
پرسشنامه شناسایی و هدایت استعداد های برتر رابطه 

دانش آموزانارزیابی توصیفی  فرم )شهاب( با  

 علی رضایی شریف1، محمود محمدی رازی2، مینا بایرامی3

 چکیده

 تیو هدا ییپرسشنامه شناسا یهمبستگ سهیمقاهدف از پژوهش حاضر 

بود.  دانش آموزان یفیتوص یابیبرتر )شهاب( با فرم ارز یاستعداد ها

از لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از جهت روش، جزء پژوهش حاضر 

پژوهش  پژوهش های غیر آزمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری

ر، شامل کلیه دانش آموزان  دبستان پسرانه امام حسن مجتبی شهر حاض

معه یاد بود که از جا 97-98در سال تحصیلی  1اردبیل واقع در منطقه 

رجی مورگان بدست کجدول  طریق آزمودنی که از 100شده نمونه ای به حجم 

که پرسشنامه شهاب و فرم  آمد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد

 ، جمع آوری گردید.ارزشیابی توصیفی به وسیله معلم تکمیل شده بود

ه شد. استفاد spssهمبستگی در  زیه و تحلیل داده ها از آزمونبرای تج

یافته ها نشان داد که پرسشنامه شهاب  با خرده مقیاس های خودش از 

با خرده مقیاس های فرم  وردار بوده اما در مقایسه اعتبار مناسبی برخ

ارزیابی توصیفی همبستگی باالیی مشاهده نگردید. می توان نتیجه گرفت 

وان که در آموزش و پرورش بعن ی توصیفیپرسشنامه شهاب با فرم ارزیاب

مکمل یکدیگر معرفی شده اند همبستگی کاملی در خرده مقیاس های مشابه 

 یکدیگر ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، استعدادطرح شهاب، ارزیابی توصیفی، همبستگیکلید واژه ها: 

 مقدمه

                                                             
 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلیدکتری روانشناسی تربتی،  1
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی 2
 کارشناس مسئول آموزش پرورش شهر اردبیل 3



 

جالب و  یروین نیاذعان کرد که در رابطه با ا دیهوش، با هیتدر مورد ما

 ییرفتار گرا ثیاز ح یروانشناس دگاهیارزنده توافق کامل وجود ندارد و د

 هوش موثر است. فیدر تعر ییو شناخت گرا

یکی از خصوصیات فردی مؤثر در یادگیری، هوش است. با شنیدن واژه هوش، 

هوش را شامل توانایی  4معموال بهره هوشی به ذهن متبادر می شود. وکسلر

محیط می داند فرد برای اقدام هدفمندانه، تفکر منطقی و برخورد مؤثر با 

( ؛ یعنی هوش چیزی است که افراد با آن زاده می شوند، 1389)پاشا شریفی، 

قابل اندازه گیری و ظرفیتی است که تغییر دادن آن دشوار است. به نظر 

های مختلف هوش را دارا هستند و می گاردنر، کودکان غالبا همه جنبه

هند. بر اساس نظریه توانند آنها را تا سطوح باالیی از توانمندی رشد د

او، یکی از مهمترین وظایف نظام آموزشی مشخص کردن جنبه های برجسته 

های یادگیری بر آنهاست های چند گانه در دانش آموزان و انطباق روشهوش

 (.2009،  5)آرمسترانگ

با این حال، عناصری از هوش وجود دارد که مورد توافق قالب پژوهشگران 

 سه دسته زیر قرار داده اند. این عناصر را در است. 

اختن به امور انتزاعی، منظور این است که افراد باهوش توانایی پرد -1

بیشتر با امور انتزاعی ) اندیشه ها، نمادها، روابط، مفاهیم و اصول( 

 سر و کار دارند تا امور عینی.

وانایی حل کردن مسائل، یعنی توانایی پرداختن به موقعیت های جدید، ت -2

 فقط دادن پاسخ های از قبل آموخته شده  به موقعیت های آشنا. نه

گیری، به ویژه یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزعیات توانایی یاد -3

موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز توانایی استفاده از آنها )سیف 

1397). 

م نظریه هوش های چندگانه، شیوه های جدیدی را برای افراد متفاوت فراه

می کند تا فرصت هایی را برای یادگیری از طریق شیوه هایی که مناسب آن 

ها است به دست آورند. کارشناسان تعلیم و تربیت تالش کردند تا از این 

نظریه به صورت کاربردی استفاده کنند و برنامه های درس مدارس را بر 

 (.1395، به نقل از نعمتی 1384اساس آن پایه ریزی کنند )شریفی و بهار، 

رواننشناسان در مباحث رشد، یادگیری و آموزش، بخش عمده ای از مباحث 

خود را به تفاوت های فردی در استعداد اختصاص می دهند.  استعداد 

توانایی انجام دادن یک عمل که شخص در اثر آگاهی و تجربه کسب کرده، 

 (1391تعریف شده است ) شعاری نژاد، 

مادگی طبیعی یا اکتسابی برای انسجام دادن ( استعداد را آ1393) گنجی

بعضی کارها می دانند. به عبارتی، وقتی افراد را در شرایط یکسان آموزشی 

                                                             
4 Wechsier 
5 Armstrong 



یا دیگر موقعیت ها قرار می دهیم، بین آن ها از نظر بازده، تفاوت های 

 می  بینیم. عامل این تفاوت ها را استعداد می نامیم.

السی شان )توانایی ذهنی یا تحصیلی کودکان با استعداد یا با عملکرد ک

برجسته( و یا سبک عاطفی )توانایی توجه منحصر به فرد( توسط معلمان 

به نقل از بنیاد ملی نخبگان،  ؛1995ابتدایی ارزیابی می شوند )روهر، 

1391.)  

))طرح شناسایی و هدایت استعداد ها برتر )شهاب( (( به عنوان نخستین 

ملی نخبگان در حوزه دانش آموزی، در تاریخ سند رسمی مأموریت بنیاد 

به تصویب اعضای محترم هیئت امنای بنیاد به ریاست جمهور وقت  25/11/1386

تصویب شده است. بر  7/4/1391رسیده و آخرین اصالحات آن نیز در تاریخ 

اساس این مصوبه، مأموریت طرح عبارت است از: ))کشف، شناسایی، جذب، 

، تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر از هدایت و حمایت تحصیلی

دوره ابتدایی تا پایان دورة آموزش متوسطه و زمینه سازی برای استمرار 

 حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی((.

 اهداف این طرح عبارتند از:

. پرورش استعداد های برتر و سرآمد و ایجاد زمینه و ساز و کارهای 1

 ندگی آنان به عنوان سرمایه های خدادادی و ملیمناسب برای رشد و بال

. تقویت و درونی کردن هویت دینی و ملی واجدان استعداد های برتر در 2

دوره های تحصیلی مختلف آموزش عمومی به منظور احساس مسئولیت برای ایفای 

 نقش سازنده در اعتالی کشور

ر به منظور . حمایت تربیتی و معنوی دانش آموزان دارای استعداد برت3

 بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های آن ها در تعالی و پیشرفت کشور.

با توجه به برخی موانع اجرایی و فراهم نبودن بستر های مناسب در سال 

های آغازین پس از تصویب طرح، نخستین اقدامات جدی برای عملیاتی نمودن 

ستاد مرکزی اجرایی ) و با تشکیل شورای راهبردی و  1389این طرح در سال

رکن مهم از ارکان طرح( آغاز شد و نخستین اجرای آزمایشی آن  2به عنوان 

در جهت طرح الگوی  –در سطوح ملی استانی  –نیز پس از اقدامات کارشناسی 

در سطح برخی استان های  1392-1391نظری و اجرایی طرح، در سال تحصیلی 

(. بر اساس مصوبه شورای 1394کشور آغاز شد )مجدفر، اصالنی و سلیقه دار، 

عالی آموزش و پرورش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی به شیوه 

، به صورت 88-89سال تحصیلی توصیفی، پس از پنج سال اجرای آزمایشی، از

. نظر به ضرورت آشنایی کامل معلمان دوره ابتدایی با  پلکانی آغاز شد

این نوع ارزشیابی و به منظور اجرای هرچه دقیق تر آن، دفتر تألیف کتاب 

های درسی، قدام به تولید راهنمای معلم در ارزشابی توصیفی ویژه معلمان 

در متون  .(1394اصالنی و سلیقه دار، )مجدفر، دوره ابتدایی نموده است 

(، بر مبنای تعریف کمیته علمی و فننی طرح از 1391آموزشی طرح شهاب  )



زمینه یا قلمروی استعداد سخن به میان می آید که شامل:  8استعداد، از 

استعداد کالمی، ریاضی، هنری، فضایی، ورزشی، اجتماعی، دینی و علوم که 

 ابزار شناسایی استعداد برتر قرار گرفتند. همین زمینه ها مبنای ساخت

ارزشیابی توصیفی شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی _تربیتی است که اطالعات 

الزم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد 

مختلف یادگیری، با استفاده از ابزار ها و روش های مناسب مانند 

أکید بر آزمون های عملکردی( ومشاهدات در طول کارپوشه، آزمون ها )با ت

یادگیری به دست می آید، تا بر اساس آن بازخورد های -فرآیند یاددهی

توصیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی 

و عاطفی مطلوب برای دانش آموزان، معلم و اولیا حاصل آید. از تأکیدات 

وصیفی می توان : استمرار جریان ارزشیابی در طول اساسی در ارزشیابی ت

سال و لزوم برنامه ریزی معلم برای رفع کاستی های احتمالی در فرایند 

ی جمع آوری اطالعات یادگیری دانش آموزان، تعدد و تنوع روش ها و ابزار ها

کمیت و کیفیت آموخته های دانش آموزان، تغییر و تنوع در روش ها درباره 

ای ثبت نتایج ارزشیابی، نحوه قضاوت و اعالم نتایج پیشرفت بزار هاو 

تحصیلی دانش آموزان، تغییر مرجع تصمیم گیری در خصوص ارتقای تحصیلی 

 (.1394)مجدفر، اصالنی و سلیقه دار، دانست  دانش آموز

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:از اهداف ارزشیابی توصیفی 

یادگیری در کالس، مدرسه، مراکز -فراین یاددهیاصالح، بهبود و ارتقای  -1

مکمل مدرسه وخارج از آن به ویژه از طریق افزایش تعامل مؤثر و سازنده  

 بین معلم و دانش آموز

شناسایی و پرورش استعداد ها، توانایی ها و عالیق دانش آموزان با  -2

 تکیه بر استعداد های برتر هریک از آنان

 تعادل و همه جانبه شخصیت دانش آموزان توجه و کمک به رشد م -3

تربیتی  -آگاه ساختن دانش آموز و اولیای وی از فرایند پیشرفت تحصیلی -4

 و جلب مشارکت آنان  در بهبود عملکرد دانش آموز

ایجاد زمینه مناسب به منظور تقویت انگیزه یادگیری و پرورش استعداد  -5

و آوری و ایجاد مهارت خود های برتر دانش آموزان از جمله خالقیت و ن

 ارزیابی در دانش آموزان

تصمیم گیری در مورد ارتقای دانش آموزان به پایه باالتر با حصول  -6

 تربیتی در چهارچوب مقررات مربوط -اطمینان  از میزان تحقق اهداف آموزشی

تولید اطالعات برای ارزشیابی، اصالح و تقویت برنامه ها و روش های  -7

همینطور که در مطالب  .(1394)مجدفر، اصالنی و سلیقه دار، یتیترب-آموزشی

باال ذکر شد ارزشیابی توصیفی و پرسشنامه شناسایی و هدایت استعداد های 

و  ییپرسشنامه شناسا یهمبستگبرتر مکمل یکدیگر بوده که در این پژوهش 



 ی را مورد بررسی قرارفیتوص یابیبرتر )شهاب( با ارز یاستعداد ها تیهدا

 داده ایم.

 

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از جهت روش، جزء     

ر، پژوهش حاض پژوهش های غیر آزمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری

شامل کلیه دانش آموزان  دبستان پسرانه امام حسن مجتبی شهر اردبیل 

بود که از جامعه یاد شده نمونه  97-98در سال تحصیلی  1 واقع در منطقه

آزمودنی که از جدول گرجی مورگان بدست آمد با روش نمونه  100ای به حجم 

 گیری در دسترس انتخاب شد.

 

 

 

 :ابزار های پژوهش

 (شهاب)برتر های استعداد هدایت و شناسایی پرسشنامه

استعدادهاي برتر )شهاب( با دانید ، طرح شـناسایي و هدایت  چنانكه مي

هاي چهارم  همكاري بنیاد ملي نخبگان و وزارت آموزش و پرورش ، در پایه

شـد. این پرسـش نامه  و پنجم ابتدایي تعدادي از مناطق آموزشـي اجرا مي

آموزان تدوین شـده اسـت. شما  براي شـناسـایي استعدادهاي مختلف دانش

 آموز ، مي رفتار و ویژگیهاي دانشبر اساس مشاهدات و شناخت خود از 

توانید استعداد او را در هشـت حوز ة تعیین شده ارزیابي كنید. اعتبار 

این ارزیابي به دقت و صداقت شما وابسته است. فهم درست مفهوم هر گویه 

كنید مفهوم یك گویه  اگر فكر مي .و دقت در امتیاز دادن ، بسیار مهم است

كامالً  1مربوط به عدد )  هكند خان دق نميآموز ص هرگز در مورد دانش

هاي  اي با رفتار و ویژگي مخالفم ( را انتخاب كنید و اگر مفهوم جمله

( را  مكامالً موافق 4مربوط به عدد )  هآموز كامالً هماهنگ است، خان دانش

توانید میزان موافقت خود را  انتخاب كنید. به همین ترتیب ، شــما مي

مشــخص كنید. انتخاب خانة  1تا 4با انتخاب اعداد  در مقابل هر گویه

مربوط به عدد بزرگ تر به معني این است كه آن گویه با رفتار و شخصیت 

 .آموز بیشتر هماهنگ است واقعي دانش

نوع هوش در آن مورد سنجش  8باشد که  یمسوال   80پرسشنامه شامل  نیا

 ،یاجتماع ،یورزش ،ییفضا ،یهنر ،یاضیر ،یکه شامل: هوش کالم ردیگ یقرار م

آن  جیشد و نتا لیمعلمان تکم لهیپرسشنامه به وس نیو علوم است، ا ینید

 .قرار گرفت یمورد بررس

 



نام و نام 

 خانوادگی 

 تکمیل کننده

 امضا

 

 

نام و نام 

 خانوادگی

 مدیر

 مهر و امضا

ميانگين امتياز 

)با دو رقم 

 اعشار(

هاي  داده جمع امتياز

 گويه)گمشده 

 (سفيدهاي 

شماره 

 گویه ها

 ردیف استعداد

استعداد  1-10   

 کالمی
1 

استعداد  11-20   

 ریاضی
2 

استعداد  21-30   

 هنری
3 

استعداد  31-40   

 فضایی
4 

استعداد  41-50   

 ورزشی
5 

استعداد   51-60   

 اجتماعی
6 

استعداد  61-70   

 دینی
7 

استعداد  71-80   

 علوم
8 

 

 
 ارزیابی توصیفی:فرم 

که اطالعات  ارزشیابی توصیفی شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی _تربیتی است

الزم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد 

مختلف یادگیری، با استفاده از ابزار ها و روش های مناسب مانند 

کارپوشه، آزمون ها )با تأکید بر آزمون های عملکردی( ومشاهدات در طول 

زخورد های یادگیری به دست می آید، تا بر اساس آن با-فرآیند یاددهی

توصیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و یاددهی بهتر در فضای روانی 

و مقیاس و عاطفی مطلوب برای دانش آموزان، معلم و اولیا حاصل آید. 

 درجه بندی نگاره ای توصیفی برای هر عنوان درس به صورت زیر می باشد

 

نیاز به تالش  قابل قبول خوب خیلی  خوب

 بیشتر

 
 

 

ها:یافته   



نفر به عنوان نمونه انتخب شدند این تعداد نمونه را  100در این پژوهش 

سال  12تا  10دانش آموزان پسر تشکیل داده بودند که بازه سنی آنها 

 بود.

 

توصیفی یافته های جدول  

 جدول توصیفی شهاب ارزیابی توصیفی

  نمونه 100 100

94/7  میانگین 7 

03/0  17/0  انحراف معیار 

23/0  25/1  انحراف استاندارد 

95/3-  39/1-  چولگی 

13/14  کشیدگی 2 

05/0  57/1  واریانس 

 

آماره های توصیفی این پژوهش شامل حجم نمونه، میانگین، خطای استاندارد 

نمره کل میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کجی  و چولگی برای 

در دانش آموزان فی پرسشنامه شهاب و فرم های تکمیل شده ارزیابی توصی

 .ارائه شده است

 

 جدول ضریب اعتبار )آلفای کرونباخ( و خطای معیار اندازه گیری

خطای معیار اندازه  آلفای کرونباخ مقیاس ها

 گیری



نمره کل ارزیابی 

 توصیفی
80/0  03/0  

99/0 نمره کل شهاب  17/0  

98/0 کالمی  18/0  

98/0 ریاضی  20/0  

98/0 هنری  19/0  

97/0 فضایی  18/0  

99/0 ورزشی  07/0  

98/0 اجتماعی  21/0  

95/0 علوم  17/0  

96/0 دینی  17/0  

 

 

ضریب اعتبار آزمون براي نمره کل  نشان مي دهد همان طور که نتایج جدول 

آزمون  است. 99/0نمره کل پرسشنامه شهاب است و براي 80/0ارزیابی توصیفی 

هاي فرعي استعداد کالمی، استعداد ریاضی، استعداد هنری، استعداد فضایی، 

د دینی و استعداد علوم به ترتیب استعداد ورزشی، استعداد اجتماعی، استعدا



بدست آمد. خطاي معیار  96/0و  95/0، 98/0، 99/0، 97/0، 98/0، 98/0، 98/0

و برای نمره کل شهاب  03/0ارزیابی توصیفی  اندازه گیري براي کل آزمون

و آزمون هاي فرعي استعداد کالمی، استعداد ریاضی، استعداد هنری،  17/0

داد دینی و استعداد استعداد فضایی، استعداد ورزشی، استعداد اجتماعی، استع

بدست آمد  17/0و  17/0، 21/0، 07/0، 18/0، 19/0، 20/0، 18/0علوم به ترتیب  

 نسبتا ار توزیع نمرات خطا در آزمون هاي فوقکه نشان مي دهد انحراف معی

کم است. در نتیجه مقادیر کوچک خطاي معیار اندازه گیري معرف اعتبار باال 

و خطاي تقریبًا کم مي باشد. معیار قضاوت در مورد مقادیر خطاي معیار 

 .اندازه گیر ي به نسبت تعداد داده هاي آزمون و خرده آزمون ها مي باشد

 

 

 

 

 

 

بستگی پرسشنامه شهاب با زیر مقیاس هایشضریب هم  

 

نمره کل  1 
 شهاب

1 **93/0  کالمی 

1 **89/0  **90/0  ریاضی 

1 **84/0  **82/0  **85/0  هنری 

 1 **89/0  **89/0  **84/0  **87/0  فضایی 

1 **40/0  **48/0  **50/0  **59/0  **63/0  ورزشی 

  1 **63/0  **82/0  **78/0  **83/0  **91/0  **87/0  اجتماعی 



1 **88/0  **60/0  **85/0  **83/0  **85/0  **89/0  **95/0  دینی 

1 **88/0  **82/0  **62/0  **84/0  **83/0  **91/0  **85/0  **94/0  علوم 

 

نشان مي دهد، ضریب همبستگي پرسشنامه شهاب با هشت  4-4همانطور که جدول 

استعداد فضایی، خرده مقیاس استعداد کالمی، استعداد ریاضی، استعداد هنری، 

استعداد ورزشی، استعداد اجتماعی، استعداد دینی و استعداد علوم به 

بدست آمد که همبستگي  94/0و  95/0، 87/0، 63/0، 87/0، 85/0، 90/0، 93/0ترتیب

بعد همبستگی  هفت زیر مقیاسدر  باالیي را در خرده مقیاس کالمی نشان مي دهد و

می باشد و همه زیر مقیاس ها با هم معني دار مي باشند. پرسشنامه  نسبتا باال

طرح شهاب با عنایت به همبستگي با زیر مقیاس هاي تشکیل دهنده خود از روایي 

 بر خوردار است. باالییسازه 

 

 

 جدول همبستگی خرده مقیاس های هر دو فرم بایکدیگر

 خرده مقیاس ها همبستگی معناداری

00/0  **59/0  -کالمی شهاب 

 فارسی

00/0  **71/0 ریاضی-ریاضی   

53/0  22/0- هنر-هنری   

23/0  28/0 شایستگی -فضایی 

 های عمومی



 

 

 

 

 تیو هدا ییپرسشنامه شناسا یهمبستگ سهیمقابرای مقایسه 

دانش  یفیتوص یابیبرتر )شهاب( با فرم ارز یاستعداد ها

آزمون همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت در ، آموزان

مقیاس های پرسشنامه شهاب و فرم ارزیابی این آزمون خرده 

دو به دو بر اساس مشابهت با یکدیگر مورد سنجش قرار  توصیفی

گرفتند که از لحاظ بیشترین مشابهت خرده مقیاس استعداد ریاضی 

با بیشترین فرم ارزیابی  توصیفی پرسشنامه شهاب و ریاضی 

تشخیص داده شدند و کمترین مشابهت برای زیر  71/0بهت**مشا

ر در فرم ارزیابی درس هنپرسشنامه شهاب و  هنریمقیاس استعداد 

مشخص گردید و در رابطه با معنا داری هرچه  -22/0توصیفی با 

عدد بدست آمده کمتر باشد میزان معناداری باالتر را نشان می 

دهد که در معناداری نیز عدد بدست آمده برای دو خرده مقیاس 

هنریپرسشنامه شهاب و فرم بوده وبرای مقیاس  00/0ریاضی 

 نمایان شد. 53/0 ارزیابی توصیفی

 

 

 

00/0  **55/0 ورزشی-ورزشی   

00/0  **63/0 اجتماعی-اجتماعی   

00/0  **65/0 علوم-علوم   

00/0  **62/0 قران و -دینی 

 هدیه های آسمان



 

 بحث و نتیجه گیری:

 یاستعداد ها تیو هدا ییپرسشنامه شناسا یهمبستگ سهیمقاپژوهش حاضر 

بود. یافته پژوهش  دانش آموزان یفیتوص یابیبرتر )شهاب( با فرم ارز

م ارزیابی توصیفی رنشان داد بین چند خرده مقیاس پرسشنامه شهاب و ف

 همبستگی وجود داشت.

و فرم  پژوهش در این زمینه نشان داد که پرسشنامه شهابیافته اول 

، برای سنجش اعتبار از از اعتبار کافی برخوردار است ارزیابی توصیفی

روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده گردید، نتایج بدست آمده 

و برای فرم ارزیابی  99/0نشان می دهد ضریب اعتبار برای کل آزمون شهاب 

است و برای آزمون های فرعی پرسشنامه شهاب  که شامل:  80/0توصیفی 

استعداد کالمی، استعداد ریاضی، استعداد هنری، استعداد فضایی، استعداد 

، 98/0 ورزشی، استعداد اجتماعی، استعداد دینی و استعداد علوم به ترتیب

بدست آمد. که نشانگر همبستگی  96/0و  95/0، 98/0، 99/0، 97/0، 98/0، 98/0

بطـورکلی طـرح شـهاب بر پایه ی نظـریه ی باالی هر دو فرم بوده است. 

که معتقد بود انسان دارای انواعی از هـوش می ، گاردنـر بنا شده است

باشد، که ممکن است در یک یا بیش از یک نوع هـوش سرآمـد بوده و در 

 بقیه ضعیف یا متوسط باشد. از نظر او جامعه ی سالم جامعه ای نیست که

تفاوت های فـردی را در نظر نگیرد ، بلکه جامعه ای است که با تفاوت 

ه برخورد کند. گاردنر پیشنهاد می کند که بهتـرین اقالنهای فردی به نحو ع

راه برای رسیدن به این هـدف این است که در نظام آموزش عالی تنـوع 

ان برای بیاوریم. هرگـز نباید این تصـور باطل را داشته باشیم ، جـوانـ

زم را ندارنـد ، الش هوشمنـدانه دارد ، کفـایت المشاغلی که نیاز به تـ

در رسیدن به هر معیـاری ناتـوان هستنـد و می شود تعلیم و تربیت سرهم 

. در این طرح نیز بر (1974بیلر،د )بنـدی شده ای را به آنها تحمیل کر

تمام استعداد های نام برده توسط گاردنر تأکید شده است جز هوش 

موسیقیایی که هوش دینی جایگزین آن شده است، در رابطه با سنجش فرم های 

( 2010استعداد سنج پژوهش های زیادی شده است که پژوهش حاج هاشمی و انگ )

سوال و  90( با 1999نزی )مشخص کرد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مک

، طبیعت گرایی 70/0، وجودگرایی 75/0مقیاس برای مقیاس های درون فردی  9

، 62/0، درون فردی64/0، کالمی 65/0، موسیقیایی 66/0فضایی -، دیداری66/0

 است. 9/0سوال  90و برای کل  6/0ریاضی -، منطقی61/0جنبشی -بدنی

رسشنامه شهاب با فرم ارزیابی یافته دوم پژوهش در رابطه با همبستگی پ

پژوهش خرده مقیاس های هر فرم دو به دو بر طبق توصیفی بود که در این 

مشابهت با یکدیگر مورد بررسسی قرار گرفتند که مشخص گردید که خرده 

 71/0مقیاس ریاضی در فرم شهاب و فرم ارزیابی از بیشترین مشابهت با 

 -22/0خرده مقیاس های هنری با برخوردار بودند و کمترین مشابهت برای 

 بود.



تصمیم بر این پژوهش  گرفته  پاییناستعداد در سنین  کشف به دلیل اهمیت

که در آموزش و  پرسشنامه شهاب با واحد های درسی شد تا میزان همبستگی

 مورد سنجش قرار گیرد پرورش نیز مکمل یکدیگر خوانده شدند

ه پرسشنامه شهاب و فرم ارزیابی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر نشان داد ک

تگی کامل در توصیفی هر کدام از اعتبار کافی برخوردار بوده اما همبس

به  د با استفاده از نتایج. و امید می روود نداردوج بین خره مقیاس ها

 برخی از تواقص این طرح رفع گردد. دست آمده

نمونه محدودی نمونه این پژوهش یکی از مدارس ابتدایی شهر اردبیل بود که 

نفر انتخاب گردید برای تعمیم نتایج ضروری است پژوهش  100به اندازه 

 های مشابهی در مدارس دیگر )هر دو جنس( صورت گیرد.

 

 

 

( روانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی 1397سیف، علی اکبر )

 تربیتی(  نشر ) دوران(

 

طریق ( مدل سازی نقش هوش های چندگانه از 1395نعمتی، سمیه )

مهارت مطالعه در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه 

 کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی.

( انتشارات ساواالن صفحه1393گنجی، حمزه)  

( روانشناسی رشد. تهران: 1391شعاری نژاد، علی اکبر ) 

 انتشارات اطالعات

انتشارات سخن( روش های تحقیق در علوم رفتاری، 1389پاشا شریفی، حسن)  

( دست نامه 1394مجدفر، مرتضی؛ اصالنی، ابراهیم و سلیقه دار، لیال )

ی طرح شهاب، شهاب راهنمای آموزگاران و مدیران ویژه دبستان های مجر

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. موسسه فرهنگی مدرسه برهان ) 

 انتشارات مدرسه(.

موزشی طرح شهاب ) طرح شناسایی ( مجموعه متون آ1391بنیاد ملی نخبگان )

.1391و هدایت استعداد های برتر( نگاشت دوم مهر   
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