در کالس درس دوست دارد اثربخش و کارآمد باشد

آموزان در روال در دانشرا ر شکوفایی استعداد تسدوست دارد ب ،عبارتی

آنچه در کالس درس باید مورد توجه  .فراهم کندهای کالسی طبیعی فعالیت

پاسخگویی به  ،کید استأهای مجری طرح شهاب مورد تر کالسقرار گیرد و د

 .(1394)فضلی، این هدف تربیتی است

 ناپذیرفگیر و انعطامعلم انتقال دهنده دانش، رئیس، کنترل کننده سخت

نیست. وظیفه معلم این نیست  آموزانکالس، سازنده و مسئول یادگیری دانش

اه دارد تا بتواند مو به مو آموزان را ساکت نگکه در مدت معلوم دانش

مدرسه فردا آموزان شرح دهد. معلم مطالب کتاب درسی را برای دانش

داند که با توجه به تغییرات علم و فناوری تأکید بر فرآیند می

گر و ه عنوان هدایتبتر از تأکید بر دانش است. معلم میادگیری، مه

ورزی و تآموزان است و فرصت دستسهیل کننده یادگیری در کنار دانش

داند که تک تک افراد کالسش از جمله خودش میدهد. او یها منانتقاد به آ

بعضی از  در ها و استعدادهای متفاوتی هستند که احتماال  شبهرمند از هو

راین یکی از وظایف اصلی او بناب تر و مستعدتر هستند.شها باهوزمینه



11 
 

هایی را شناسایی استعدادهای هریک از شاگردانش است بنابراین فرصت

آموزان فراهم شود. وی شکند که امکان بروز استعدادهای دانیفراهم م

آموزان، شکند تا با کمک کادر مدرسه و اولیای دانهمچنین تالش می

 یت کند.هایی که مستعدترند هداهفراگیران را در زمین

با توجه به اینکه معلم خودش هم استعدادهای متفاوتی دارد باید سعی 

در  و سعی کند های استعدادی خودش را نیز به خوبی بشناسدکند زمینه

ی مختلف استعدادی خودش را تقویت کند و در کالس درس از همه هایهزمین

 های در امر تدریس و یادگیری بهره ببرد.یاین توانای

ا جهت بروز هر چه بیشتر ر زیر اقدامات توانندهمچنین میآموزگاران 

 :آموزان انجام دهنداستعداد دانش

 خالق و گروهی در تدریس  ،های فعالاستفاده از روش 

  متناسب با سن و استعداد ... هنری و  ،های علمیارائه پروژه

 آموزاندانش

  های با موضوعات کتاب درسی از محیط انجام بازدیدهای علمی مرتبط

آموزان با مشاغل مختلفی شتواند زمینه آشنایی دانیمختلف که م

توانند انتخاب باشد که در آینده با توجه به استعدادشان میکه 

 کنند.

 های خالقانه در کالس تشویق و بهره گرفتن از روش 

 ی و ستعدادبخشی به والدین در خصوص یک یا دو زمینه اآگاهی

 آموزانهای شخصیتی دانشویژگی

 

 رابطه معلم و شاگرد

 ،سرعت یادگیری ،های آموختنروش ،های ذهنیآموزان از لحاظ تواناییدانش

های تحصیلی عالقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت ،آمادگی

آموزان های فردی دانشبنابراین در نظر گرفتن تفاوت .با هم تفاوت دارند

های خاص آنان از وظایف مهم معلمان آموزش و برخورد متناسب با ویژگی در

 (.۱۳۸۹ ،سیف)است 

آموز دهنده دانش و دانشبا توجه به آنچه پیش از بیان شد، معلم انتقال

آموز در محیطی دوستانه و عاری از . معلم و دانشیادگیرنده منفعل نیست

آموز و شکنند. دانیهمکاری مخشونت و اضطراب برای ساخت دانش با هم 

های همدیگر را دارند. فضای معلم حق نقد و انتقاد علمی از آثار و روش

خشک حاکم بر روابط معلم و شاگرد در مدرسه سنتی جایِ خود را به رابطه 

آموز این احساس امنیت را دانشدهد. تعاملی و دوسویه بین این دو می

درس را عملکردش در یک یا دو درس  دارد که خوب و بد بودن او در کالس

تواند با یکند، بلکه او استعدادهای متفاوتی دارد که مخاص مشخص نمی

داند از طرف معلمش هدایت یها مورد تشویق قرار گیرد و مآنشکوفا کردن 

آموزان استعدادهای متفاوت و بینش معلم که دانششود. این یو حمایت م

شود که معلمان از باعث میشان را دارند های فردی مخصوص به خودیویژگ

 در کالس درس اجتناب کنند.پروری یو سوگل مثب و منفی برچسب زدن

 

 اهداف آموزشی

عدالت آموزشی و شناسایی و رشد استعدادهای فراگیران به عنوان یک 

عدالت  .روی نظام آموزشی و علمی کشور قرار گرفته است وظیفه مسلم پیش

زشی نظام آموزش و پرورش کشور آموزشی به عنوان یکی از اصول ار

ه افراد مختلف متناسب کند تا باندرکاران تعلیم و تربیت را موظف میدست

 شان در حد امکانات و های بالقوه و بالفعلبا استعدادها و توانایی

را  ودهای خهای موجود خدمات ارائه دهند تا بتوانند تواناییمحدودیت
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های شکوفا شده را در جهت مناسب هدایت به فعلیت درآورده و استعداد

 تواند کند که مدرسه فردا میطرح شهاب اهدافی را دنبال می .کنند

 عبارتند از: اهداف طرح شهاب

پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد زمینه و ساز و کارهای  .1

های خدادادی و و بالندگی آنان به عنوان سرمایه مناسب برای رشد

 ملی

واجدان استعدادهای برتر  تقویت و درونی کردن هویت دینی و ملی .2

های تحصیلی مختلف آموزش عمومی به منظور احساس مسئولیت در دوره

 برای ایفای نقش سازنده در اعتالی کشور

به منظور  ارای استعداد برترآموزان دحمایت تربیتی و معنوی دانش .3

و پیشرفت ها در تعالی های آنها و قابلیتمندی از توانمندیبهره

  (.1394، همکاران)مجدفر و  کشور
هدف مدرسه فردا آن است تا زمینه ظهور و بروز بنا بر آنچه گفته شد 

تمام استعدادهای انسان را در کلیتش فراهم آورد. در جهت نیل به 

ها را در دستور کار خود هدایت آن این هدف کشف استعدادها، حمایت و

دهد. در نتیجه می توان گفت که مدرسه فردا به ساحت های قرار می

عقالنی، هنری، دینی، اخالقی، علمی و غیره  آموز، یعنیمختلف دانش

توجه توجه دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که مدرسه فردا ضمن 

استعدادهای برتر توجه پوشش تمام استعدادهای دانش آموزان، به 

ای خواهد داشت. مدرسه فردا به منظور آنکه کشور در جهت تعالی ویژه

ها را از و پیشرفت حرکت کند استعدادهای برتر را شناسایی و آن

بنابراین، یکی از سازد. حمایت های تربیتی و معنوی برخوردار می

لف دانش مهمترین وظایف مدرسه فردا شناسایی و کشف استعدادهای مخت

ی استعدادهای مختلف گام بعدی کشف و شناسایآموزان است. پس از 

 مدرسه فردا  کمک به شکوفا کردن این استعدادهای چندگانه است.

می کند و از این صحنه آرایی یک محیط آموزشی غنی را  مدرسه فردا 

. مدرسه فردا از گام بر می دارد استعدادهاشکوفایی طریق در جهت 

ها کند و آنتعدادهای مختلف دانش آموزان را  تقویت میاین طریق اس

 کند. را در مسیر درست هدایت می

 

 محتوای برنامه درسی

های استعدادی توجه با توجه به طرح شهاب اگر قرار باشد به همه حیطه

شود و معلم نقش محوری در اجرای طرح داشته باشد، باید محتوای برنامه 

توان به موارد یتغییراتی داشته باشد. از جمله مدرسی نسبت به امروز 

 زیر اشاره کرد:

  معلم، تنها مجری و ارائه دهنده محتوای از پیش تعیین شده در

زمانی مقرر نباشد. بلکه به عنوان عنصری تأثیرگذار و دارای سهم 

 در تولید محتوای کالس درسش در نظر گرفته شود.

 ای طراحی شود که فرصت بهره ههای درسی باید به گونمحتوای کتاب

های متفاوت استعدادی در تدریس برای معلم فراهم گرفتن از حیطه

 شود.

 ای تنظیم شود که فرصت ظهور و بروز محتوای برنامه درسی به گونه

 آموزان فراهم شود.شاستعدادهای متفاوت دان

  محتوا محدود به متون نوشتاری نباشد. از ابزارهای متفاوت مانند

 های دیجیتال، ابزار هنری و ... بهره گرفته شود.رسانه

 بیش از آنکه خواهان انتقال دانشی ای تنظیم شود که محتوا به گونه

 مشخصی باشد، در بردارنده فرآیند ساخت دانش باشد.
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 .در طرح شهاب ارزشیابی از محتوا باید با ابزارهای متنوع باشد

اساسی و محوری خواهد معلم در هر دو بعد شناسایی و هدایت نقش 

ین معناست محوریت معلم و انجام شناسایی در محیط مدرسه بد .داشت

آموزان مستعد در این طرح بر اساس که کشف و شناسایی دانش

 .آزمونها و مسابقات خارج از مدرسه انجام نخواهد شد ،امتحانات

و عوامل آموزشی فرآیندی و مستند معلمان  ،بلکه ارزشیابی مستمر

های مدنظر و همچنین لفهؤبر اساس م آموزانپرورشی از دانشو 

های مقطعی ی متنوع و چندگانه جایگزین آزموناستفاده از ابزارها

ارزشیابی اعتبار  بهشود و این مسئله و استعداد می سنجش هوش

 (1394 )عابدی، بیشتری می بخشد

 

 روش آموزش

توجه به شرایط دنیای  آموزش راهبردهای یادگیری موضوع مهمی است که با

 ،مند افکارطور نظامآموزان باید بتوانند بهکنونی دانش در حال تغییر

باید بتوانند  .احساسات و رفتارهای خود را کنترل و هدایت کنند

یادگیری خود را مدیریت و پایش کنند و به دنبال خودآموزی و خودگردانی 

هایی باشیم تا ردن فرصتباشند با چنین رویکردی باید در تدارک فراهم ک

 ،های درگیر کنیم که بیشتر به آن گرایش دارندآموزان را در فعالیتدانش

 .های تفکر و یادگیری آنها همخوانی دارددهند و با سبکترجیح می

 وسط معلمان امری پیچیده و در گرویادگیری ت - مدیریت فرآیند یاددهی

های متعدد است و معلمان موفق موقعیت های یادگیری متنوع واحی فرصتطر

ابهام و چالش مواجه ،لؤاآموزان با سکند تا دانشایجاد می اییادگیری

ه باشد آنها از اگر احساس امنیت و فضای مثبت کالسی فراهم شد .دنشو

کنند از منابع مختلف استفاده ترسند و تالش میمیچالش ن مواجه شدن با

در . فکر کنند و بپرسند ،تری داشته باشندبا دیگران تعامل بیش ،کنند

های مهمی در شکوفایی لفهؤامل و موگری که عچنین کالسی کنجکاوی و پرسش

های گروهی و مشارکتی معموال  انجام فعالیت .شودتقویت می ،استعداد است

 (.1394)فضلی،  کندهینه برانگیختگی را ایجاد میبخش است و سطح بلذت

هایی برای یادگیری فرصت - مواردی که در فرآیند یاددهیترین از مهم

های ها و تمرینکند استفاده از فعالیتفراهم می شکوفایی استعدادها

آموزان این فرصت را داشته باشند تا ای که دانشگونهبه ،کاربردی است

با هم تمرین کنند و آنچه را که یاد گرفتن در عمل به  ،تمرین کنند

توانند های خود چگونه میه این مهم فکر کنند که از دانستهبکار ببرند و 

گرچه یادگیری فرایندی شخصیت و هرکس دانش خود را ز.برداری کنندبهره

اما در عین حال  ،سازدباورها و اطالعات قبلی خود می ،اتبر اساس تجربی

 .یرندگیادگیری امری اجتماعی است و بچه ها با هم و از هم بهتر یاد می

توان ها و یا بزرگترهای آگاه نیز میو کمک گرفتن از همکالسی ؤالا سب

خود را بهتر بشناسند  هایری فراهم کرد تا افراد ترجیحات و اولویتتسب

 های خود تالش کنند.رای یادگیری مداوم و پایش آموختهو ب

ر طرح شهاب بر اساس پذیرش و بینی شده دفرایند یاددهی یادگیری پیش

مبتنی بر  ،سازی رشد اجتماعیرتسگذاری به تفاوت های فردی و بحرمت

رویکرد که با این  .های رشد گروه سنی تبیین و طراحی شده استویژگی

 ...گری و پرسش ،تفکر فر مناسبی برای تعاملتسبتواند در کالس درس ب

شکوفایی و بروز استعدادهای  تواند بهاین فرایند است که می .فراهم کرد

از استعدادهای  ود تا در دوره های باالتر بتوانر شجآموزان مندانش

 درهم تنیده است گام مهم و ۴برتر حمایت هم نمود این فرایند دارای 

در فرایند یاددهی  که عبارتند از: امنیت، چالش، تفکر و تأمل و اقدام.

ها و شکوفایی استعدادها مسئله یادگیری بسترسازی برای بروز توانایی -
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 .ها را ارتقا ببخشندتواند سطح کیفیت آموزشو جدی است که می مهم

مهمی  یهتفکر و اقدام چرخ أمل وت ،چالش ،هایی که مطرح شد امنیتگام

تواند به شناسایی استعدادها و هدایت استعدادهای شناسایی است که می

ها باید بر اساس دریافت بازخورد از شده یاری رساند لذا طراحی فعالیت

 (.1394)همان،  آموزان و ارائه بازخورد به آنها انجام شوددانش

 

 یگیربحث و نتیجه

در آموزش و پرورش، طرح مورد تأکید شده و  های مهم مطرحیکی از طرح

آموزان ملی شهاب است که با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای دانش

طراحی شده و در حال حاضر به صورت گسترده در مدارس کشور در حال اجرا 

های تعلیم تاست چرا که طراحان این طرح معتقدند یکی از وظایف و رسال

است که در نظام تعلیم های افراد مختلف و تربیت شکوفا کردن استعداد

و تربیت کشور ما تا حدود زیادی مغفول مانده است. از آنجا که با 

مدرسه فردا مطرح  توجه به شرایط متغیر زمان و نیازهای جدید ایده

بررسی طرح شهاب دستاوردهای آن  با است، هدف پژوهش حاضر این بود که

صورت کلی طرح  را برای مدرسه فردا استخراج کند. بنابراین ابتدا به

های مدرسه فردا بیان شد و در ادامه شهاب معرفی شد، سپس ویژگی

 در این راستا. ارائه گردید وردهای طرح شهاب برای مدرسه فردادستا

های یادگیرنده، نقش معلم، روابط فضای مدرسه، اهداف آموزشی، ویژگی

های آموزش را در کانون توجه معلم و شاگرد، محتوای برنامه درسی و روش

مدرسه فردا کدام از این موارد، بیان کردیم که در هر قرار دادیم و 

برای اجرای اثربخش و کامل . گیردبه خود می شکلیچه بر اساس طرح شهاب 

ش و استفاده ای باشد که امکان پرورنهطرح شهاب فضای مدرسه باید به گو

در این معنا،  آموزان فراهم باشد.شهای استعدادی داناز همه زمینه

و باید با خواهد داشت  از چهار دیواری  امروز فراتردرسه مفهومی م

سایر نهادهای اجتماعی ارتباط داشته باشد و ...، به این ترتیب 

خواننده چند  شت میز نشین وآموز نیز از یادگیرنده منفعل و پشدان

هایی که هرود و برای پیشرفت در زمینکتاب درسی ثابت و مشخص فراتر می

کند. یهای مختلف استعدادش تالش ماستعداد باالتری دارد و تقویت حیطه

یت استعدادهای هر یک از معلم شناسایی و هدا وظایفترین مهمیکی از 

ای دوستانه معلم و شاگرد رابطهشاگردان میشود، به این ترتیب رابطه 

های آموزش، . اهدف آموزشی،  برنامه درسی و روشو همراه با تعامل است

که امکان استفاده و پرورش همه طراحی شود باید به نحوی بازتعریف و 

 آید.های هوشی و استعدادی فراهم زمینه

 

مطرح توان پیشنهادات زیر را با توجه به آنچه در این پژوهش گذشت می

 :کرد

 به ها و استعدادهای بالقوه کودکان توانایی در شناسایی جامعه

و شرایطی به وجود آورد که تحت راهنمایی و هدایت  مدرسه کمک کند

و ارشاد معلمان و مسئوالن ذیربط تا جایی که ممکن است استعدادها 

های همه کودکان در کمترین مدت و بیشترین ها و تواناییو ظرفیت

 .مقدار که مناسب حال فرد فرد کودکان باشد پرورش داده شوند

 طرح دچار چالش شود خمودگی  شود اینیکی از دالیلی که باعث می

تأثیر حاکم بر نظام آموزشی کشور است که در روند توقف برنامه بی

 ،ربیت سنتی پایبند استسیستمی که همچنان به تعلیم و ت .نیست

اش درآید در سیستم معلم سخت است اگر بخواهد از پوسته قدیمی

راه  رگرایی بسیاری از معلمان مانعی بر سمحوری ما خمودگی و سنت

(. بنابراین پیش از اجرای 1394)نجفی، اجرای طرح شهاب است 
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هایی مانند شهاب ابتدا باید نگرش سازمان و معلمان نسبت به طرح

 امر تعلیم و تربیت و یادگیری تغییر کند.

 شود با توجه به اینکه در دوره متوسطه دوم هدایت تحصیلی شروع می

 انآموزهدایت تحصیلی دانشب در می توان از اطالعات طرح شها

 .استفاده نمود

 ها و منابع متعدد بخشی به فرایندها مستلزم استفاده از فرصتکیفیت

توجه به این نکته ضروری است که کالس درس تنها محیط یادگیری  .است

 .شودنیست و معلم تنها منبع تشخیص و هدایت استعداد قلمداد نمی

به والدین در خارج از مدرسه امر بخشی یتوان با آگاهبنابراین می

رود در یشناسایی و هدایت استعداد صورت پذیرد کما اینکه امید م

 برداشتهبیش از امروز  و خانوادهو  جامعه آینده مرزهای مدارس

 شود.

 پروری و برجسته سوگلی ،زنیمجریان طرح باید از هرگونه برچسب

 .ایندآموزان شناسایی شده به شدت پرهیز نمکردن دانش

 باید شرایط آگاهی معلم از  از آنجا که مجری اصلی طرح معلم است

های آموزش و پرورش فراهم شود تغییرات مدارس در گذر زمان و طرح

ها در جهتی همسو با مدارس فردا استفاده کند. حتا بتواند از طر

 های ضمن خدمت در نظر گرفت.ستوان کالیبرای این منظور م
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