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مقدمه

رويكردها و اقدامات ك�لان مرتبط با نخبگان و استعدادهاي برتر در
«سن��د راهبردي كشور در امور نخبگان» ارائه ش��ده و الزم است اين
سن��د و رويكردها و اقدامات موجود در آن مبناي عمل در حوزههاي
مختلف نظام نخبگاني قرار گيرد .لكن با توجه به اينكه اين سند ،يك
سن��د راهب��ردي در سطح ملي است ،بسط و تبيي��ن آن در حوزهها و
موضوعات مختلف الزم و ضروري میباشد .لذا در ادامه سعي خواهد
ش��د رويكردها و اقدامات سند كه مرتب��ط با حوزه فعالیت بنیاد ملی
نخبگان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،و شورای عالی
انقالب فرهنگی است ،در قالب نكات و توضيحاتي ،شرح و بسط داده
ش��وند تا استفاده از آنها و عمل ب��ه وظايف محوله به این دستگاهها
در قبال استعدادهای برتر و نخبگان اوالً ش��فاف و واضح شده و ثاني ًا
وح��دت نگاه و رويكرد در بخشها و مجموعههاي مختلف ذيربط
به موضوع ايج��اد گردد .اما الزم است ابتدا تعاریف بعضی از مفاهیم
کلیدی بر اساس آنچه در سند راهبردی کشور در امور نخبگان تنظیم
شده است ،ارائه گردد:
نخبه :ب��ه فردي برجسته و كارآمد اطالق ميش��ود كه در خلق

6

و گسترش عل��م ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهن��گ و مديريت كشور در
چارچوب ارزشهاي اسالمي اثرگذاري بارز داش��ته باشد و همچنين
فعاليتهاي وي بر پايهی هوش ،خالقيت ،انگيزه و توانمنديهاي ذاتي
ك سو و خبرگي ،تخصص و توانمنديهاي اكتسابي از سوي ديگر،
از ي 
موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.
صاحب اس��تعدادبرتر :به ف��ردي اطالق ميش��ود كه با توجه
ويژگيهاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي
هنوز زمينههاي الزم براي ش��ناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژهی
او فراهم نشده است.
فعاليت نخبگاني :فعاليتي است آگاهانه ،خالقانه و نوآورانه با اثر
گذاري محسوس بر پيشرفت كش��ور در حوزههاي مختلف از قبيل:
علم ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل
و مشكالت كشور.
گ��روه نخبه :هر ي��ك از گروهها ،سازمانه��ا و نهادهايي كه در
مقايسه با ساير هويتهاي مشابه ،توانمندي انجام فعاليتهاي نخبگاني
را دارا هستند.
گروه استعداد برتر :هر يك از گروهها ،سازمانها يا نهادهايي كه
استعداد كسب توانمنديهاي ويژهاي را دارد ولي براي تبديل آنها به
گروه نخبه ،بايد حمايتها و برنامهريزيهاي الزم صورت پذيرد.
اجتماع نخبگاني :شامل افراد يا گروههايي است كه به تشخيص
بنياد ملي نخبگان ،توانمنديهاي بالق��وه يا بالفعل انجام فعاليتهاي
نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين ش��امل همه افراد و گروههاي نخبه و
صاحب استعدادبرتر است.
نظام نخبگاني :شامل مجموعه بخشهاي مختلف كشور مشتمل
ب��ر نقش آفرين��ان ،نهادها ،قوانين ،سازوكاره��ا و روندهايي است كه
ب��ر «فعاليتهاي نخبگاني» و «اجتم��اع نخبگاني» به صورت مستقيم
اثرگذارند.

فصل اول

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر و نخبگان

 .1-1مقدمه

شناسايي و هدایت استعدادهاي مختلف افراد ،یکی از كليديترين
قدمها در رش��د و پرورش آنها است .اغلب استعدادهايي كه هدر
ميروند يا به حد مطلوبی از كمال نميرسند ،به دليل عدم شناخت
درس��ت استعدادها و توانمنديها اس��ت .در همین راستا ،در سند
راهب��ردی کش��ور در امور نخبگان ،به عن��وان اولین راهبرد کالن،
شناسایی و هدایت استعدادها مورد توجه قرار گرفته و در ذیل آن،
دو راهبرد ملی زیر تعریف شده است:

تنوعبخش��ي در تعریف سطوح ،حوزههای فعالیتهای
نخبگانی و روشهای شناسایی آنها
هداي��ت صاحب��ان اس��تعدادهاي برت��ر با اس��تفاده از
توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی

در این فصل تالش ش��ده است در چارچوب راهبردهای فوق
و نیز اقدامات ملی تعریف ش��ده در راست��ای آنها ،نكاتی جهت
اجراییسازی هر چ��ه بهتر و مؤثرتر سند راهبردی کشور در امور
نخبگ��ان ارائه گردد .البته ب��ا توجه به اینکه بخ��ش قابل توجهی
از فرآیندهای ش��ناسایی استعدادها مرب��وط به دوران دانشآموزی
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است ،در این فصل ابتدا ً به طور خاص نکاتی در رابطه با شناسایی
و هدایت استعدادهای دانشآموزی مطرح میگردد.
ما مسأل ه شناسائى نخبه را داريم .پيش از شناسائى نخبه
ش��ناسائى استعدادبرتر را داريم كه در طول زمان تبديل
به نخبه خواهد شد  . ...پس اول شناسائى استعداد برتر
است ،بعد مسير اين صاحب استعداد برتر به سمت نخبه
شدن ،بعد رسيدن به نقطهى ثمردهى كه در واقع همان
نقط ه نخبه است.

مقام معظم رهبری
ديدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى ـ 1390/7/13

 .2-1راهکاره�ا و رویکردهای صحیح در شناس�ایی و
هدایت استعدادهای دانشآموزی

جهت ش��ناسایی و هدایت استعداده��ای دانشآموزی راهکارها و
رویکردهای��ی بر اساس محت��وای سند راهبردی کش��ور در امور
نخبگان و اسناد پشتیبان آن استخراج ش��دهاند .این موارد در کادر
زیر ارائه و در ادامه تشریح شدهاند:
ايج��اد زمينهه��ا و تعريف سازوكاره��ای مناسب در
مدارس برای شناسايي استعدادها
ایج��اد سازوکارهای الزم برای ش��ناسایی و هدایت
استعدادها در راستای اهداف و نیازهای کشور در مدارس
حمای��ت از افراد و مجموعهه��ای متعهد به تأسیس
مدارس و سیستمهای آموزشی
استف��اده از پتانسی��ل مجموعههای غی��ر رسمی مثل
مساجد ،مجموعههای فرهنگی و هنری و...
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پشتیبانی از سیستمهای آموزشی و پرورشی غیردولتی
فعال در زمینه شناسایی استعدادها
ایجاد سیستم اعتبارسنجی و اعتباردهی برای مجموعهها
و افراد دارای توانمندی شناسایی و کشف استعدادها
ایج��اد امکان��ات مناسب و متناسب ب��ا استعدادها و
اولویتهای مناطق مختلف کشور
سیاستگ��ذاری در راستای هدایت استعدادهای برتر
در جهتهای تربیت��ی و اعتقادی در کنار جهات علمی
و مهارتی
تعیین شاخصهایی برای ارزیابی فرآیندهای هدایت
استعدادها و مجموعههای متولی این حوزه
احیای دورههای کارورزی و کارآموزی
تبیی��ن جایگاه و اهمیت رش��تههای علوم انسانی در
مدارس

ايجاد زمينهها و تعريف س��ازوكارهای مناسب در مدارس
برای شناسايي استعدادها
بسياري از فرآيندهاي شناسايي استعدادها و كشف استعدادهاي برتر
در بستر مدرسه اتفاق ميافتد؛ لذا ايجاد زمينههاي مناسب در مدارس
برای شناسايي استعدادها و تعريف سازوكارها و رویههاي الزم براي
اين موضوع بايد در دستور كار سياستگذاران ،برنامهريزان و مديران
وزارت آموزش و پرورش و بنياد ملي نخبگان قرار بگيرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>1
راهبرد ملی > 1اقدام ملی:1

بازنگ��ري و بازتعري��ف ضوابط و مق��ررات مربوط به
فرايندهاي شناسايي ،جذب و پشتيباني از اجتماع نخبگاني
در دستگاههاي مسؤول با تأکید بر رصد فعالیت نخبگانی.
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ایجاد سازوکارهای الزم برای شناسایی و هدایت استعدادها
در راستای اهداف و نیازهای کشور در مدارس

طبیعت ًا مدارس و سیستمهای آموزش��ی مطابق نیاز خود به شناسایی،
ج��ذب و هدایت دانشآموزان میپردازند .معموالً نیز به نحوی عمل
میکنن��د که بتوانند اهداف خ��ود را محقق ساخته و عملکرد و اعتبار
خود را ارتقاء دهند .بنابراین وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای
حاکمیتی مسئول در حوزه نظارت و هدایت مدارس مختلفی که وجود
دارد ،بای��د سازوکارهای الزم برای ش��ناسایی و هدایت استعدادها و
قابلیتها را در راستای اهداف کشور و نیازهای نظام ،طراحی و اجرا
نمایند .بهترین راه برای این منظور نیز شناسایی مدارس و سیستمهای
آموزش��ی و پرورش��ی مطل��وب و همراستا با سیاسته��ا و اهداف
وزارت آم��وزش و پرورش و تسهی��ل و رفع موانع فعالیتهای آنها
است .بدیهی است که با توجه به گستردگی نظام آموزش و پرورش،
ورود دستگاههای حاکمیتی به تولید و ایجاد سیستمهای ش��ناسایی و
پرورش استعدادهای درخشان نمیتواند روشی مناسب و کارآمد باشد
و ای��ن دستگاهها باید جایگاه سیاستگذار ،راهبر ،بسترساز و نظارت
کننده بر سیستمهای مختلف را داش��ته باشند و به نحوی برنامهریزی
و سیاستگذاری نمایند که این سیستمها در راستای اهداف و برنامهها
به صورت توزیع شده و غیرمتمرکز توسعه پیدا کنند.

حمایت از افراد و مجموعههای متعهد به تأسیس مدارس و
سیستمهای آموزشی

یکی از بهترین راههای گسترش ش��ناسایی و کشف استعدادهای برتر
در زمینههای گوناگون جهتدادن و استفاده از انگیزهها و پتانسیلهای
بخش خصوصی است که با انگیزهها و تخصصهای مختلف ،تعهد به
ایجاد و تأسیس مدارس و سیستمهای آموزش��ی دارند .استفاده از این
انگیزهها و پتانسیلها در چارچوبهای تعیین شده میتواند به گسترش
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غیرمتمرکز و مدیریت شده سیستمهای آموزشی نخبگانی منجر شود.
تسهی��ل و حمایت درس��ت از این افراد و گروهه��ا در راستای ایجاد
مدارس و سیستمهای آموزشی مدنظر باید در دستور کار دستگاهها و
نهادهای حاکمیتی مسئول خصوص ًا وزارت آموزش و پرورش و بنیاد
ملی نخبگ��ان قرار گیرد .در حقیقت در این رویکرد حاکمیت ،نقشی
فراست��ادی را در توسعه و مدیری��ت نهادهای واسط ایفاء خواهد کرد
و مستقیم�� ًا در فعالیتهای صفی ورود نخواهد نمود .سیاستگذاری
و برنامهریزی برای توسعه هدایت ش��ده و مدیریت ش��ده مدارس و
سیستمهای آموزش��ی و پرورشی نخبگانی یکی از راههای تحقق این
رویکرد اس��ت .ضمن اینکه رویکرد گست��رش سعه نخبگی و تنوع
بخش��ی در روشها و استعدادها را نیز تحقق خواهد بخشید چرا که
افراد و گروههای مختلف روشها و حوزههای تخصصی گوناگونی را
مبنای کار خود قرار خواهند داد .توجه به توزیع صحیح این مدارس و
سیستمها چه از نظر حوزه تمرکز و چه از نظر جغرافیایی در گسترش
متوازن و برقراری عدالت در ش��ناسایی و پرورش استعدادها و فراهم
نمودن فرصت رش��د برابر برای همه ان��واع استعداد و اقشار مختلف
بسیار اهمیت دارد.
از آنج��ا که انگیزههای مختلفی در این راست��ا وجود دارد با تعیین
ش��اخصها ،استانداردها ،چارچوبها و روالهای درست میتوان به
خوب��ی از این ظرفیت بهره برد .به عنوان مث��ال افراد و مجموعههای
مختلفی وجود دارند که عالقه و توانمندی ایجاد سیستمهای آموزشی
در حوزههای تخصصی علمی مثل ریاضی ،تجربی و انسانی ،حوزههای
فرهنگی و هنر ،زمینههای مهارتی و فنی ،مهارتهای عمومی و سایر
حوزهها را دارند .در زمینههای پرورشی مانند پرورش دینی و اعتقادی،
نیز انگیزهها و ظرفیتهای بسیاری در جامعه وجود دارد.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن > 1
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها ،نظامنامهها ،ضوابط و
مقررات براي مشارکت بيشتر بخش غيردولتي در تأسيس
و فعاليت مدارس ،مراکز آموزشي تخصصي و نهادهای
نخبه پرور در حوزههاي مختلف و با روشها و محتواي
درسي متنوع.

اس��تفاده از پتانسیل مجموعههای غیر رسمی مثل مساجد،
مجموعههای فرهنگی و هنری و...

هر چند مدارس مهمترین بستر ش��ناسایی و کشف استعدادهای افراد
در دوران دانشآموزی هستند نباید از سایر سیستمها و مجموعههایی
که پتانسیلهایی در این زمینه دارند ،غفلت نمود .این موضوع خصوص ًا
در مناطق و بخشهایی از جامعه که سیستمهای آموزشی و پرورشی
استعدادهای برتر کمتر هستند ،اهمیت دو چندان مییابد .این سیستمها
که اغلب نیز غیررسمی هستند شامل مساجد ،مجموعههای فرهنگی
و هنری ،خانوادهها ،صاحبان مشاغل ،خیریهها و امثال آنها میتوانند
استعدادهای مختلف کودکان و نوجوانان را شناسایی کنند .از آنجا که
پایش و رصد این سیستمها و ایجاد چارچوبها و قوانینی خاص برای
آنها به صورت متمرکز و ساختارمند بسیار مشکل و شاید غیرممکن
است ،ایجاد سازوکارهایی برای اعالم استعدادهای شناسایی شده توسط
این مجموعهها و نهادها میتواند زمینه الزم برای معرفی استعدادهای
کشف شده در سیستمهای غیر از مدرسه را برای مجموعههای حاکمیتی
نظیر وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان فراهم آورد .بدیهی
اس��ت که در چنین مدلهایی باید سازوکارهای اعتبارسنجی ادعاهای
ارائه شده ،طراحی شده و مورد استفاده قرار گیرد .این کار باعث خواهد
شد فرآیند شناسایی و کشف استعدادهای دانشآموزان به مسائل درسی
و آموزشی که در مدارس بر آنها تمرکز میشود محدود نباشد که منجر
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به گسترش دامنه استعداد و تنوع در روشها که مدنظر سند راهبردی
کشور در امور نخبگان است ،خواهد شد.

سیاس��تگذاری در راس��تای تعدیل نهادها ،س��ازمانها و
جایزههای نظام نخبگانی دولتی و گسترش بخش خصوصی
در این حوزه

نگاه��ی به تجربیات جهانی (خصوص ًا در کشورهای آمریکا و آلمان)
نشان میدهد که سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط با امور نخبگان،
که عموم ًا غیردولتی هستن��د ،توانستهاند در پرتو سیاستگذاریهای
کالن و منسجم دولتی ،به ش��ناسایی افراد ب��ا استعداد و تیزهوش در
دوران کودکی و دانشآموزی مبادرت نمایند و با پرورش و هدایت این
نیروها در مسیر آموزشی ِصحیح و یکپارچه ،این نیروها را متناسب با
نیازهای کالن کشور پرورش داده و رشد و توسعه در حوزههای مدنظر
را محقق سازند.
در کش��ور ما نهادهای بسیاری در حوزه نخبگانی فعالیت میکنند که
اکثر آنها زیر مجموعه وزارت علوم و دولتی هستند .همچنین ساالنه
جوایز و جشنوارههای متعددی در راستای شناسایی و تکریم نخبگان
برگزار میش��ود که اکثر آنها نیز دولتیاند .با توجه به اینکه عملکرد
بخ��ش خصوصی مثل سایر زمینهها در این حوزه نیز میتواند بهتر از
مجموعههای دولتی باش��د (همانطور که تجربه کشورهای آمریکا و
آلمان این را اثبات کرده است) ،بنیاد ملی نخبگان باید تالش کند بستر
الزم برای ش��کلگیری سازمانها ،جشنوارهها ،و جایزههای نخبگانی
تحت مدیریت بخش خصوصی ،ایجاد نماید .البته بدیهی است هدایت
و نظارت این نهادها باید توسط بخش دولتی ازجمله بنیاد ملی نخبگان،
وزارتخانههای علوم ،بهداشت ،ارشاد و  ...صورت پذیرد.
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مشارکت بخش خصوصی در شناسایی
استعدادها و نخبگان در ایاالت متحده

انجم��ن علم و جامعه ایاالت متح��ده یکی از مهمترین
نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی این کشور در شناسایی
و حمایت نخبگ��ان است که مجموع��های از ابزارهای
شناخته شده را به این منظور به کار میگیرد .این انجمن
سالیانه چندی��ن رویداد مهم را در عرصه دانشآموزی با
همکاری بخش خصوصی برگزار میکند که هر یک به
نوبه خود میتواند به عنوان مشهورترین نمونههای جهانی
در استفاده از آن ابزار خاص باشند .در ادامه برخی از این
همکاریها معرفی میشوند:
برنامه جستجوی استعدادهای علمی اینتل
برنامه جستجوی استعدادهای علمی انجمن علم و جامعه،
به عنوان قدیمیترین و با اهمیتترین رقابت علمی برای
دانشآم��وزان س��ال آخر دبیرستان در آمریک��ا در آغاز با
مشارکت شرکت وستینگهاوس و در سال  1942راهاندازی
ش��د .از سال  1998به بعد این برنامه با همکاری شرکت
اینتل و بنیاد اینتل ادامه یافت و اینتل تعهد نموده است که تا
سال  2016به حمایت خود از این برنامه ادامه دهد.
برنامه نمایشگاه بینالمللی علم و مهندسی اینتل
بزرگتری��ن رقابت علم��ی پیش از دانشگ��اه در جهان
است که ه��ر ساله بی��ش از  1600دانشآموز دبیرستان
(کالسهای  9تا  )12از  60کشور جهان در آن ش��رکت
میکنند تا تحقیقات مستقل خود را به نمایش گذاش��ته
و بحث کنند .هر سال میلیونه��ا دانشآموز از سرتاسر
جهان در نمایشگاههای علمی -محلی ،که توسط مدارس
حمایت میشوند ،به رقابت میپردازند.
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برندگان این نمایشگاهها میتوانند در نمایشگاههای
منطق��های و ایالت��ی وابسته به انجم��ن علم و جامعه
ش��رکت نماین��د و در نهای��ت برگزیدگ��ان ای��ن
نمایشگاههای منطقهای ،میتوانند فرصت حضور در
نمایشگاه بینالمللی علم و مهندسی اینتل را به دست
آورند .در این نمایشگاه استعدادهای درخشان علمی
جوان گردهم جمع میش��وند ت��ا دستاوردهایشان را
در عرص��های بینالمللی به نمایش بگذارند و توسط
دانشمندان برجسته مورد قض��اوت قرار گیرند و در
نهای��ت فرصت رقابت برای جوایز و بورسیههایی به
ارزش مجموع ًا  4میلیون دالر به دست آورند .بخش
عم��دهای از جوای��ز این مسابقه به ص��ورت بورسیه
دانشگاهی برندگان است .این برنامه نیز با حمایت مالی
شرکت اینتل برگزار میشود.
برنام��ه «س��تارههای در ح��ال طلوع مهندس��ی،
تکنولوژی ،علوم کاربردی و ریاضی»
این برنامه که با حمایت شرکت برودکام و تحت عنوان
«برودکام مسترز ( »)The Broadcom MASTERSاز
آن یاد میشود ،رقابتی است برای الهامبخشی و تشویق
نوآوران ،مهندسان و دانشمن��دان جوان آینده .در این
رقابت ریاضی ،مهندسی ،تکنولوژی و علمی ملی که به
دانشآموزان دبیرستان (کالسهای  6تا  )8اختصاص
یافته ،دانشآموزان برگزیده در نمایشگاههای وابسته
به انجمن از سرتاسر ایاالت متحده حضور دارند .هر
ساله از کاندیداهای سرتاسر کشور 300 ،نفر به عنوان
برگزیدگان نیمهنهایی انتخاب میشوند که از میان آنها
تعداد  30نفر برگزیده نهایی انتخاب و به واشینگتون
دی سی فرستاده میشوند تا برای جوایز و پاداشها (از
جمله جایزه نفر برتر بالغ بر  25هزار دالر) به رقابت
بپردازند.

18

پشتیبانی از سیستمهای آموزشی و پرورشی غیردولتی فعال
در زمینه شناسایی استعدادها

یک��ی از لوازم ماندگاری توسعه سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی
استعداده��ای برتر ،وج��ود منابع مالی کافی ب��رای انجام فعالیتها و
برنامههاست ،که معموالً نیز نسبت به سیستمهای معمول آموزشی و
پرورشی هزینههای بیشتری را نیز در بردارند .با توجه به شرایط جامعه
و حوزههای فعالیت این مجموعهها ،روشهای مختلفی برای تأمین این
هزینهها وجود دارد که الزم است در سیاستگذاریها و برنامهریزیها
م��ورد توجه قرار گیرد .این مجموعهها را میتوان در سه دسته تقسیم
کرد که تأمین مالی آنها ،هر یک رویکرد متفاوتی را طلب میکند:
در دست��ه اول ،فعالیت مجموع ه اعتبار الزم را در جامعه دارا بوده و
تقاضای مناسب برای چنین آموزشهایی وجود دارد ،سیاستها باید
به نحوی باشد که تأمین مالی این سیستمها از طریق دریافت هزینه از
مخاطبان انجام شود .البته در چنین سیاستهایی باید به امکان استفاده
همه اقشار درآمدی از این خدمات آموزشی توجه شود و سازوکارهایی
برای حمایت از این گروه و فراهم کردن فرصت استفاده آنها طراحی
ش��ده و مورد استفاده ق��رار گیرد .نکته قابل توجه نی��ز این است که
در ای��ن خصوص امکان ارائ��ه یک سیاست یا برنامه واحد برای همه
بخشهای جامعه وجود ندارد چرا که هم هزینههای چنین سیستمهایی
در مکانهای مختلف متفاوت است ،هم تقاضا برای آموزشها ،و هم
ت��وان مالی مخاطبان ،که وج��ود سیاستهای متناسب با هر بخش را
ضروری میسازد.
دست��ه دوم سیستمهایی است که ش��ناسایی ،هدای��ت و پرورش
استعدادهای برتر را در دست��ور کار دارند اما مخاطب و استقبال الزم
از زمینه آموزش��ی و پرورشی آنها به دالیل مختلف وجود ندارد .در
چنی��ن ش��رایطی در صورتی که مأموریت ای��ن سیستمها در راستای
نیازهای کش��ور و اهداف نظام جمهوری اسالمی است ،باید روشها
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و سیاسته��ای الزم برای تأمین مال��ی و توسعه آنها طراحی و اجرا
ش��ود .یکی از روشهای مناسب ب��رای تأمین منابع مالی برای چنین
سیستمهای��ی وضع قوانین و تدوین سیاستهایی است که مطلوبیت
الزم را برای تأمین منابع الزم این سیستمها توسط مجموعههای دولتی
و خصوصی مختل��ف ایجاد نماید .مواردی مثل معافیتهای مالیاتی،
افزایش اعتبار از طریق اعط��ای گواهینامهها ،دادن مجوز فعالیتهای
خاص و سایر روشهای��ی از این دست به مجموعههای مختلف در
صورت تأمین منابع سیستمهای آموزشی و پرورشی تأیید شده استعداد
برتر ،یکی از روشهای هدایت منابع در این سیستمها است .به عنوان
مثال برای بسیاری از مجموعههای اقتصادی کاهش هزینههای قانونی
در ازای کم��ک به این سیستمها بسیار جذاب است خصوص ًا اگر این
مجموعههای آموزش��ی و پرورشی تشابهاتی در حوزه فعالیت با این
بنگاههای اقتصادی داشته باشند .به طور فرض یک مجموعه فعال در
زمین��ه ساخت خودرو میتواند حامی و تأمینکننده منابع یک سیستم
نخبگانی آموزشهای مهارتی باشد .استفاده از توان مؤسسات فرهنگی
هنری ،و اعطای تخفیفات و مجوزهای متناسب ،به آنها در ازای چنین
فعالیتی مثال دیگری از این روش است که میتواند مورد استفاده قرار
گیرد .الزم به ذکر است این موضوع با ایجاد مدارس ذیل مجموعهها
متفاوت است و هدایت منابع به مجموعههای تأیید ش��ده را که توان
مالی الزم را ندارند ،شامل میشوند .این روش خصوص ًا برای توسعه
سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی استعدادهای برتر در مناطق کمتر
توسعه یافته کش��ور ،روش مناسبی است که میتواند منابع مالی را از
مرکز به سمت آنها هدایت نماید.
دسته سوم مدارس و سیستمهای آموزشی و پرورشی استعدادهای
برتر و تأیید شدهای هستند که هیچ یک از راههای فوق برای تأمین مالی
را ندارد و تأمین از طریق بخشهای مختلف جامعه برای آنها ممکن
نیس��ت .در این موارد ،الزم است سیاستهای حمایتی تدوین و اجرا

20

گردد .در این سیاستها نیز باید تا حد ممکن رویکرد کاهش هزینه تا
افزایش درآمد مورد توجه قرار گیرد .به عنوان مثال به جای اختصاص
منابع مالی به یک مجموعه آموزشی و پرورشی استعدادهای برتر موارد
هزینهزایی مثل تأمین فضای آموزشی ،تأمین نیروی انسانی مناسب و
امکان استفاده از فضاهای ورزشی ،کارگاهی و تفریحی در دستور کار
قرار بگیرد .ضمن ًا حمایتهای ذکر ش��ده باید به نحوی برنامهریزی و
اجرا شوند که به تدریج به استقالل مجموعهها منجر شوند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن> 1
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی:6

ارائه تسهيالت براي شكلگيري نهادهاي مشاوره به افراد
و گروههاي نخبه و صاحبان استعدادهاي برتر (از جمله
مشاورههاي معتمد حقوقي ،کارآفريني و روانش��ناسي
مورد تأييد)

ایجاد سیستم اعتبارسنجی و اعتباردهی برای مجموعهها و
افراد دارای توانمندی شناسایی و کشف استعدادها

ایجاد سیستم اعتبارسنجی و اعتباردهی برای مجموعهها و افرادی که
توانمندی شناسایی و کشف استعدادها را دارند عالوه بر اینکه به توسعه
هدایت شده سیستمهای شناسایی استعدادهای برتر منجر خواهد شد
اعتبار شناساییهای انجام شده را افزایش خواهد داد .طبیعی است که
بی��ن دانشآموزی که از طرف یک معلم در یک سیستم عادی معرفی
ش��ده تا دانشآموزی که از طریق اساتید و نخبگ��ان برتر یک حوزه
معرفی ش��ده است ،تفاوت وجود دارد .لذا ایجاد ش��بکه ش��ناسایی
استعدادهای برتر دانشآموزی و تعریف و تعیین هویت و اعتبار برای
افراد و مجموعهها در آن به ش��ناسایی گستردهتر ،دقیقتر و صحیحتر
خواهد انجامید .در این شبکه با توجه به ویژگیهای افراد مجموعهها و
عملکرد و سوابق قبلی آنها به شناساییها و افراد معرفی شده توسط
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آنها وزن و اعتبار داده میش��ود .این ش��بکه عالوه ب��ر فراهم کردن
زمینه ش��ناسایی دانشآموزان مستعد ،بسته خوبی برای کشف افراد و
مجموعههای توانمند در حوزه کشف استعداد است که میتوان برای
توسعه نظام نخبگانی بر روی آنها سرمایهگذاری نمود .این شبکه یکی
از اهرمهای اعتباردهی و اعتبارسنجی نخبگانی خواهد بود که در سند
راهبردی کشور در امور نخبگان توجه وی ژهای به آنها شده است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>1
راهبرد ملی > 1اقدام ملی:2

توسعة سازوکارهاي اعتباردهي ،اعتبارسنجي ،رتبهبندي و
ارتقاي «نهادهاي تخصصي -حرفهاي» کشور بر اساس
ضوابط ،مقررات و استانداردهاي عمومي مورد تأييد بنياد
ملينخبگان.

ایجاد امکانات مناسب و متناسب با استعدادها و اولویتهای
مناطق مختلف کشور

به صورت طبیعی دانشآموزان به جمعیتهایی سوق پیدا میکنند که
امکانات و لوازم رشد در آنها فراهم باشد .به طور فرض در مدرسهای
که امکان��ات رایانهای خوبی دارد دانشآموزان ب��ه استفاده از آن و به
تبع آن رشد در زمینههای مرتبط با علوم رایانه سوق پیدا میکنند ،در
مدرسهای که امکانات کارگاهی و فنی وجود دارد تمایل به کارهای فنی
افزایش مییابد و در سایر مسائل مثل آزمایشگاههای علمی ،امکانات
عمل��ی نیز این امر مصداق دارد .لذا وزارت آموزش و پرورش باید با
برنامهری��زی صحیح و ایجاد امکانات مناسب و متناسب با استعدادها
و اولویته��ای مناطق و بخشهای مختلف کشور ،زمینههای رش��د
استعدادهای برتر در زمینههای اولویتدار و مورد نیاز جامعه را فراهم
آورد؛ به عن��وان مثال در مناطق روستایی میتوان امکاناتی متناسب با
حرفه اصلی اهالی مثل کشاورزی ،دامپروری ،و  ...در اختیار مدارس و
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استعدادهای برتر آن منطقه قرار داد .حتی میتوان چند درس متنوع را
متناسب با حرفه آینده دانشآموزان یک منطقه (مث ً
ال برای روستانشیان،
حرفههای کشاورزی و دامپروری هم مطلوب آنها و هم نیاز اساسی
کشور است) در مدارس ،تدریس کرد.

سیاستگذاری در راستای هدایت استعدادهای برتر مدارس
و دانشگاهها در جهتهای تربیتی و اعتقادی در کنار جهات
علمی و مهارتی

هدایت استعدادهای برتر باید در دو جهت انجام شود .اول جهتهای
تربیتی و اعتقادی که اهمیت فوقالعا دهای در شخصیت دانشآموزان
دارد ب��ه نحوی که بدون توجه به ای��ن جهات تربیتی توانمندیهای
علم��ی و مهارتی نهتنها مفید نخواهد ب��ود بلکه میتواند برای فرد و
جامعه تهدیدات و ضررهایی را ایجاد نماید .جهت دوم جهات علمی،
تخصص��ی و مهارتی است که خود ب��ه بخشهای گوناگونی تقسیم
میش��ود .در این جهت با عنایت به توانمندیها و استعدادهای افراد
و بر اساس اولویتها و نیازهای جامعه باید برنامههای هدایتی برای
رش��د و ش��کوفایی استعدادها تدوین و اجرا شود .در حقیقت رشد
استعدادها و توانمندیهای افراد باید به صورت مدیریت ش��ده و در
جه��ت مورد نیاز جامعه اتفاق بیفتد .رش��د نامت��وازن و بدون جهت
استعدادهای افراد هم میتواند برای خود فرد مشکالتی را ایجاد نماید
و ه��م برای جامعه ایجاد چالش کند .بسیاری از مشکالت مربوط به
منابع انسانی در کشور نیز حاصل همین عدم تناسب رشد استعدادها
در جهت نیازه��ا و اولویتهاست .در هر ص��ورت توجه توأمان به
تربیت دینی و اخالقی به همراه رش��د هدایت شده علمی ،تخصصی
و مهارتی میتواند منجر به رشد مناسب افراد و افزایش ظرفیتهای
نخبگانی و منابع انسانی جامعه شود.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>1
راهبرد ملی > 2اقدام ملی:1

استقرار نظام ش��ناسايي و هداي��ت استعدادهای برتر با
روشهاي مربي محور ،مرحلهاي و نامحسوس ،با تأكيد
همزمان بر سه وجه آموزشي ،تربيتي و پژوهشي

تعیین ش��اخصهایی ب��رای ارزیابی فرآینده��ای هدایت
استعدادها و مجموعههای متولی این حوزه

یکی از ابزارهای مهم هدایت افراد و مجموعهها ارزیابی است .ارزیابی
غیر از اینکه اطالعاتی را از وضعیت افراد و مجموعه از جهات مختلف
حاصل میکند ،حکم جهتدهنده و هدایتکننده فعالیتهای آنها را
نی��ز دارد .لذا یکی از مهمترین عوامل در جهت فعالیتهای مدارس،
گروههای دانشآموزی و دانشآموزان خصوص ًا در استعدادهای برتر
که توانمندی ارتقاء در سیستمهای ارزیابی و سنجش را دارند ،تعیین
شاخصهای درست ،ارزیابی و سنجش صحیح و اعتباردهی مناسب
ب��ر مبنای این ارزیابی و سنجش است .ش��اید کلیدیترین اهرمی در
اختیار دستگاههای حاکمیتی ،همین ش��اخصها و ارزیابیهاست .در
حال حاضر مهمترین ارزیابی در سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی
معطوف به ورود به دانشگاهها است که آن هم اغلب با نتیجه کنکور
ارزیاب��ی میش��ود .در حقیقت تنه��ا معیار ارزیابی ب��رای سنجش و
اعتباردهی دانشآموزان ،معدل آنها و رتبه آزمونها و کنکورها است
که مهمتری��ن آنها نیز کنکور سراسری است .م��دارس نیز با تعداد
قبولی در همین آزمونها و معدل دانشآموزانشان سنجیده میشوند و
معلمان نیز اعتبار خود را از آماده کردن بهتر دانشآموزان برای همین
منظور به دست میآورند.
تا زمانی که این نظام ارزیابی تک بعدی بر نظام آموزش و پرورش
مسلط است بسیاری از اقدامات و فعالیتها در جهت شناسایی ،کشف،
هدای��ت و پرورش استعدادهای برتر دانشآموزی بیثمر خواهد ماند
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و به صورت طبیع��ی و بر اساس قواعد منطقی حاکم بر ذهن اجزای
مختلف نظام آموزش��ی ،دانشآموزان مستعد ب��ه سمت تالش برای
آمادگی ش��رکت در آزمون سوق پیدا میکنند و از کارهایی که ممکن
است در آنها توانمند باش��ند باز میمانن��د .در این میان دستگاههای
حاکمیتی مسئول در ح��وزه استعدادهای برت��ر دانشآموزی باید دو
سیاست را همزمان مدنظر قرار بدهند:
 .1تعدد و تنوع سازوکارهای ارزیابی که در ورود به دانشگاه
از امتیاز خوبی برخوردار باش��د که بتوان��د افراد را قانع کند
که به جای تالش ب��رای قبولی در کنکور میتوانند با انجام
فعالیتهای��ی که در آن توانایی ،استعداد و عالقه دارند مسیر
ورود به دانشگاه را هموار سازند.
 .2اه��داف جایگزی��ن به جای ورود ب��ه دانشگاه تعریف و
ترویج داده شود .تعریف دورههای مهارتی و حرفهای ،رفتن
به سمت بازار ک��ار و آموزشهای الزم برای فعالیت در این
حوزه ،طی کردن دورههای هنری و تبدیل شدن به هنرمندان
نخب��ه و خبره از جمله مواردی اس��ت که میتواند به عنوان
مسیر جایگزین مورد توجه قرار گیرد .البته مورد دوم نیازمند
برنام��های کالن و بلندمدت اس��ت و مشارکت دستگاههای
حاکمیت��ی زیادی عالوه بر وزارت آموزش و پرورش و بنیاد
ملی نخبگان را میطلبد.
نکته کلیدی این است که روشهای ارزیابی و سنجش ،و همزمان
ب��ا آن سازوکارهای اعتباردهی باید در جهات اولویتدار و مورد نیاز
کشور در سیستم آموزش و پرورش خصوص ًا برای استعدادهای برتر،
طراحی و عملیاتی ش��وند .سیستمهای اطالعات��ی و پایش نیز الزم
است تا اطالعات حاصل از این ارزیابیها در آنها ثبت و ضبط شده
و مبن��ای تحلیلها و ارزیابی دانش آم��وزان ،معلمان ،مربیان ،مدیران
و مدارس باش��د .ضمن ًا نباید از سیستمه��ای ارزیابی و اعتباردهی به
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معلمان و مدیران و مدارس غافل شد که به صورت غیرمستقیم تأثیر
بسیار باالیی بر دانشآم��وزان و استعدادهای برتر و جهتگیریهای
آنها خواهد داشت.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >4
راهبرد ملی >2اقدام ملی  2 ،1و:3

تصويب ش��اخصها ،استانداردها ،ضواب��ط و مقررات
الزم براي نظام نخبگاني در سطوح و حوزههاي مختلف
و نظ��ارت مستمر بر حسن اج��راي آن توسط بنياد ملي
نخبگان
طراحي ش��اخصها و معيارهاي الزم براي اعتباردهي،
اعتبارسنج��ي و رتبهبن��دي جشنوارهه��ا و رقابتهاي
نخبگان��ي توسط بني��اد مل��ي نخبگان و ب��ا همكاري
وزارتخانهها و نهادهاي مسؤول
ارزياب��ي و پايش مستمر نظام نخبگاني کش��ور و ارائه
گزارشهاي دورهاي و ساليانه به ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي

احیای دورههای کارورزی و کارآموزی

احیای دورههای کارورزی و کارآموزی با سازوکاری جدید و نخبگانی
ب��رای ایجاد زمین��ه تجربه دانشآموزان مستع��د در محیطهای کاری
نخبگ��ان میتواند زمینههای هدایت و رش��د استعدادها در زمینههای
مختلف و در فضای واقعی جامعه را فراهم سازد.
این کار میتواند به نحوی انجام شود که با تعیین امتیاز و اعتبار برای
آن (مث ً
ال تعیین ظرفیت محدود و انتخاب دانشآموزان براساس رقابت
و ارزیابی) به یک سازوکار جذاب تبدیل شود که استعدادهای برتر از
آن استقبال نمایند .دورههای مقدماتی این کار میتواند بهصورت محلی
و استان��ی و دورههای تکمیلی و پیشرفته در سطح محدود به صورت
ملی و در مجموعههای خاص کشور برگزار گردد .این سازوکار خود
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میتواند به یک سازوکار شناسایی استعداد در حوزههای مختلف تبدیل
شود .البته باید امتیازات و مشوقهایی نیز برای مجموعههای پذیرنده
تعریف نمود که از جانب آنها نیز عالقه و انگیزه الزم برای اجرای این
طرح وجود داشته باشد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >1
راهبرد ملی >2اقدام ملی:7

گسترش اردوهاي جهادي ،بازديدها و دورههاي آموزشي
و احي��اي دورههاي ک��ارورزي و کارآموزي اختیاری به
منظور ارتقاي شناخت اجتماع نخبگاني از نيازها و شرايط
واقعي جامعه

تبیین جایگاه و اهمیت رشتههای علوم انسانی در مدارس

متأسفان��ه در مدارس و حتی دانشگاههای کشور ،به علوم انسانی نگاه
درست��ی وجود ن��دارد .با وجود اهمیت بسیار باالی این رش��تهها ،اما
گرایش عمده استعدادهای برتر به سمت رشتههای فنی و تجربی است
و این رشته با استعدادهای متوسط و ضعیف پر میشود .متأسفانه عالوه
بر اینکه این نگاه اشتباه در خانوادههای دانشآموزان وجود دارد ،کادر
مدارس و حتی مشاوران نیز به این اشتباه دامن میزنند .لذا میبایست،
جایگاه و اهمیت رش��تههای علوم انسانی هم در میان خانوادهها ،هم
کادر مدارس و هم خود دانشآموزان تبیین شود .یکی از بهترین راهها
برای تشویق استعدادهای برتر برای گرایش به سمت رشتههای علوم
انسانی ،معرفی بازار کار و معرفی دامنه تأثیرگذاری مشاغل مربوط به
این رشته ،در کنار بیان اهمیت آنها برای دانشآموزان است.

27

اگر شماها انشاءاهلل زبده شوید و در همین علوم انسانی،
مث ً
ال تاریخ ،جامعهش��ناسی و روانش��ناسی که خودتان
گفتید پیشرفت کنید ،حقیقت ًا بدانید ارزش شما در جامعه
و در سطح بین المللی از یک پزشک پیشرفته ،یقین ًا کمتر
نیست ،بلکه بیشتر هم هست .شما االن نگاه کنید ،ببینید
در این چهرههای معروف دنیا چند تا پزش��ک هستند،
چند تا جامعهش��ناس یا مورخ وجود دارد .میبینید که
تعداد برجستگی دومی بیشتر است منتها باید کار کنید
تا پیش بروید.
مقام معظم رهبری
ديدار نخبگان جوان ـ ۱۳۸۵/۰۶/۲۵

 .3-1راهکاره�ا و رویکردهای صحیح در شناس�ایی و
هدایت استعدادهای برتر و نخبگان

جهت ش��ناسایی و هدایت استعدادهای برتر و نخبگ��ان ،راهکارها و
رویکردهایی بر اساس محتوای سند راهبردی کشور در امور نخبگان
و اسناد پشتیبان آن استخراج شدهاند .این موارد در کادر زیر ارائه و در
ادامه تشریح شدهاند:
فراهم کردن فضای دانشگاهها برای بروز استعدادها در
رشتههای متنوع تحصیلی
بسترسازی برای رشد استعدادهای غیرتحصیلی
زمینهسازی برای ایجاد فرهنگ تاکید بر تنوع و تمایز
استعدادها
بسترسازی برای شناسایی و حمایت از استعدادها در
زمینههای هنری ،فرهنگی ،مذهبی و . . .
توجه به شایستهساالری در شناسایی نخبگان
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فرهنگس��ازی در جهت اجتناب از برچسبزنی در
فرآیندهای شناسایی و کشف استعدادها
بسترس��ازی ب��رای ش��کلگیری هستهه��ای جوان
خودجوش در دانشگاهها
بسترس��ازی ب��رای توسعه مراکز رش��د دانشگاهها و
انجمنهای علمی دانشجویی
هدایتوتشویقنخبگانبهسمتتشکیلگروههاینخبه
توسع��ه و تقوی��ت سامانهه��ای اطالعاتی در جهت
شناسایینخبگان
توسع��ه انجمنه��ای علمی و ش��بکههای اجتماعی
تخصصی
توسعه نهادهای رقابتی به عنوان سازوکار نظام نخبگانی
پشتیبان��ی از رش��د توانمندیه��ای اخالقی اجتماع
نخبگانی
سیاستگ��ذاری در راست��ای ترویج حضور نخبگان
اجتماعی خارج از دانشگ��اه در دانشگاهها (کارآفرینان،
مدیران ،هنرمندان ،عناصر فرهنگی و ) . . .
تدوین فرآیندهای رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی
تخصصی و حرفهای
سیاستگ��ذاری در جهت تفکیک هرمهای مختلفِ
رشد و ارتقای هیئتهای علمی در دانشگاهها
توسعهی كرسيهاي نظريهپردازي و آزاد اندیشی در
دانشگاهها

فراهم کردن فضای دانش��گاهها برای بروز اس��تعدادها در
رشتههای متنوع تحصیلی
یکی از رویکرده��ای مهم سند راهبردی کشور در امور نخبگان بحث
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تنوع است .در حال حاضر دانشگاه تقریب ًا یک راهحل یگانه و تنها راهی
اس��ت که دانشآموزان سر راه خود میبینند و غیر از کسانی که به علت
محدودیتهایی امکان آن را پیدا نمیکنند ،بقیهی افرادی که استعداد و
توانمندی الزم را دارند ،دانشگاه را انتخاب میکنند (که درست یا غلط
بودن این امر و اصالح آن در اینجا مورد بحث نیست) .نکته این است که
نباید این اتفاق در دانشگاه نیز تکرار شود .وقتی کسی در رشتهای پذیرفته
میشود ،این رشته بیش از اینکه حاصل استعدادها ،انگیزهها و عالیق او
باش��د حاصل رتبهای است که در کنکور کسب کرده و رشتهای که در
دبیرستان انتخاب نموده است .شاید کسی باشد که استعداد هنری دارد
اما به دالیل اجتماعی و فشارهای خانوادگی رشتهی ریاضی را انتخاب
کرده و در دانشگاه هم در یک رشتهی مهندسی ادامه تحصیل میدهد .در
دانشگاه باید جلوی ادامهی این روند گرفته شود ،چون اگر در دانشگاه
هم این روند ادامه پیدا کند ،استعدادهای فرد هدر خواهد رفت و بعید
است کسی که مهندسی خوانده و دکترای آن را هم گرفته بعد از دوران
دانشجویی یک هنرمند ،مدیر یا نظریهپرداز علوم انسانی شود.
در دانشگاه باید به تنوع استعدادها توجه جدی ش��ود و بسترهای
شناسایی ،هدایت و رشد آنها فراهم شود .شاید کسی در یک رشتهی
مهندسی تحصیل میکند اما استعداد هنری دارد یا در پزشکی تحصیل
کند و استعداد مدیریت و کارآفرینی داش��ته باشد .بسترهای این تنوع
در آموزش و پرورش مهم است اما در دانشگاه و سیستمهای آموزش
عال��ی اهمیت بیشتری دارد چون در آم��وزش و پرورش غالب ًا والدین
هستند که برای فرزند خود تصمیم میگیرند یا جامعه پیرامون ،به نوعی
اجبار حاکم است و تنوعی وج��ود ندارد؛ دانشآموز باید یکی از سه
رشتهی ریاضی ،تجربی یا انسانی را انتخاب کند ،البته رشتههای فنی و
حرفهای و هنر هم هستند اما معموالً کسانی که توانمندی دارند به دالیل
اجتماعی و خانوادگی بیشتر به رشتههای ریاضی و تجربی گرایش پیدا
میکنند .در دانشگاه باید به این مسأله پرداخت.
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یکی از کارهایی که میت��وان در بحث تنوع انجام داد فراهم کردن
امکان تغییر رشته در یک مقطع یا انتخاب سایر رشتهها در مقاطع دیگر
برای استعدادهای برتر است .یعنی اگر کسی یک رشتهی مهندسی را
انتخاب کرد ولی پس از مدتی فهمید و اثبات کرد که در رشتهی دیگری
استعداد دارد از تغییری که باید در مسیر رشد و شکوفایی این فرد اتفاق
بیفتد جلوگیری نشود .همچنین باید تغییر رشته بین مقاطع کارشناسی و
ارشد و ارشد و دکتری برای استعدادهای برتر تسهیل شود .وزارتهای
علوم و بهداشت باید به این مسأله کمک کند و اگر کسی در حوزهی
خاص��ی استعدادی دارد فضای تغییر رش��ته و هدایت او به آن سمت
را ایج��اد کند .برای استعداده��ای برتر و خصوص ًا کسانی که کارهای
نخبگانی انجام داده یا استعدادی را بروز داده و اثبات میکنند فضا برای
تغییر رشته ،گرایش و مسیر تحصیلی فراهم شود .در حال حاضر برخی
چیزه��ا غیرممکن است؛ یعنی اگر کس��ی مهندسی یا علوم انسانی را
انتخاب کرد و خواست به پزشکی تغییر رشته دهد تقریب ًا نشدنی است
مگر اینکه دوباره کنکور دهد که آن هم نادر و پرهزینه است.

بسترسازی برای رشد استعدادهای غیرتحصیلی

نکت��هی بعدی توجه به فعالیتهای غیرتحصیلی است که بسیار مهم
است .هم��هی استعدادهای یک فرد ،خ��ود را در مسائل تحصیلی و
آموزشی نشان نمیدهد و الزم است به فعالیتهای غیرتحصیلی توجه
ویژه ش��ود .در مواردی متعددی در دنیا مشاهده میش��ود که کسانی
که کارهای بسیار ویژه انجام میدهند در سیستمهای رسمی آموزشی
و دانشگاهی موفق نبودهاند ،لذا باید به استعدادهای غیرتحصیلی اوالً
توجه شود ،ثانی ًا به رسمیت شناخته شده ،اعتبار داده شود و زمینههای
رش��د آن فراهم گردد .در ذیل به برخی راهکارهای در این زمینه اشاره
میشود:
 .1یک راهکار ،توسعهی فعالیتها با فراهم کردن بسترهایی

31

مثل جشنواره ،مسابقات و کارهای فوق برنامه است که باید
برای آن در آیندهی دانشجویان امتیاز در نظر گرفته شود .در
نظر گرفت��ن معدل یا صرف ًا یک سری مق��االت برای احراز
نخبگی ی��ا استعداد برتر بودن یک دانشجو باعث میش��ود
استعدادهای دیگر فرد اوالً ش��کوفا نش��ود ،ثانی ًا کسانی که
ساختارش��کن هستند و توانمندیهای ویژهای داش��ته و به
سمت آن استعدادها میروند شناخته نشوند ،در نتیجه به آنها
بها داده نمیشود و نمیتوانند به شکوفایی برسند.
 .2میبایست سازوکارهایی برای به رسمیت ش��ناخته شدن
فعالیتهای خارج از نظام آموزشی دانشگاهها در نظر گرفته
شود و به آنها امتیاز تعلق گیرد .ایجاد کسبوکارهای جدید،
برگزاری همایشها ،نتای��ج جشنوارهها و مسابقات باید در
امتیازات افراد ،برخورداری از امکاناتی مثل وامهای تحصیلی،
بورسها ،کمک هزینههای تحصیلی حتی در ادامه تحصیل
آنه��ا خود را نش��ان دهد و صرف ش��اخصهای درسی و
آموزشی نمیتواند این تنوع را در دانشگاهها ایجاد کند.
 .3فراه��م کردن امکان استف��اده از امکانات دانشگاهها برای
استفاده در امور غیردرسی یکی دیگر از راهحلهاست .یکی
از نک��ات دیگر این است که در ح��ال حاضر تمام امکانات
دانشگاهها غالب ًا به مباحث آموزش��ی اختصاص داده میشود
و اگ��ر کسی بخواهد ک��اری ایجاد کند با مشک��ل روبهرو
خواهد شد .غیر از چند دانشگاهی که در آنها امکان کارهای
خارج از ساختار فراهم است در غالب دانشگاهها استفاده از
کارگاهه��ا ،آزمایشگاهها ،سالنها و  ...ب��رای کارهای غیر از
کارهای روزمرهی آموزشی و پژوهشی (به معنی پژوهشهای
تعریف شده در سیستم کالسیک دانشگاهی) فراهم نیست که
میبایست فراهم شود و بسترسازی الزم برای رشد استعدادها
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و ایجاد فرصتها صورت گیرد .یعنی اینکه اگر کسی بخواهد
با توجه به استعدادهایش ک��اری را انجام دهد ولو اینکه آن
ک��ار در غال��ب بحثهای آموزش��ی و روزم��رهی دانشگاه
نباشد ،باید بتواند با حفظ شرایط و اولویتبندیهای الزم از
امکانات دانشگاه استفاده کند .بورسها و کمک هزینهها هم
میتواند به این مسأله جهت دهد ،اینگونه هم نباشد که فقط
در دانشگاههای مهندسی بورسهای مهندسی فراهم ش��ود.
میتواند بورسهایی توسط بخش خصوصی در حوزههایی
که نیاز دارند ایجاد شود .وصل کردن دانشگاههای با حوزههای
تخصصی مختلف مث ً
ال دانشگاه علوم انسانی با دانشگاه فنی
مهندسی یا دانشگاه هنر با سایر دانشگاهها و ایجاد گروههای
بینرشتهای و پروژههای به این شکل نیز میتواند استعدادهای
غیر از شاخه تخصصی افراد را شکوفا کند.
پائول آلن و بیل گیتس
بنیانگذارانشرکتمایکروسافت
پائول آل��ن ( )Paul Allenو بیل گیت��س ()Bill Gates
بنیانگذاران شرکت مایکروسافت هستند .گیتس و آلن
از کودک��ی با یکدیگر دوس��ت بودند و زمانی که هر دو
در میانه راه تحصیل دانشگاهی بودند ،یعنی در سال دوم
دانشگاه ،تصمیم گرفتند که دانشگاه را ترک کنند و وارد
بازار کسب و کار ش��وند .آلن در دانشگاه واش��ینگتن و
گیتس در دانشگاه هاروارد مشغول تحصیل بود .آلن پس
از دی��دن رایانه « »Altair 8800بر روی جلد یک مجله
تصمیم گرفت ،زبان کدگذاری شدهای را بنویسد .وی از
مهارتهای خود و گیتس در کدنویسی زبان برنامه برای
آلتیر آگاهی داشت و از این رو دوستش را قانع کرد ،تا با
او همکاری کند.
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این همکاری منجر به پایهگذاری شرکتی شد که امروز به
عنوان بزرگترین شرکت نرمافزاری جهان شناخته میشود.
آلن امروز یک مولتی میلیاردر و مالک چندین شرکت
فناوری و رسانهای است ،او تا کنون بیش از یک میلیارد
دالر از سرمایه خود را در راه امور خیریه صرف کرده است
و قصد دارد بخش بیشتر امالک خود را به خیریه ببخشد.
همچنین گیتس که برای سالها عنوان ثروتمندترین مرد
جهان را با خود یدک میکشی��د ،امروز یکی از اعضای
هیئت مدیره مایکروساف��ت است و به عنوان مشاور در
پروژه های کلیدی این شرکت حضور پیدا میکند.

بسترس��ازی برای شناس��ایی و حمایت از اس��تعدادها در
زمینههای هنری ،فرهنگی ،مذهبی و ...

تعری��ف استعداد و هوش به صورت تاریخ��ی بیشتر بر استعدادهای
علمی تمرکز داش��ته و اغلب سایر جنبههای هوش نادیده گرفته شده
اس��ت .حیطههایی مانند مدیری��ت و هنر دو نمون��ه از استعدادهایی
است که به صورت سنتی کمتر مورد توجه جوامع مختلف خصوص ًا
نظامهای آموزش��ی بوده است .پذیرش تنوع استعدادها مستلزم توجه
ب��ه استعدادهای درخشان دانشجوی��ی در عرصههای مختلف هنری،
مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و  ...است .از این رو الزم است
بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاههای مربوطه وزارت علوم و بهداشت
را تشوی��ق کرده تا ع�لاوه بر توجه به برگزیدگان آموزش��ی به سایر
برگزیدگان دانشجویی توجه نموده و اقدامات الزم جهت ش��ناسایی
این استعدادها را طراحی نمایند .یکی از راههای ش��ناسایی استعدادها
در زمینههای مختلف ،پشتیبانی و حمایت از برگزاری مسابقات هنری،
مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و  ،...و ترتیب اثر دادن امتیاز این
مسابقات برای در فرصتهای رشد در این رشتههاست.
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باید مسؤوال ِن کارِ علمی در کشور زمینهها را فراهم نمایند
و همه کمک کنن��د راهها را برای جوانان ممتاز و برتر باز
کنن��د ،هم در علوم ریاضی ،ه��م در علوم طبیعی ،هم در
علوم انسانی ،هم بخصوص در زمینه ادبیّات فارسی ،هم در
مسائل علوم دینی ،هم در فلسفه و در مسائل فکری؛ در همه
این رشتهها ما احتیاج داریم که کسانی با این استعدادهای
درخشان ،انش��اءاهلل میدان جلوش��ان باز باشد و بتوانند
پیشرفت کنند که این تکلیف مسؤوالن را سنگین میکند.

مقام معظم رهبری
دیدار نخبگان علمی سراسر کشور ـ 1378/7/19

فرهنگس��ازی در جه��ت اجتن��اب از برچس��بزنی در
فرآیندهای شناسایی و کشف استعدادها

برچسبزنی به عنوان پیامد بسیاری از سازوکارهای شناسایی شناخته
میشود ،که منجر به تخصیص حقوق ویژه برای برخورداران از برچسب،
خدشهپذیری برابری و عدالت اجتماعی ،گسترش موضعگیری جامعه
در مقابل برخورداران از برچسب و بازتولید شکاف اجتماعی میشود.
به همین دلیل یکی از مهمترین ویژگی سازوکارهای ش��ناسایی باید
مبتنی بر عدمبرچسبزنی باشد.
ب��ا توجه به اینکه طبق سیاستها و رویکردهای سند ملی نخبگان
بای��د از برچسب زدن بر افراد مستعد و نخبه خصوص ًا در اوایل مسیر
نخبگی پرهیز نمود ،الزم است این موضوع را در فرآیندهای شناسایی
و کشف استعدادهای برتر مدنظر قرار داد .استفاده از عناوین تخصصی
به جای عناوین عمومی در این مرحله بسیار ضروری است .به عنوان
مثال به جای برچسب زدن به یک فرد با عناوینی مثل تیزهوش یا نخبه
یا استعداد برتر از عناوینی مثل نفر برتر درسی ،فرهنگی ،هنری و امثال
اینها استفاده شود.
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بسترسازی برای ش��کلگیری هستههای جوان خودجوش
در دانشگاهها

در دههه��ای اخیر بسیاری از نوآوریهای چشمگیر جهانی در عرصه
کسبوکار ،مبتنی بر فعالیتهای گروههایی در دوران دانشجویی بوده
است .از طرفی یکی از راههای شناسایی چنین گروههای نخبهای ،توجه
به هستههای جوان خودجوش در دانشگاهها است .این گروهها معموالً
در اواخر دوره کارشناسی و یا در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری
ش��کل میگیرند که با توجه به جوان و با انگیزه بودن (نقطه قوت) و
بیتجربگی (نقطه ضعف) این گروهها ،برای هدایت و توانمندسازی
آنها ،الزم است سازوکارهای پشتیبانی در دانشگاهها فراهم گردد.
دانشگاهها میبایست با افزایش فعالیتهای فوق برنامه ،زمینه الزم
را برای شکلگیری این گروهها فراهم کنند .همچنین الزم است ،برخی
فضاهای آموزش��ی و پژوهشی به عنوان بسترهایی ک��ه تیمها در آن
تشکیل شده و مراحل اولیه را آغاز میکنند ،انتخاب شوند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان> راهب��رد کالن>2
راهبرد ملی > 2اقدام ملی :2

ساماندهی و توسعة هستهه��اي فعال دانشجويي،رصد
دائمي و پشتيباني هدفمند و مرحلهاي
از آنها با هدف تبديل اين هستهها به گروههاي نخبه.

بسترسازی برای توسعه مراکز رشد دانشگاهها و انجمنهای
علمی دانشجویی

کسانی که با دانش سروکار دارند ،اغلب مایلند در جایی باشند که منابع
کافی برای انجام تحقیق برای توسعه تکنولوژی و محصوالت جدید
فراهم باشد .از طرفی توسعه علم و شکلگیری حوزههای تخصصی
نیاز به تعامل میان خبرگان حوزههای تخصصی را افزایش داده است.
به همین دلیل ،توسعه مراکز رش��د دانشگاهی و انجمنهای علمی-
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دانشجویی امکان ش��ناسایی نخبگان در حوزههای مختلف را فراهم
م��یآورد .لذا پیشنهاد میگردد ،بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاههای
مربوطه ،از طریق وزارتخانههای علوم و بهداش��ت ،دانشگاهها را به
توجه بیشتر به این مراکز و انجمنها تشویق کنند تا ضمن ش��ناسایی
استعداده��ای برتر آنها ،با در اختیار ق��رار دادن امکاناتی مثل اساتید،
آزمایشگاهه��ا و غیره ،آنها را به سمت توانمند ش��دن در زمینه حل
مسائل کشور هدایت نمایند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن> 2
راهبرد ملی > 2اقدام ملی :2

حمايت از متشکل ش��دن دانشجوي��ان و دانشآموزان
فعال در حوزههاي مختلف علمي ،اجتماعي ،فنّاورانه،
فرهنگ��ي ،قرآني و هن��ري در قال��ب پژوهشكدههاي
دانشجويي و پژوهشسراهاي دانشآموزي ،انجمنهاي
علمي ،كانونهاي فرهنگي -هنري ،تشکلهاي نخبگاني
و مانند آن با رعاي��ت ضوابط و مقررات جاري كشور
و با تأكي��د بر سهولت تأسيس گ��روه ،ضابطهمندي و
مسؤوليتپذي��ري ،نظارت و پايش مستمر ،و پشتيباني
مرحلهاي و تدريجي از آنها.

هدایت و تشویق نخبگان به سمت تشکیل گروههای نخبه

تحولآفرینی و حل مسایل پیچیده کشور نیاز به توانمندیهایی فراتر
از ف��رد نخب��ه دارد و از همین روست که تشکی��ل گروههای نخبه و
ساختاره��ای نخبگان��ی خصوص ًا به صورت تخصص��ی و حرفهای
ض��رورت مییابد .از طرف دیگر ،ممکن اس��ت چند فرد به تنهایی
فاقد ش��اخصهای نخبگی بوده و تواناییهای الزم برای فعالیتهای
نخبگانی نداش��ته باشند اما زمانی که کنار هم قرار میگیرند ،تشکیل
یک گروه نخبه با توانایی باال را تشکیل میدهند .لذا زمینهسازی برای
هدای��ت دانشجویان و فارغالتحصی�لان دانشگاهی به سمت تشکیل
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گر وهه��ای نخبه یک��ی از مهمترین رسالتهای نظ��ام نخبگانی ،در
راستای تقویت نظام نخبگانی میباشد.

توسعهوتقویتسامانههایاطالعاتیدرجهتشناسایینخبگان

سامانههایاطالعاتیازجمل هابزارهایمهمدرشناسایینخبگانیککشور
محسوبمیشوند،لذاضروریاستبنیادملینخبگانوسایردستگاههای
مربوط��ه حداکثر تالش خود را در جهت توسعه و تقویت این سامانهها
انجام دهد .این سامانهها را در دستههای زیر میتوان طبقهبندی کرد:
بانک اطالعات خبرگ��ان و متخصصان کشور :اطالعات
مربوط به این بان��ک اطالعاتی توسط نهادهای تخصصی و
حرفهای کشور به صورت تخصصی تهیه میشود .استفاده از
مشوقهای حمایتی از این نهادها اصلیترین ابزار جمعآوری
اطالعات از نهادها است.
بان��ک اطالعات جام��ع دانشجویان برگزی��ده :اطالعات
مرب��وط به این بانک اطالعاتی توس��ط «مركز توانمندسازي
برگزيدگ��ان دانشجويي» ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزشپزشکی تهیه میشود
و ش��امل اطالعات مربوط به دانشجویان برگزیده دانشگاهها
توسط مراکز فوق است.
بان��ک اطالع��ات جامع دانشگاهی��ان خ��ارج از کشور:
اطالعات مربوط به این بانک اطالعاتی توسط «شورای عالی
ایرانیان خارج از کشور» تهیه میشود .اطالعات مربوط به این
بانک اطالعاتی ش��امل دانشجویان در حال تحصیل ،اعضاء
هیأت علمی و متخصصان خارج از کشور است.
بهت��ر است برای تکمیل این بانکه��ای اطالعاتی ،رویکرد تعاملی با
نخبگان انتخاب ش��ود ،به این شکل که تکمیل آنها طی یک فرآیند
دوسویه بین متولی سیستم اطالعاتی و نخبگان صورت پذیرد .مزیت
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مه��م این رویک��رد این است که آن دسته از نخبگ��ان که خود تمایل
همک��اری (و حتی دغدغه همکاری) در زمینههای مورد نیاز کشور را
دارند ،راحتتر شناسایی میشوند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخب��گان> راهبرد کالن >4
راهبرد ملی  >2اقدام ملی :4

يکپارچهس��ازي پايگاههاي اطالعات��ي موجود اجتماع
نخبگاني كشور به منظور توليد اطالعات و شواهد معتبر
براي سياستگذاري ،با توليت بنياد م ّلي نخبگان.

توسعه انجمنهای علمی و شبکههای اجتماعی تخصصی

توسعه انجمنهای علمی و ش��بکههای اجتماع��ی تخصصی امکان
ش��ناسایی نخبگان در حوزههای مختلف را فراهم میآورد .مطالعات
نشان میده��د به طور کلی ،استعدادهای درخش��ان به واسطه وجود
دیگر افراد با استعداد جذب میشوند ،چراکه فرآیند خالقیت (یک ایده
جدی��د ،محصول جدید ،فرآیند تولید جدید ،یا فعالیتهای تحقیق و
توسعه) به ندرت در انزوا اتفاق میافتد .لذا توسعه این دو نهاد عالوه بر
اینکه محفلی برای رشد نخبگان را فراهم میآورد ،با ایجاد زمینهای برای
بروز استعدادها مث ً
ال در یک حوزه تخصصی به شناسایی استعدادهای
برتر و نخبگان آن حوزه کمک شایانی مینماید .همچنین وزارت علوم
و وزارت بهداشت میبایست با تدوین برنامهها و آییننامههای مشترک
برای این نهادها ،هدایت نخبگان را در مسیر مورد نظر تسهیل نمایند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :9

ش��بکهسازي اف��راد و گروههاي نخب��ه در حوزههاي
تخصص��ي و ح��ول فعاليتهاي نخبگان��ي به منظور
همافزايي و همگرايي ،تقويت همکاري ،اشتراک دانش
و اطالعات ،انجام کارهاي مشترک.
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توسعه نهادهای رقابتی به عنوان سازوکار نظام نخبگانی

یکی از راههای ش��ناسایی نخبگان ،استف��اده از سازوکارهای رقابتی
اس��ت .هر نهاد رقابت��ی تعدادی از مشارکتکنندگ��ان را از میان کل
مشارکتکنندگان ش��ناسایی میکن��د ک��ه دارای توانمندی بیشتری
نسب��ت به سایرین هستن��د .به منظور ایجاد فرصته��ای برابر برای
مشارکتکنندگ��ان و سازوکارهای رقابتی مناس��ب ،نهادهای رقابتی
نخبگانی نیازمند آئیننامههای رسمی به منظور ارزیابی و سطحبندی
هستن��د .در این راستا الزم است بنی��اد ملی نخبگان و سایر نهادهای
سیاستگذار اقدامات ذیل را اجرا نمایند:
ایج��اد سازوکارهای نظارتی در خصوص تضمین اجرای
آئیننامهه��ا در زمینهه��ای تضمین سازوکاره��ای انتخاب،
تضمین متناسب بودن معیارهای انتخاب ،و تضمین جوایز.
ارزیاب��ی و سطحبن��دی نهادهای رقابت��ی و اعتبارسنجی
برگزیدگ��ان هر یک از نهادهای رقابتی ،به منظور استفاده در
تمایزگذاری میان اجتماع نخبگانی.
توسعه تنوع حوزهای در المپیادها و مسابقات و گسترش
المپیادهای علمی از حوزههای مرسوم ،مانند ریاضیات ،شیمی
و  ...به حوزههای دیگر مانند مهارتها کالمی ،حرفهای و . ...
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخب��گان> راهبرد کالن >4
راهبرد ملی  >2اقدامهای ملی  1و :2

تصويب شاخصها ،استانداردها ،ضوابط و مقررات الزم
ب��راي نظام نخبگاني در سط��وح و حوزههاي مختلف و
نظارت مستمر بر حسن اجراي آن توسط بنياد ملي نخبگان
طراحي شاخصها و معيارهاي الزم براي اعتباردهي،
اعتبارسنج��ي و رتبهبن��دي جشنوارهه��ا و رقابتهاي
نخبگان��ي توس��ط بنياد مل��ي نخبگان و ب��ا همكاري
وزارتخانهها و نهادهاي مسئول
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پشتیبانی از رشد توانمندیهای اخالقی اجتماع نخبگانی

توانمندیهای ارزش��ی -اخالقی و توسع��ه دیدگاههای هنجاری در
کن��ار دانش تخصصی بخش قابل توجه دیگ��ری از توسعه ظرفیت
نظام نخبگانی است که دومی��ن هدف کالن سند راهبردی کشور در
امور نخبگان نیز بر آن قرار گرفته است .تعمیق باورها و اندیشههای
دین��ی ،توسعه پایبندیها ب��ه ارزشهای اسالم��ی ،میهندوستی و
تمایل به خدمت به کشور و توسعهی جامعه ،رش��د احترام به حقوق
دیگران ،متصف شدن به ارزشهای اخالقی و توسعه وجهه عمومی
از ظرفیتهای جامعهی نخبگانی اس��ت .برای تحقق این هدف ،در
ذیل راهکارهایی ارائه میشود( .مجری این راهکارها ،عمدت ًا دانشگاهها
هستند ،اما پشتیبانی آنها توسط بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاههای
مربوطه ،بسیار مفید خواهد بود):
سند راهبردی کشور در امور نخبگان> هدف کالن :2

تحقق نظام جامع «اخالق نخبگي» مبتني بر آموزههاي
اسالمي و تالش براي ترويج آن ،به منظور رشد اخالقي
و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصونسازي آنان

 .1توجه ب��ه اقتضائات خاص اس��تعدادهای برتر در اجرای
برنامههای فرهنگی و اعتقادی

همانطور که بیان ش��د ،در سند راهبردی کش��ور در امور نخبگان به
برنامههای تربیتی و آموزش��ی به عنوان یکی از اقدامات مهم اش��اره
ش��ده است که باید ساماندهی ش��ده و توسعه پیدا کند اما اقتضائات
استعدادهای برتر باید در این برنامهها در نظر گرفته شود که یکی از آنها
این است که برنامههای مبتنی بر آموزش متنی و آموزشهای کالسیک
و کالمی ممکن است مفید نباش��د؛ برگ��زاری اردوها ،هماندیشیها،
مناظرهها و کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی که بهصورت تعاملی
و مشارکتی بین دانشجویان انجام شود و آنها را به چالش بکشاند یا
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معرفی دورههای ویژهای که فقط کسانی که نخبه هستند بتوانند در آنها
شرکت کنند برای ایجاد انگیزه و آموزش توانمندیهای ویژه میتواند
مفید باشد .یکی از بهترین گزینهها ،آموزش ترکیبی است ،یعنی استفاده
از اساتی��دی که میتوانند در خ�لال مطالب تخصصی و مهارتهای
عمومی ،مباحث دینی ،اعتقادی و تربیتی را منتقل کنند.
ه��ر چ��ه درس بخوانيد و بخوانيم ،اگ��ر چنانچه به راه
مستقيم نباشيم و مهار نكنيم معلومات خودمان را و مهار
نكنيم نفس خودمان را و در اين راه مستقيم ُ
نكشيم نفس
را ،هرچه معلومات زيادتر بشود ،از انسانيت ،انسان دورتر
مىشود و مشكلتر مىشود انسان خودش را برگرداند.
حضرت امام خمینی (ره)
صحيفه نور ،جل د  ،9صفحه 8

 .2بسترسازی برای انس دانشجویان با قرآن

نکتهی دیگر بسترس��ازی برای انس دانشجویان با قرآن است .انس با
قرآن مرکز ثقلی است که باید بستر آن در بین دانشجویان استعدادهای
برتر که توان ذهنی ارتباط با قرآن را دارند ،فراهم شود ،خصوص ًا موانع
آن برداش��ته ش��ود؛ یعنی فرد بتواند افتخار کند به اینکه با قرآن تعامل
دارد ،روی آن وقت بگذارد و آن را در برنامهی خود بگنجاند .نباید این
کار بهصورت اجب��اری و اختصاص واحد درسی صورت گیرد ،باید
سازوکارهای مناسب نخبگانی و جذاب برای آن فراهم شود.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >5
راهبرد ملی  >1اقدام ملی :1

ترويج فرهنگ انس با قرآن ،معارف عترت عليهمالسالم
و اصول و ارزشه��اي انقالب اسالمي در بين اجتماع
نخبگاني بهمنظور ارتقاي بينش ديني و تعميق انگيزههاي
معنوي در خدمت به جامعه.
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 .3تقویت دلبس��تگی استعدادها و نخبگان به کشور ،فرهنگ
و مردم

از دیگ��ر بحثهای فرهنگی ،دلبستگی به کش��ور است که بخشی
از آن ذات��ی و فطری است که باید تقویت ش��ده و خوب بودن آن
تذکر داده ش��ود؛ متأسفانه در حال حاضر اینکه فرد هیچ تعصبی به
شهر و کشور نداشته باشد تبدیل به ارزش شده است؛ طبق روایات
ح��ب وطن یکی از حبهای م��ورد تأیید و مطلوب دین است ،لذا
ّ
باید ترویج ش��ود .در بحث فرهنگی بای��د دستاوردها ،زیباییها و
نق��اط قوت و مثبت کشور برای دانشجویان بازگو ش��ود ،آن هم نه
بهصورت کالسی که اتفاق ًا میتواند تأثیر منفی داش��ته باش��د بلکه
بازدیدها ،اردوها ،برنامههای گروهی و دستهجمعی ،خصوص ًا ایجاد
زمینهی حضور در مراکز مختلف ،جهتدهی به اردوها ،ساماندهی
اردوه��ای دانشجویان استعدادهای برت��ر و در نظر گرفتن تورهای
ج��ذاب میتواند مفید باش��د و در ضمن آنها میت��وان تجربههای
اعتق��ادی ،معنوی و دینی را اضافه ک��رد و به الگوسازی افراد موفق
نی��ز پرداخت .این اقدامات باعث خواهد ش��د ک��ه فرد با آگاهی از
موفقیته��ا و دستاورده��ا و قدرت تأثیرگذاری خ��ود در کشور با
انگیزه و دغدغه این کار را انجام دهد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخب��گان> راهبرد کالن >5
راهبرد ملی  >1اقدام ملی :3

آش��نا ساختن جامع��ه نخبگاني ب��ا جاذبههاي طبيعي،
زيارتي ،فرهنگي و اجتماعي كش��ور به منظور ارتقاي
خودآگاه��ي م ّلي و حس دلبستگي به ميهن و همچنين
افزايش آگاهي از خدمات متقابل اسالم و ايران با تأكيد
بر جايگاه بيبديل اسالم در شكلدهي به هويت ايراني
و ارتقاي تمدن ايراني.
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سیاستگذاری در راستای ترویج حضور نخبگان اجتماعی
خارج از دانشگاه در دانشگاهها (کارآفرینان ،مدیران ،هنرمندان،
عناصر فرهنگی و ) ...
نکتهی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که باید بتوان از نخبگان
اجتماعی که ممکن است استاد دانشگاه نباشند نیز در آموزش استعدادهای
برتر استفاده کرد .ظرفیتهای بسیار خوب��ی در سطح جامعه وجود دارد؛
صاحب��ان کسب و کار ،ن��وآوران ،مدیران ،هنرمندان ،کسانی که فعالیت
ویژه��ای انجام میدهند ،عناصر فرهنگی و نخبگ��ان دینی که در کشور
تأثیرگذار هستند ولی لزوم ًا در سیستمه��ای دانشگاهی حضور ندارند.
فراهم کردن بستر برای حضور این افراد در دانشگاهها ضمن اینکه منجر
به انتقال تجارب ،داشتهها و دانستههای آنها به استعدادهای برتر میشود ،به
الگوسازی و هدایت دانشجویان نیز کمک میکند و بسیار هم جذاب است؛
اینکه متناسب با درس ،بهصورت مطالعهی موردی از نخبهای دعوت شود
که تجربیات خود را بازگو کند یا در قالب بازدید دانشجویان با فرد دیدار
کنند و تجارب و اطالعات منتقل شود .این فضا به استعدادهای برتری که
بسیار ایدهآل فکر میکنند و با واقعیت فاصله دارند بسیار کمک میکند تا
با واقعیتها بیشتر آشنا شوند ،سختیها ،مشکالت و چالشها و روشهای فائق
آمدن بر مشکالت را یاد بگیرند ،تجربهها را ببینند و دوبارهکاری و خطاها
کمتر شود .عالوه بر این ،یکی از مزایای قابل توجه در استفاده از نخبگان
اجتماعی ،ش��کلگیری ارتباط بین آنها و دانشجویان است .این ارتباط
میتواند خود عامل رشد استعدادها بوده و بهعالوه اینکه ممکن است با
جذب این دانشجویان زمینه اثرگذاری آنها را نیز فراهم نماید.

شایستهساالریدرشناسایینخبگانازطریقتدوینفرآیندهای
رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی تخصصی و حرفهای

نظام نخبگانی مطلوب در مقام اجتماعی ،نظام ش��ایستهساالری است
که افراد و گروهها مبتنی بر ش��ایستگیهایشان میتوانند از فرصتها
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بهره گیرند و به همین دلیل الزم است تا سازوکارهایی فراهم شود که
توانمندها از غیرتوانمندها قابل تمییز باشند ،این تمییز بازار رقابت را
سالم میکند و نظام پاسخگویی و مسئولیتپذیری را تقویت میکند ،بر
همین اساس باید شناسایی با هدف آشکارسازی تفاوتها و توانمندیها
صورت بگیرد .وجود ابهام در تمیز جامعه نخبگان ،مهیاکنندهی فضایی
ناسالم برای افراد سودجو در بهرهگیری غیرصحیح از منابع و به طور
خاص حمایتهای تخصیصیافته به نخبگان میش��ود؛ که این امر از
یک سو زمینهساز عدم باور به توانمندی داخلی میش��ود؛ به عبارت
دیگر زمانی که توانمندها از غیرتوانمندها متمایز نمیشوند ،آنگاه عدم
موفقیت ناتوانها به حساب کل اجتماع نخبگانی گذاش��ته میشود و
به مرور زمان تمایل به استفاده از توانمندیهای خارجی ،عدم باور و
اعتماد به توانمندی اجتماع نخبگانی داخلی گسترش مییابد و از سوی
دیگر منابع حمایتی را محدودتر میسازد و این محدودیت همچون هر
حمایت انحصاری دیگری ،مفسدهساز خواهد شد.
همچنین افزایش حمایته��ا از اجتماع نخبگانی بدون فرآیندهای
شناسایی مناسب ،منجر خواهد ش��د به افزایش فرهنگ طلبکارانه از
جامعه و حاکمیت و گسترش فرهنگ سهمخواهی افراد شناساییشده
که این امر نتایجی وارو ِن اهداف تعیین شده را بهدنبال خواهد داشت
و نارضایتی جامعهی نخبگانی را تشدید میکند.
تدوین فرآیندهای رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی تخصصی
و حرف��های برای افراد و خصوص ًا برای گروههای نخبه میتواند ابزار
مناسبی جهت ش��ناسایی اجتماع نخبگانی ،اعم از افراد و گروهها ،از
بعد تخصص و خبرگی باش��د .این امر همچنین منجر به شکلگیری
نشانههای نمادین ش��ایستگی برای فع��االن در نظامهای تخصصی و
حرفهای متنوع شده ،که خودبخود به ارتقاء نظام نخبگانی کمک قابل
توجهی میکند.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >1
راهبرد ملی  >1اقدام ملی :2

توسعة سازوکارهاي اعتباردهي ،اعتبارسنجي ،رتبهبندي
و ارتق��اي «نهاده��اي تخصصي -حرف��هاي» کشور بر
اس��اس ضوابط ،مقررات و استانداردهاي عمومي مورد
تأييد بنياد ملي نخبگان.

ِ
مختلف رشد و
سیاستگذاری در جهت تفکیک هرمهای
ت علمی در دانشگاهها
ارتقاء اعضای هیئ 

یک نکتهی جدی که در دانشگاهها وجود دارد بحث عدم تفکیک هرمهای
مختلف رشد و ارتقای هیئتهای علمی است که دانشجویان نیز با آن درگیر
هستند ،مث ً
ال هرم ارتقای آموزشی و پژوهشی و هرم اجرایی از هم تفکیک
نشدهاند .تفکیک این هرمها میتواند به ارتقای هر دو سیستم کمک کند.
استادی که در آموزش موفّق است برای رش��د و ارتقای مرتبهی علمی
خود باید مقاله بنویسد تا پویایی خود را اثبات کند ولو اینکه استعداد او
در آموزش و انتقال مطالب است .لزوم ًا نباید نیازی باش��د که این استاد
پژوهشگر خوبی نیز باش��د .در پژوهشکدهها هم همین طور ،کسی که
پژوهشگر است نیازی ندارد که سوابق اجرایی یا آموزش��ی داشته باشد.
استادی که چند دانشجو (مخصوص ًا دانشجوی تحصیالت تکمیلی) دارد
از طری��ق مقاالتی که این دانشجوی��ان چاپ میکنند و اسم این استاد را
میآورن��د در یک سال چندین مقاله به نامش چاپ میش��ود ولو اینکه
کارش کار پژوهشی نیست ولی رزومهی پژوهشی پرباری دارد ،چون چند
پایاننامهی کارشناسی ارشد و رسالهی دکتری را راهنمایی کرده است و از
هر کدام چند مقاله استخراج شده یا در درسهای مختلفی که ارائه نموده از
دانشجویان مقاله خواسته و اینگونه ارتقاء پیدا میکند ،اما کسی که در یک
پژوهشگاه به تنهایی یا با چند نفر همکار پژوهشی کار میکند نمیتواند
در ای��ن حجم کار کند .ای��ن است که اغلب اساتید به سمت دانشگاهها
سوق پیدا میکنند و پژوهشگاهها از نیروی انسانی توانمند خالی میشود
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و این مسأله باعث ضعف سیستمهای پژوهشی میگردد .همین طور در
بحثه��ای مدیریتی ،یک استاد برای آنکه ارتقا پیدا کند باید مسئولیتی
در دانشگاه داشته باشد .مسئولیت اجرایی امتیاز فرض میشود .بنابراین
برای اینکه امتیاز باالیی داشته باشد کار اجرایی قبول میکند .ممکن است
استادی باشد که توانمندی علمی درخوری ندارد اما بهخاطر فعالیتهای
اجرایی ،مرتبهی علمی باالیی را کسب کند .لذا تفکیک سه هرم آموزشی،
پژوهشی و اجرایی در دانشگاهها و اختصاص دادن امتیازات متفاوت به
آنها میتواند هرمهای نخبگانی چندگانه را ایجاد کند که در تنوع شناسایی
و رشد نخبگان مؤثر است و کیفیت هرمهای نخبگانی و ظرفیتهای آن،
و پاسخگویی را افزایش خواهد داد.

توسعهی كرسيهاي نظريهپردازي و آزاد اندیشی در دانشگاهها

کرسیهای نظریهپردازی و آزاداندیشی دو نهاد اصلی در ایجاد فضای
تعاملی و تض��ارب آراء در جامعهی نخبگان��ی است که از مهمترین
ثمرات آن میتوان به بروز استعدادها و ش��ناخته شدن نخبگان اشاره
کرد .در نظام نخبگانی میبایست چارچوبهای الزم برای توسعه این
کرسیها تدوین شده تا با استفاده از این پتانسیل نیز برای بروز و رشد
استعدادهای پنهان در زمینههای مختلف استفاده گردد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 3
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

ارزيابي و گسترش فعاليتهاي كرسيهاي نظريهپردازي و
نقدومناظرهنخبگانيوبرنامهريزيبرايتبديلآنهابهمحل
حضوروتعامالتفكريگستردهترنخبگانوانديشمندان.

فصل دوم

حمایت و توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان

 .1-2مقدمه

تبدي��ل استعداده��ا و قابليته��اي نهفت��ه در انسان ب��ه فعاليتها و
دستاوردهاي مطلوب نيازمند توجه ،حمایت و توانمندسازي است .اين
موضوع خصوص ًا در م��ورد استعدادهاي برتر كه سرمايههاي انساني
كشور هستند و ميتوانند در آينده نخبگان جامعه را شكل داده و نقش
مهمي را در پيشرفت و ارتقا كشور ايفا كنند ،بسيار اهميت دارد .حمايت
و توانمندس��ازي استعدادها و نخبگان مانند رسيدگي به نهال يا جوانه
براي رسيدن به رش��د و كمال و ثمردهي مناسب است .بيتوجهي و
عدم زمينهسازي مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادها منجر به هدر
رفتن آنها و حتي تبديل شدن آنها به عوامل منفي جامعه خواهد شد.
در سن��د راهبردی کشور در امور نخبگان ب��ه این مساله به خوبی
توجه شده است .در دومین راهبرد کالن به «توانمندسازی اجتماعات
نخبگانی در چارچوب گفتمان اسالمی-ایرانی» اشاره گردیده و ذیل آن
راهبردهای ملی زیر تعریف شده است:

ي تدريج��ي ،مش��روط و متنوع بر اس��اس انجام
پش��تيبان 
فعاليتهاي نخبگاني و ميزان رشد در مسير نخبگي
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زمينهسازي براي پرورش افراد نخبه و شکلگيري گروههاي
نخبه در جامعه

ل��ذا در این فصل برخي نك��ات مرتبط با حماي��ت و توانمندسازی
استعداده��اي برتر و نخبگ��ان در چارچوب راهبرده��ای سند و نیز
اجراییسازی اقدامات ملی تعریف شده در آن ،ارائه میگردد.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان > راهبرد کالن :2

توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان
اسالمی-ایرانی.

 .2-2راهکاره�ا و رویکردهای صحی�ح در حمایت و
توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان
در ک��ادر ذی��ل راهکاره��ا و رویکردهای��ی در رابط��ه ب��ا حمایت و
توانمندسازی استعدادهای برتر و نخبگان که بر اساس محتوای سند
راهبردی کشور در امور نخبگان و اسناد پشتیبان آن استخراج شدهاند،
ارائه و در ادامه تشریح میشوند:
ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیت افراد نخبه،
توانمن��د و عالقهمند برای همکاری با مدارس در زمینه
پرورش استعدادها
ایجاد سازوکارهایی ب��رای حمایت از مجموعههای
غیردولتی فعال در حوزه پرورش استعدادهای برتر
تدوین برنامهها و سیاستهایی جهت پشتیبانیهای
جبرانی
توجه به عدم کارایی پشتیبانیهای دائم از نخبگان
فراه��م کردن بستر فعالیت و کاهش هزینه فعالیتها
بهجای حمایتهای مستقیم مالی
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تدوین استانداردهای الزم در زمینه اختصاص امکانات
و فضاهای آموزشی به استعدادهای برتر
سیاستگذاری در راستای ارتقاء مهارتهای عمومی
استعدادهای برتر
توسعه توانمندیهای گروههای نخبگانی دانشجویی
توسعه ابزارهای پشتیبانی متنوع از اجتماع نخبگانی
تمرکززدایی از ساختار نظام نخبگانی از طریق ایجاد
نهادهای تخصصی و حرفهای
سیاستگذاری و پشتیبانی مادی و معنوی در جهت
کاهش هزینه شکست فعالیتهای دانشجویی
مدیریت و تأمین دسترسی به اطالعات و دانش برای
نخبگان
گسترش همکاری علمی بینالمللی نخبگان
ایج��اد و تقویت نظامهای رتبهبن��دی متخصصان و
خبرگان
پشتیبانی از كرسيهاي نظريهپردازي و آزاد اندیشی

ایجاد س��ازوکارهایی برای اس��تفاده از ظرفیت افراد نخبه،
توانمند و عالقهمند برای همکاری با مدارس در زمینه پرورش
استعدادها

از آنجا که مهمترین عامل در شناسایی ،هدایت ،توانمندسازی و رشد
استعدادهای برتر دانشآموزی ،معلم��ان و مربیان با انگیزه و توانمند
هستند ،باید بسترهای الزم ب��رای ورود و بهرهگیری از افرادی خارج
از سیستم وزارت آموزش و پرورش در این زمینه فراهم شود .از آنجا
که در قوانین و مق��ررات موجود در آموزش و پرورش محدودیتها
و ضوابط��ی خشک برای استف��اده از معلمان وج��ود دارد این امر با
موانعی روبهروس��ت .وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان
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بای��د زمینههای الزم را برای استفاد از ظرفیت افراد نخبه و توانمند در
سیستمها و برنامههای آموزش��ی و پرورشی استعدادهای برتر فراهم
کنن��د .با توجه به قداس��ت و ارزش تدریس و معلمی در کشور افراد
توانمن��د زیادی حاضرند بخشی از وقت خود را به تدریس و معلمی
اختصاص دهند .نظام آموزش و پرورش باید زمینه حضور و فعالیت
هدایت شده و مدیریت شده این افراد در سیستمهای آموزشی خاص را
فراهم کند .این امر هم به ظرفیتهای نیروی انسانی آموزش و پرورش
در ح��وزه استعدادهای برتر خواه��د افزود و هم هزینه مادی چندانی
در برنخواهد داش��ت چرا که توسعه ای��ن فرآیند مبتنی بر ارزشها و
انگیزههای درونی افراد است.

تجربه کشور آلمان در گسترش نهادهای
غیرانتفاعی فعال در شناسایی استعدادها و نخبگان

در نظام نخبگانی آلمان عمدت ًا شناسایی همراه با هدایت
انجام میش��ود ،که یکی از مهمترین نمودهای آن فقدان
برگزاری آزمونهای عام ش��ناسایی در سطح ملی است.
بر این اساس ،نهادهای فعال در نظام نخبگانی خصوص ًا
نهادهای فعال در عرص��ه استعداد درخشان ،آزمونها یا
سازوکارهایی متناسب با سای��ر کارکردهای خود اتخاذ
میکنند .مدل ش��ولرآکادمین یکی از مهمترین مدلهای
شناسایی و هدایت استعدادهای درخشان در آلمان است.
مدل ش��ولرآکادمین در سال  1988ش��روع شد .سازمان
ش��ولر آکادمی آلم��ان ()German Pupils Academy
سازمانی است که توسط بیلدونگ و بگابونگ (Bildung
 ،)& Begabungیک سازمان خیریه در ش��هر بن و در
همکاری با وزارت فدرال آموزش و علوم راهاندازی شد.
در س��ال  1993پارلمان آلمان یک بودجه فدرال دایمی را
برای این سازمان اختصاص داد تا نقطه ش��روعی را برای
حمایت از افراد با استعداد درخشان و تیزهوش شکل دهد.
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سازمان بیلدون��گ و بگابونگ ،که یک بنیاد غیرانتفاعی
آلمانی اس��ت ،برنامههای ش��بانهروزی را در تعطیالت
تابستانی برای نوجوانان توسع��ه داد .این برنامهها بدین
منظ��ور بودند تا ش��کاف بین پایان مدرس��ه تا آموزش
عالی را با نوعی آکادمی تابستانه پیشدانشگاهی پر کنند.
برنامههای درسی میتوانست هر نوع رشته تحصیلی را
پوش��ش دهد .در طی تنها چند سال این برنامهها از نظر
کمی بطور عمدهای رشد کردند و سبک منحصر به فردی
از تأمی��ن فرصتهای برجسته سطح باال ،توسعه یافت.
این برنامهها که با عنوان آکادمی از آنها یاد میش��ود به
م��دت  16روز و برای دانشآموزان کالسهای  11و 12
(سنین  16تا  18سال) برگزار میشوند .در سال  2003این
برنامهها گسترش یافت و برای دانشآموزان سنین  12تا
 15سال نیز برگزار شد که با عنوان جونیور آکادمین آلمان
( )German Junior Collegesشناخته میشوند.
اهداف آکادمین عبارتند از:
ارائه چندین حوزه اصلی تالش علمی جهت توسعه
و بهب��ود روشها و تواناییه��ای کسب دانش ،تفکر
بینرشتهای،تکنیکهایتحقیقویادگیریمستقل
ب��ه چال��ش کشی��دن پتانسیله��ای ذهن��ی با
محدودیتهایشان
فراه��م ک��ردن الگوهایی برای تقلی��د از طریق
مواجه نمودن دانشآموزان با معلمان و دانشمندان
الهامبخش ،با انگیزه ،توانا و خالق
فراه��م کردن تجرب��ه جامعهای از اف��راد از نظر
توانایی و انگیزه همطراز ،جهت توسعه دوستیهای
طوالن��ی و در نتیجه دستیابی هر مشارکتکننده به
احساس ارزشمندی و نرمال بودن خودش.
ساختار آکادمین نیز عبارت است از:

54

یک آکادم��ی  16روزه نوع ًا از  90دختر و پسر تشکیل
میش��ود که هر ی��ک در یک��ی از  6برنامهای که طیف
وسیعی از رشتههای دانشگاهی متنوع را پوشش میدهند،
مشارکت میکنن��د .به عنوان مثال ،یکی از آکادمیها در
تابستان  2002برنامههای مورد تقاضای زیر را ارائه نمود:
ساختار ریاضی تئوریهای بنیادی در فیزیک؛
تحقیق��ات توم��ور؛ ی��ک چالش بینرش��تهای
(بیوشیمی،پزشکی،بیوانفورماتیک)؛
مقدمهای بر علم حقوق؛
دموکراس��ی و مشورت (چگونه تعارضات را در
جامعه تکثرگرا حل و فصل کنیم)؛
مفهوم فرهنگ در جامعه؛
موسیقی در رایش سوم و در تبعید.

ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از مجموعههای غیردولتی
فعال در حوزه پرورش استعدادهای برتر

برخی مؤسسات غیردولتی و سایر مجموعههای آموزشی و پرورشی
حسب اهداف ،ارزشها و دیدگاههای خود ،سیستمها و سازوکارهایی
را برای شناسایی ،جذب ،هدایت و حمایت از استعدادهای برتر ایجاد
میکنن��د؛ وزارت آموزش و پرورش و بهخصوص بنیاد ملی نخبگان
باید ضمن رصد این فعالیتها و سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی
استعدادهای برتر ،ضمن بسترسازی برای توسعه و گسترش مدلهای
مناسب و موفق با ایجاد سازوکارهای رتبهبندی و ارائه مجوزها ،منابع
و حمایتها موجب رشد هدایت شده و مدیریت شده این سیستمها
ش��وند .این روش با رویکرد و راهب��رد مدیریت اجتماع نخبگانی به
وسیله نهادهای واسط که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان بر
آن تأکید شده ،هماهنگی دارد.
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تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها ،نظامنامهها ،ضوابط
و مق��ررات براي مشارکت بيشتر بخ��ش غيردولتي در
تأسيس و فعاليت مدارس ،مراکز آموزشي تخصصي و
نهادهای نخبهپرور در حوزههاي مختلف و با روشها و
محتواي درسي متنوع

توسعه توانمندیهای گروههای نخبگانی دانشجویی

یکی از نوآوریهای سند در بحث نخبگان توجه به گروههای صاحب
استعداد برتر و نخبه عالوه بر خود افراد نخبه میباش��د ،چراکه عدم
توجه به گروههای نخبه و ساختارهای نخبگانی بر شدت ناکارآمدی
نظام نخبگانی میافزاید .تحولآفرینی و حل مسایل پیچیده کشور نیاز به
توانمندیهایی فراتر از فرد نخبه دارد و از همین روست که شکلگیری
و توانمندس��ازی گروههای نخبه و ساختارهای نخبگانی خصوص ًا به
صورت تخصصی و حرفهای ضرورت مییابد.
اوج ش��کلگیری گروهها در دانشگ��اه اتفاق میافتد .کسانی که فکر
میکنن��د توانمندی خاصی دارند و میتوانند کنار هم کار ویژهای انجام
دهند ،گرد هم جمع میشوند و گروههایی را تشکیل میدهند که بعض ًا
گروههای استعداد برتر و نخبهاند .نظام نخبگانی کشور باید این گروهها
را شناسایی کرده ،به آنها توجه کند ،آنها را هدایت کرده و رشد دهد
و بسترسازی الزم برای تأثیرگذاری آنها را فراهم نماید ،خصوص ًا از
فروپاشی آنها جلوگیری کند چون بسیاری از گروهها به دلیل فقدان
بسترهای رش��د و توسعه و عدم رسیدن به بلوغ از هم میپاش��ند و به
سرانجام درستی ک��ه میبایست ،نمیرسند .این مورد هم مثل افراد و
ش��اید حساستر است؛ اگر یک استعداد به موقع شناسایی ،حمایت و
هدایت نشود یا هدر میرود یا در جهتی غیر از آنکه باید تأثیر بگذارد
تأثی��ر میگ��ذارد ،در گروهها هم همین طور است؛ گ��روه هم تأثیر و
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هم قدرت بیش از فرد دارد ،اگر گروهها به موقع ش��ناسایی نشده ،به
موقع هدایت و حمایت نشوند ،آنچه که برای توانمندی نیاز دارند در
اختیارش��ان قرار نگیرد و آموزشهای الزم را نبینند ،استعدادهای آنها
هدر میرود یا تأثیرگذاری آنها در جهتی خواهد بود که مطلوب کشور
و نظام نیست .لذا اقدامات زیر باید صورت پذیرد:
 .1ايجاد سامانهی ثب��ت هستههاي خودجوش نخبگاني در
سطوح و حوزهه��اي مختلف فعاليت نخبگاني ،و پشتيباني
هدفمن��د و پلكان��ي از آنها ب��راي تبديل به ش��ركتهاي
دانشبنيان؛
 .2تعریف شاخصها و ویژگیهایی برای گروههای نخبگانی و
ایجاد سیستمهای رصد آنها؛
 .3در نظ��ر گرفتن محدودیتهای سنی برای این هستهها به
منظور ایجاد فشار برای تبدیل شدن به بنگاههای دانشبنیان؛
 .4در نظر گرفتن مسؤولیتهای محدود در فعالیتها جهت
جلوگی��ری از س��وء استفاده از این هستهه��ا؛ به عنوان مثال
ممنوعیت در واردات یا صادرات کاال؛
 .5در نظ��ر گرفتن حمایتهای قانون��ی مانند معافیتهای
مالیاتی و بیمهای جهت تشویق فعالیتهای دانشجویی؛
 .6ایج��اد سازوکارهایی برای استفاده��ی گروههای نخبه از
امکانات دانشگاه ،آزمایشگاهه��ا ،کارگاهها و سایر امکانات
مادی و معنوی؛
 .7اختص��اص اساتید به برخی از ای��ن گروهها میتواند یک
راهکار بسیار مناسب باش��د ،یعنی دانشگاه برای گروههای
خاصی ،هزینهی مشاورهی استاد را تقبل کرده و آموزشهای
الزم را ب��ه آنه��ا بدهد و ارتب��اط آنها را ب��ا محیط خارج
دانشگاه برقرار کند یعنی آنها را به جایی که میتوانند اثرگذار
باش��ند متصل کند که این کار عالوه ب��ر اثرگذاری یک نوع
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توانمندس��ازی است .گروهی ک��ه فرصت پیدا میکند نتیجه
تحقیقات��ش را در محیط واقعی بسنجد ،عالوه بر اثرگذاری،
توانمند شده و آزموده میشود.
 .8ایجاد بستر رقابت برای گروههای نخبه؛ همانگونه که برای
شناسایی استعدادهای متنوع ،بسترهای مسابقه و هماندیشی و
همکاری افراد باید فراهم شود ،بین گروههای نخبگانی هم
مسابقات ،جشنوارهها و بسترهای تعامل باید شکل بگیرد تا
شناسایی گروهها نخبه نیز تسهیل گردد.
 .9باید بین امتیازات گروهی و فردی ارتباط برقرار شود؛ یعنی
کسانی که در گروههایی فعالیت میکنند ،بتوانند از فعالیتهای
گروهی برای ارتقای شخصی در مسیرهای مختلف رشدی
که در جامعهی نخبگانی تعریف میشود ،استفاده کنند؛ چه در
محیطهای دانشگاهی و چه کاری و غیردانشگاهی.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخب��گان> راهبرد کالن >2
راهبرد ملی  >1اقدام ملی :3

سامانده��ی و توسعه هستههاي فعال دانشجويي،رصد
دائمي و پشتيباني هدفمند و مرحلهاي از آنها با هدف
تبديل اين هستهها به گروههاي نخبه.

تدوین برنامهها و سیاستهایی جهت پشتیبانیهای جبرانی

یک��ی از مهمترین زنجیرههای مدیریت نظ��ام نخبگانی حمایتهای
جبرانی اس��ت .جوامع مختلف از ش��کافهای مختلف اجتماعی و
اقتص��ادی رنج میبرند و به همین دلیل همواره کاهش ش��کافهای
اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف نظامهای مختلف حاکمیتی بوده
است .ش��کافهای اقتصادی و اجتماعی ب��ه دالیل مختلفی منجر به
بازتولید خود میش��وند .لذا بنیاد نخبگان میبایست از طریق تدوین
برنامهه��ا و سیاستهای��ی با فراهم ک��ردن زمینه الزم ب��رای افزایش

58

کمکهایی مثل اعطاي بورسهای تحصیلی غیردائم ،جوايز آموزشي،
تربيتي ،مهارت��ي و پژوهشي ،و توسعهی بنياده��اي خيريهی علمي،
فرهنگ��ي و اجتماعي ،از صاحب��ان استعدادهاي برت��ر كمبرخوردار
اقتصادي در سطوح و حوزههاي مختلف حمایت گردد.

حمایتهای جبرانی در نظام نخبگانی ایاالت
متحده

حمایته��ای جبرانی در نظ��ام نخبگانی ایاالت متحده
که «فرصتهای براب��ر» را به عنوان ارزش کلیدی نظام
آموزش��ی خ��ود دارد ،از اهمیتی دوچن��دان برخوردار
است .دولت ف��درال به همین دلیل  8برنامه مختلف را
ب��ا سازوکارهای مختلفی به عنوان حمایتهای جبرانی
تدوین کرده است .ه��ر چند سازمانهای غیرانتفاعی و
خیری��های متفاوتی نیز در حوزههای مختلفی به این امر
مشغول هستند .هدف برنامهه��ای دولتی در خصوص
حمایتهای جبرانی ،توسع��ه استعدادهایی است که از
پسزمینههای اقتصادی و اجتماعی نامناسب رنج میبرند.
این برنامهها عبارتند از:
جستجوی استعدادها
مراک��ز فرصته��ای آموزش��ی (Educational
)Opportunity Centers

محدودیتهای ترقی ()Upward Bound

برنام��ه موفقیت پ��س از لیسانس رونالد مکنایر

(Post-Baccalaureate

E.McNair

Ronald

)Achievement Program

محدودیتهای ترقی علوم ریاضی
خدم��ات پشتیبان��ی دانشآم��وزی (Student

)SupportServices

محدودیتهای ترقی کهنهسربازان

)Upward Bound

(›Veterans
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برنامههای آموزش حین کار کارمندان (Training

)Program for Federal TRIO Programs Staff

از آنجای��ی ک��ه ش��کافهای جامعه میتواند ناش��ی از
شکافهای اقتصادی یا اجتماعی یا سایر انواع دیگر شکاف
باش��د ،لذا شناسایی و حمایت جبرانی نیز متفاوت است.
تمامی این برنامهها بر اساس قانون حمایتی آموزش عالی
در سال  1965شکل گرفته است و از آن سال تاکنون بارها
سازوکارهای اجرایی آن تغییر ک��رده است .در این قانون
که در دوران ریاستجمهوری جانسون آغاز ش��ده است،
دولت فدرال اجازه یافته است تا از طریق وزارت آموزش
بخشی از بودجه عموم��ی را به عنوان کمکهای مالی یا
خدمات اجتماعی و آموزشی در اختیار افراد آسیبپذیر از
شکافهای اجتماعی قرار دهد .در ادامه به عنوان نمونه ،یک
برنامه به صورت خالصه معرفی میگردد:

برنامه موفقیت پس از لیسانس رونالد مکنایر

ای��ن برنامه دانشجویان در حال فارغالتحصیلی از مقطع
کارش��ناسی را مورد حمایت قرار میدهد .بورس اعطا
ش��ده در این برنامه با هدف کاهش تبعیضات اجتماعی
طراحی ش��ده است .م��ک نایر یک��ی از سرنشینهای
فضاپیمای چلنجر بود ک��ه در سال  1986لحظاتی پس
از پرتاب منفجر ش��د .مک نایر از لح��اظ نژادی اولین
آفریقایی-آمریکای��ی فضان��ورد بود که به سرنوش��ت
نافرجامی دچار شد .این بورس تحصیلی با هدف کاهش
شکافهایی که ناشی از تبعیضات مختلف نژادی و قومی
ت نامیده میش��وند،
است ،به افرادی که در جامعه ،اقلی 
اعطا میش��ود .در این برنامه بورس تحصیلی به افرادی
تعلق میگیرد که دارای دو ویژگی زیر باشند:
وضعی��ت اقتصادی نامناسب به این معنا که درآمد
خانواده بیش از  150درصد خط فقر در جامعه آمریکا
نباشد.
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عض��و گروههای اقلیت نژادی و قومی باش��ند که
عمدت ًا دارای نمایندگان عمدهای در جامعه نباشند.
میانگین این بورس برابر با  229000دالر در سال 2001
بوده و شانس افراد دریافتکننده بورس در صورتی که
اولی��ن فرد دارای تحصیالت دانشگاه��ی خانواده خود
باشند ،افزایش مییابد.

توسعه ابزارهای پشتیبانی متنوع از اجتماع نخبگانی

یک��ی از مؤثرترین راههای حمایت از نخبگ��ان فراهم کردن ابزارها و
بستره��ای فعالیتهای پژوهشی برای آنهاس��ت .برخی از مهمترین
ابزارهای پشتیبانی از نخبگان عبارتند از:

ایج��اد دسترسی ب��ه زیرساخته��ای فعالیت
نخبگانی مانند آزمایشگاههای ملی و کارگاهها؛
ایجاد دسترسی به اطالع��ات مانند دسترسی به
پایگاهه��ای داده و بانکهای آم��اری ،اطالعاتی و
دانشی جهانی و ملی؛
مشارکت در مجامع علمی و فناورانه بینالمللی
مانند حمایت از ارائه مقاله در کنفرانسهای علمی
معتبر در جهان؛
پژوهانه و ارائه آن از طریق اساتید مرتبط؛
بورسهای تحصیلی غیردائم (سالیانه یا ترمی).

با ای��ن وجود ضرورت دارد پشتیبانیها از نخبگان دارای ویژگیهای
زیر باشد:

مش��روط بودن به فعالیت نخبگانی :برخورداری
ی بالقوه ضرورتبخش پشتیبانی نیست،
از توانمند 
بلکه بالفعل ش��دن توانمندی ،پشتیبانی را الزامآور
میسازد.
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مح��دود ب��ودن زم��ان برخ��ورداری :اح��راز
توانمندیه��ا و استعدادها همیشگی نیست و الزم
است تضمینکنندهی استف��اده از پشتیبانیها برای
زمان محدودی باشد.
تمدیدپذیر بودن :وجود سازوکارهایی که اجتماع
نخبگانی بتواند موفقیت خود را تکرار کند.
انگیزهآفری��ن ب��ودن و ایف��ای نق��ش تشویقی:
پشتیبانیها باید مشوق و انگیزاننده فرد برای انجام
یک فعالیت نخبگانی در سطح باالتر باشد.
متناسب بودن پشتیبانی با استعدادها و توانمندیها:
پشتیبانیهای غیر متناسب ،مانند حمایتهای مالی
غیرهدفمند ،در جهت توسعه توانمندی و شکوفایی
استعدادها نیست؛ و چه بسا تغییردهنده مسیر فعالیت
فرد یا گروه باش��د .به همین دلی��ل الزم است این
پشتیبانیها به سمت برخورداری از زیرساختها و
تسهیل فعالیتهای نخبگانی تغییر جهت یابد.
کاهشدهن��ده انگی��زه استف��اده اف��راد سودجو:
بهتر است پشتیبانیها صرف ًا ب��رای گروه مخاطب
انگیزهبخش باش��د .به عنوان نمون��ه امکان استفاده
از آزمایشگاهه��ای ملی تنها برای یک استعداد برتر
یا نخبه تحریککننده است ،ح��ال آنکه ارائه پول
ماهیان��ه برای کل جامع��ه تحریککننده است و به
همین دلیل افراد عمدهای مایل به احراز خود هستند.
قابلی��ت استف��اده از بخ��ش غیردولت��ی :بخش
غیردولتی در اکثر کشوره��ای جهان یکی از منابع
اصلی ارائهدهنده پشتیبان��ی از اجتماع نخبگانی از
طرق مختلف هستند .توان این بخش نه تنها موجب
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افزایش مجموع پشتیبانیها از نظام نخبگانی میشود،
بلکه ب��ه دلیل حساسیت بخش غیردولتی در نحوه
هزینهکرد منابع خ��ود ،جهتدهنده به فعالیتهای
نخبگانی نیز خواهد بود.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن > 5
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :1

تسهيل دسترسي آحاد اجتماع نخبگاني به زيرساختهاي
مطالعات��ي و پژوهش��ي کش��ور از جمل��ه سامانههاي
اطالعرساني ،کتابخانههاي تخصص��ي ،آزمايشگاهها و
شبکههاي آزمايشگاهي با محوريت بنياد ملي نخبگان.

تمرکززدای��ی از س��اختار نظام نخبگان��ی از طریق ایجاد
نهادهای تخصصی و حرفهای

تمرکز در ساختار نظام نخبگانی منجر به کاهش انعطافپذیریها ،کاهش
چابکی و در نهایت عدم اجرای اصل تنوع میشود .در ساختار مطلوب
نظام نخبگانی ،نهادها و سازمانهای مختلف تخصصی و حرفهای به
عنوان اصلیترین بازیگران نه��ادی هستند .در هر نهاد تخصصی ،بر
اساس رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی انجام شده ،توانمندترها از
سایرین تمایز یافته و شناسایی شدهاند .همچنین قوانین مناسب حدود
فعالیت افراد و سازمانها (اعم از شرکتها) را مشخص ساخته است و
به همین دلیل پایههای یک نظام شایستهساالر ،پاسخگو و مسئولیتپذیر
شکل گرفته است .به این ترتیب نهادهای تخصصی هر یک مبتنی بر
استانداردهای مشخصی در زنجی��رهی مدیریت نظام نخبگانی ورود
یافتهاند؛ چرا که فرآیندهای شناسایی (رتبهبندی و اعتباردهی) ،هدایت
(از طریق معیارهای اعتبارسنجی) ،پشتیبانی (قوانین شایستهساالری که
توانمندترها حقوق و مسئولیتهای باالتری مییابند) ،اثرگذاری (تطابق
میان توانمندی با پروژهها) و در نهایت نیکداشت (مهمترین نیکداشت
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جامعهی نخبگانی پذیرش توانمندیهای آنان از طرف جامعه است)
در این نهادهای تخصص��ی در حال انجام است .عالوهبر موارد فوق،
تمرکززدایی و ایجاد نهادهای تخصصی و حرفهای از برخی چالشهای
رایج نیز جلوگیری میکند که مهمترین آنها در ذیل تشریح میگردد:
تماس مستقیم با نخبگان و تمرکز بر حمایتها ،خصوص ًا حمایتهای
مالی به معنای مداخله در امور عمومی و بازار است که این مداخله اغلب
در تض��اد با سیاستهای کالن کشور مبنی بر کاهش تصدیگیریها،
کاهش مداخالت دولت ،واگذاریها و خصوصیسازی قرار میگیرد.
بهترین حمایت از فرد توانمند ایجاد سازوکارهای رقابت آزاد ،پرهیز
از قبیلهمح��وری و گسترش قانونمحوری ب��ر ضابطهمحوری است.
سازوکارهایی ک��ه به صورت عادالنه منجر به موفقیت فرد توانمندتر
میش��ود ،اصلیتری��ن حمای��ت از نخبگان اس��ت .در چنین فضایی
مهمترین مأموریت نظام نخبگانی ایجاد قوانین و ساختارهایی مبتنی بر
اصول عادالنه و منصفانه است.
از بعد عملیاتی بودن نیز حجم باالی مراجعین و افراد در تماس به
یک نهاد متمرکز دولتی میتواند هم منجر به تمرکز آن نهاد بر وظایف
روزمره و کنارگذاردن وظیفه اصلیاش که همان سیاستگذاری است،
ش��ود؛ و هم آنکه توجه به تنوع در ابزارها ،حوزهها و  . . .امکانپذیر
نخواه��د ب��ود .در نتیجه اوالً حمایتها نی��ز از حمایتهای غیرمالی
تبدیل به حمایتهای مالی (که سادهترین و در عینحال ناکارآمدترین
نوع پشتیبانی است) میش��ود که در عمل ن��ه تنها رضایت جامعهی
نخبگانی را به دنبال ندارد ،بلکه به دلیل مقایسهها و شیوههای اجرایی،
رضایت را کاهش داده و فرهنگ طلبکارانه را افزایش میدهد؛ و ثانی ًا
امک��ان بهرهگیری از معیارهای اجتماع��ی و قضاوتی را از بین میبرد
و فرآیندهای احراز نخبگی با تکیه صرف بر معیارهای عینی ش��کل
میگیرد که در عمل منتهی به نتایج مطلوب نمیشود .اما بهرهگیری از
نهادهای تمرکززدای دیگر میتواند دربردارندهی منافعی باشد از جمله
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امکان استفاده از ابزارهای ش��ناسایی متنوع مانند جوایز ،جشنوارهها،
نظامه��ای رتبهبندی و  ،...امکان توسع��ه حوزههای متداول علمی به
حوزههای دیگر ،امکان تخصصیشدن نهادها ،امکان سیاستگذاری
دولت و پرهیز از فعالیتهای روزمره.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 1
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :2

توسعة سازوکارهاي اعتباردهي ،اعتبارسنجي ،رتبهبندي
و ارتقاي «نهادهاي تخصصي -حرفهاي» کشور بر اساس
ضوابط ،مقررات و استانداردهاي عمومي مورد تأييد بنياد
ملي نخبگان

توجه به عدم کارایی پشتیبانیهای دائم از نخبگان

نکتهی بسیار مهم دیگر این است که ش��ناخته شدن یک نفر به عنوان
استعداد برت��ر در یک حوزهی خاص نباید بهصورت دائمی باش��د؛
ارزیابیها باید بهصورت پویا و دائمی انجام گیرد و همان طور که گفته
ش��د صرف ًا بر مبنای امتیازات درسی یا در حوزه تخصصی نباش��د ،بر
مبنای بروزات نخبگانی مختلف و برای یک مدت محدود از امکانات،
بورسها ،کمک هزینهها و حمایتهایی که حاصل تالش فرد است استفاده
کند و تداوم این حمایتها منوط به بروزات جدید و رشد و ارتقای فرد
باشد نه صرف اینکه کسی که نفر برتر کنکور یا المپیاد شد ،استعداد برتر
شناخته شود .لذا نباید به واسطهی اینکه یک نفر در یک مقطع خاص
درخششی داش��ته است تا مدت طوالنی م��ورد حمایت قرار بگیرد.
پشتیبانیهای دائ��م از نخبگان مانند بورسهای تحصیلی دائم ،عالوه
بر ناکارآمد بودن ،حتی میتواند به دالئلی مضر نیز میباشد .مهمترین
این دالئل عبارتند از:

کاهش انگیزه برای فعالیت؛
غیررقابتی بودن؛
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ایجاد انحصار؛
افزایش فرهنگ طلبکاری از جامعه و متوقع شدن
اجتماعنخبگانی.
فراهم کردن بستر فعالیت و کاهش هزینه فعالیتها بهجای
حمایتهای مستقیم مالی

نکته��ی مهم بعدی این اس��ت که جنس حمایته��ا و توجهات به
نخبگان بیش از اینکه از جنس اختصاص پول و امکانات باشد باید
فراهم کردن بستر فعالیت و کم کردن هزینههای فعالیت برای آنها
باش��د ،باید بتوان امکانات و منابع را تبدی��ل به بسترهای فعالیت
کرد ،به جای آنکه پول به ش��خص داده شود بستر انجام کاری که
میخواهد انجام دهد فراهم ش��ود؛ در اختیار گذاش��تن آزمایشگاه،
تجهی��زات ،مکان انجام کار ،مش��اوره ،کمک به ایجاد گروه و ، ...
بهتر از اختصاص کمک مادی است ،چه بسا ممکن است با توجه
به اینکه اولویتهای ذهنی افراد متفاوت است آن را در جای دیگری
غیر از بخشی که استعداد دارد و فعالیتی که برای آن در نظر گرفته
شده هزینه کند.
بايد استعدادها را به كار بيندازند ،و دولت و ملت تأييد
كنند از اين كسانى كه اختراع و ابداع مىكنند تا انشاءاهلل-
اي��ران خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود .به هر
صورت مىگويم -انش��اءاهلل -كه به دولت تذكر بدهند
ك��ه همراهى كنند و ملت هم البت��ه موظف است كه با
شما همراهى كند تا -انشاءاهلل -كارها را راه بيندازند .و
ايران -انشاءاهلل -مستقل بشود.

حضرت امام خمینی (ره )
صحيفه نور ،جلد ،13صفحه -96دیدار سه تن از مخترعين
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تدوین اس��تانداردهای الزم در زمینه اختصاص امکانات و
فضاهای آموزشی به استعدادهای برتر

فضاهای آموزش استعدادهای برتر یا فضاهای نخبگانی باید از یک
سری استانداردها برخوردار باشند .دانشگاههای برتر مهمترین مراکز
و محیطهای تجمع استعداده��ای برتر و نخبگان کشور در کنار هم
هستند ،بنابراین برای رشد و ارتقاء و زمینهسازی برای فعالیت باید
استانداردهای آموزشی ،پژوهشی و رشد نخبگان را داشته باشند .چه
از نظر محیط فیزیکی ،چه از نظر منابع انسانی ،منابع مالی ،امکانات
و تجهیزات باید استانداردهایی برای این مراکز وجود داش��ته باشد.
استانداردهای��ی که حداقل امکانات الزم برای تأمین فرصت رش��د
استعداد را مشخص میکن��د؛ حداقل تعداد اساتید ،حداقل امکانات
رفاهی ،حداقل امکانات آموزش��ی ،حداقل امکانات آزمایشگاهی و
کارگاهی ،و غیره .جذب بیش از حد استعدادهای برتر در محیطی که
ظرفیت آن را ندارد ،منجر به از بین رفتن این استعدادها میشود .مثل
کاشت بیش از حد درخت در زمینی که هرچند هم مستعد باشد اما
بهخاطر آنکه این درختان منابع همدیگر را مصرف میکنند هیچکدام
نمیتوانند به رش��دی که باید برسند .اما اگر به اندازه و بهجا کاش��ته
شود ،همهی آنها میتوانند رشد خوبی داشته باشند .بنابراین برخالف
آنچه تصور ش��ده و اقدام میشود خصوص ًا در حوزههای دکتری که
ظرفیته��ا بدون در نظر گرفتن امکانات افزایش پیدا کرده است ،این
افزای��ش باید بر اساس استاندارد و اندازه باش��د .اگ��ر از این اندازه
و استاندارد بیشتر باش��د نه تنها کسی که اضافه ش��ده ضرر میبیند،
همهی کسانی که هستند نیز ضرر میبینند .این استانداردها باید توسط
بنیاد نخبگان و وزارت علوم تعیین شده و مبنای عمل دانشگاهها و
مراکز آموزش��ی و پژوهشی برای آموزش و رشد استعدادهای برتر
دانشجویی قرار بگیرد.
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سیاس��تگذاری در راس��تای ارتق��اء مهارتهای عمومی
استعدادهای برتر

در توانمندسازی استعداد برتر الزم است که غیر از مباحث تخصصی،
درسی و آموزشی و استعدادهای خاصی که دارند ،یک سری مهارتهای
عمومی و غیرتخصصی نیز آموزش داده شود تا این افراد بتوانند از این
توانمندیها و استعدادها استفاده کنند .کسانی که توانمندی کمتری دارند
ولی میدانند از این توانمندی چگونه در جامعه و محیط استفاده کنند از
کسانی که توانمندی ویژهای دارند اما مهارت استفاده از آن را ندارند
موفقترند .البته یک سری از این مهارتها به ویژگیهای شخصیتی که در
افراد شکل میگیرد ،بستگی دارد و باید در دوران مدرسه پرورش پیدا
کنند ،مثل قابلیت صبر و تحمل ،پشتک��ار ،روش برخورد با دیگران،
قابلیت حل مسأله ،تفکر خالقانه و غیره ،و برخی در دوران دانشجویی
باید شکل بگیرند ،مثل مهارتهای اجتماعی در تعامل با دیگران ،مهارت
نوش��تن و ارائهی ط��رح و ایدهای که دارند ،مه��ارت تشکیل تیم و
مدیریت و سازماندهی آن ،مهارت تعامل با افراد مختلف در قالب کار
و کارگاه .البته بسترهایی نیز باید برای فعالیت عملی فراهم شود چون
این مباحث ،بحثهای تئوری نیستند که بتوان صرف ًا با برگزاری کالس
آنها را انتقال داد.

سیاستگذاری و پشتیبانی مادی و معنوی در جهت کاهش
هزینه شکست فعالیتهای دانشجویی

فعالیت دانشجویان یا گروههای دانشجویی یک فعالیت پرریسک است
که ممکن است به شکست بینجامد .سیستم آموزش عالی باید هزینهی
ش��کست را کاهش دهد .یکی از نکات جالب��ی که در ایاالت متحده
در همی��ن زمینه وجود دارد این اس��ت که بسیاری از کسبوکارهای
جدیدی که در آمریکا ایجاد میشود ،شکست میخورند ،اما این شکست
چیز بدی محسوب نمیشود که فرد وقتی شکست خورد نتواند دوباره
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ش��روع کند .این مسأله هم از نظر روحی و روانی ،و هم از نظر مادی
مه��م است .کسی که نمیتواند در انجام یک فعالیت ریسک کند و اگر
در فعالیتی ش��کست خورد زندگیاش از نظر مادی و معنوی به خطر
میافتد ،طبیعت ًا به آن اقدام نمیکند .لذا اقدامات زیر در این زمینه میتواند
مؤثر باشد:
 .1کاهش ریسک فعالیتهای نو ،گروهی و شروع کسبوکار
در محیطهای دانشجویی؛
 .2بحثه��ای گفتمانسازی و مشاوره برای از بین بردن قبح
شکست و آموزنده بودن شکست؛
 .3ایج��اد صندوقهای خطرپذیر در دانشگاهها (منتهی نباید
از کارهای بزرگ شروع گردد ،باید بهصورت تدریجی بستر
فعالیتهای کوچک فراهم ش��ود ،اگر موفق بود توسعه پیدا
کند تا این مجموعهها مستقل ش��وند .ریسک بزرگ ،هم به
دانشجو ضربه میزند ه��م توانایی حمایت از آن برای نظام
شدنی نیست؛ اما میش��ود منابع موجود را بین فعالیتهای
مختلف تقسیم کرده ریسک مجموعههای مختلف را در حد
محدود پوش��ش داد .نکته اینجاست که غالب ًا در دنیا بیش از
هفتاد درصد فعالیتهای خطرپذیر ممکن است به شکست
منجر ش��ود اما نتیجهی تعداد کم��ی از آنها که به موفقیت
میرسد آنقدر مطلوب بوده و بازده دارد که پوشش این هفتاد
درصد عدم موفقیت را داده و آن را جبران میکند).
 .4جلب مشارکت بخش خصوصی به صورت توزیعشده در
پوشش ریسک فعالیت گروههای نخبگانی (برای مجموعههای
ش خصوصی عالوه بر آنکه مسائلش��ان حل میش��ود،
بخ 
فعالیت با دانشگاهها میتواند جذابیت داشته باشد .حمایت از
طرحهای دانشجویی میتواند به عنوان اعتبار و افتخار در نظر
گرفته شود که اگر توسط بنیاد نخبگان و وزارتهای مرتبط
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با دانشگاهها (علوم و بهداشت) درست طراحی شود ،میتوان
از پتانسیلها و ظرفیته��ای بخش خصوصی در این زمینه
استفاده بهینه کرد).
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :3

ساماندهی و گسترش پشتيبانيهاي مستقيم و غيرمستقيم
ما ّدي به اجتماع نخبگان��ي در قالب بورس ،جايزههاي
مقطعي و پژوهانه از س��وي سازمانهاي دولتي ،بخش
خصوصي و نهادهاي عمومي (وقف و خيريه) منطبق با
پايش پيشرفت مرحلهاي و اثرگذاري آنان.

مدیریت و تأمین دسترسی به اطالعات و دانش برای نخبگان

نکته بعدی ک��ه برای زمینهسازی فعالیت استعدادهای برتر و رش��د،
هدایت و توانمندسازی آنها مهم است ،دسترسی به اطالعات و دانش
است .البته دسترسی به شبکههای علمی فراهم است اما از آنها درست
استفاده نمیشود .نظام نخبگانی میتواند با تحلیل دادههای جستجوی
اف��راد ،مطالعات افراد و دسترسیهایی که افراد داش��تهاند به الگوهای
رفت��اری آنان رسیده و الگوهای رفت��اری ویژه را پیدا کنند .این روش
میتواند ی��ک راه بسیار مناسب برای کش��ف فعالیتهای نخبگانی و
کشف استعدادهای برتر باشد و همچنین برای کسانی که توانمندیهای
ویژهای دارند و روی موضوعات خاص کار میکنند یا کارهای ویژهای
انج��ام میدهند .اگر بتوان یک درگاه برای ای��ن افراد ایجاد کرد که از
طریق آن به اطالعات و منابع علمی و دانشی موجود در دنیا دسترسی
پیدا کنند و رفتارهای علمی و دانشی آنها رصد شود عالوه بر اینکه
باعث شناسایی آنان میشود ،دانش و اطالعاتی که در اختیار آنها قرار
میگیرد ،به توانمندسازی و آموزش آنان نیز منجر میش��ود .میتوان بر
اساس اولویتهای کش��ور و نیازهای جامعه ،مسیر حرکت علمی و
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تحقیقاتی و پژوهشی این افراد را بهصورت نامحسوس جهت داد که
باید بسیار دقیق مدنظر نظام نخبگانی و خصوص ًا دستگاههای مسئول
مثل وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاهها قرار گیرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :3

توسع��ه زیرساخته��ای اطالعرسان��ي مناس��ب در
اجتماعات و فعاليتهاي نخبگاني به منظور شبکهسازی
هدفمند در اين فعالیتها با محوريت بنياد ملي نخبگان.

گسترش همکاری علمی بینالمللی نخبگان

از جمله راههای توانمندسازی نخبگان ،خصوص ًا در زمینه توانمندیهای
گروه��ی ،فراه م کردن زمینه همک��اری پژوهشگران داخلی با محققان
خارجی است .در این زمینه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طریق
مرکزهمکاریهایعلمیبینالمللیزمینهبسیارخوبیبرایهمکاریهای
علمی بینالمللی فراهم و اجرایی نیز کرده است که از آن جمله میتوان به
«برنامه پژوهشی جندیشاپور» 1اشاره نمود که با همکاری کشور فرانسه
اجرا شده است .ترویج و گسترش اینگونه برنامهها همانگونه که در سند
راهبردی کشور در امور نخبگان به عنوان راهبرد ملی مطرح شده است،
زمینهساز رشد هر چه بیشتر استعدادهای برتر و نخبگان خواهد بود.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی :3

توسعة همکاريهاي بينالمللي نخبگان به منظور ارتقاي
ظرفي��ت و سطح تأثيرگ��ذاري آنان ب��راي دستيابي به
مرجعيت علمي کشور.

 .1مرک��ز مطالعات و همکاريهای علمي و بينالمللی ب��ا مشارکت بخش همکاري و فعاليت
فرهنگي سفارت فرانسه ( )SCACدر ايران مجری برنامه پژوهشی جندی شاپور است .هدف اين
برنامه که از سال  1383آغاز شده ،ارتقا و گسترش همکاریهای پژوهشی علمی و فنی پيشرفته
ميان پژوهشگران دو کشور ايران و فرانسه است.
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ایجاد و تقویت نظامهای رتبهبندی متخصصان و خبرگان

یکی از مهمترین پشتیبانیها از اجتماع نخبگانی ،ایجاد نظام رتبهبندی
متخصص��ان و خبرگ��ان است که کم��ک میکند« ،اف��راد بر اساس
توانمندیها و ش��ایستگیهای خود و در یک فضای آزاد ،از فرصت
برابر برای رقابت برخوردار باش��ند» .به این ترتیب یکی از اصلیترین
وظایف ه نظام نخبگانی شکلدهی به چنین نظامی در عرصههای مختلف
زیست اجتماعی است.
نظام رتبهبندی متخصصان و خبرگ��ان این امکان را در اختیار جامعه
ب��ه صورت عام ،و جامعه فع��االن یک حوزه تخصصی و حرفهای به
صورت خاص ،قرار میدهد تا شایستهترین افراد و گروهها را شناسایی
نمایند .نظام رتبهبندی بر اساس معیارهایی ،توانمندیها و شایستگیها
را در حوزه فعالیت سنجش و ارزیابی میکند .به این ترتیب به عنوان
سازوکار میانجی میتواند ش��رایطی را آماده سازد که منجر به انتخاب
مناسبتر برای طرف تقاضا ،و انگیزهی افزایش توانمندی برای طرف
عرضه شود.
اصلیترین بازیگران نظام رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی ،نهادهای
گواهیدهن��ده اعتبار هستند ،که عمدت�� ًا نهادهایی تخصصی در زمینه
حوزهه��ای حرفهای و تخصصی ویژهای هستند .عمدهترین نهادهای
تخصصی و حرفهای گواهیدهنده اعتبار در کشور عبارتند از:

نظامه��ای تخصص��ی حرفهای کش��ور :مانند
سازمان نظام پزشکی کشور؛
انجمنهای علمی :مانند انجمنهای علمی زیر
نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
س��ازمانهای صنفی :مانند نظام صنفی رایانهای
کشور؛
جامعهی اصناف تخصصی :مانند خانه سینمای
کشور؛
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ابزارهای اصلی در نظامهای رتبهبندی ،اعتبارسنجی و اعتباردهی ،که
میتوانند به صورت مجزا یا ترکیبی نیز مورد استفاده قرار بگیرند نیز
عبارتند از:

برگزاری آزمونهای تخصصی :در این وضعیت
با برگزاری آزمون در میان افرادی که شایستگیهای
پایهای را کسب کردهاند ،اعضاء ارزیابی میشوند؛ به
عنوان نمونه ارائه پروانه وکالت.
ارزیابی سوابق فعالیت فرد :بر این اساس سوابق
عملک��ردی اعضای یک جامعه تخصصی مبتنی بر
معیارهای تخصصی اعضاء ارزیابی میشوند.
ارزیابی منابع در اختیار :در حوزههای تخصصی
که نیازمند دسترسی به ابزارهای ویژهای است ،الزم
است منابع در اختیار اعضاء یک جامعه تخصصی
م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گیرد .ب��ه عن��وان نمونه در
حوزههای تخصصی فنی داشتن تجهیزات فنی در
ارزیابی شرکتها تاثیرگذار خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق ،بنیاد ملی نخبگان الزم است ،اقدامات زیر
را اجرا نماید:

بررس��ي و تصويب ضوابط و مقررات مربوط به
استانداردهاي رتبهبندي ،اعتبارسنجي و اعتباردهي
نهادهاي حرفهاي تخصص��ي و غيردولتي (متولی:
بنیاد ملی نخبگان با همکاری نهادهای تخصصی-
6حرفهای)
ايج��اد و توسع��هی كارگ��زاري (در بخ��ش
غي��ر دولتي) ب��راي تعيين صالحي��ت ،رتبهبندي،
اعتبارسنجي ،اعتباردهي ،نظ��ارت ،كنترل و پايش
عملكرد ش��ركتهاي دانشبنيان (متولی :معاونت
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علمی ریاست جمهوری)
بازنگري ضوابط و مق��ررات بنياد ملي نخبگان
دربارهی شناسايي اجتماع نخبگاني كشور در سطوح
حوزههاي مختلف و با تأكيد بر مشاركت دستگاهها
و نهاده��اي حرفهاي تخصصي ذيرب��ط (متولی:
بنیاد ملی نخبگان با همکاری نهادهای تخصصی-
حرفهای)
پشتیبانی از كرسيهاي نظريهپردازي و آزاد اندیشی

همانط��ور که پی��ش از این گفته ش��د ،کرسیه��ای نظریهپردازی و
آزاداندیش��ی دو نهاد اصلی در ایجاد فضای تعاملی و تضارب آراء در
جامعهی نخبگانی هستند لذا بنیاد مل��ی نخبگان میبایست از طريق
دستگاههاي مسئ��ول و نهادهاي حرف��هاي – تخصصی ،كرسيهاي
نظريهپ��ردازي و آزاداندیشی را توسعه داده و بستر الزم را برای تبدیل
آنها به محل اصل��ي تعامالت انديشهورزی نخبگ��ان در حوزههاي
مختلف فراهم نماید.

فصل سوم

زمینهسازیبرایاثرگذاریاستعدادهایبرترونخبگان

 .1-3مقدمه

زمینهسازی برای اثرگذاری افراد و گروههای نخبه در جامعه ،سومین
راهب��رد کالن سند راهبردی کشور در امور نخبگ��ان است .در دوران
پرورش استع��داد برتر به او توانمندیهای��ی داده میشود تا بعدها در
خدمت کشور باشد .او از این جهت ارزشمند است و حمایت میشود
چون میتواند مشکلی از مشکالت جامعه را حل کرده یا کار ویژهای را
انجام دهد یا تحولی ایجاد کند .در این راستا ،نظام نخبگانی میبایست
هم استعداد برتر را رش��د داده ،هدایت ک��رده و توانمند نمایند و هم
این فرد را که مسیر خبرگی را طی کرده و میخواهد به عنوان نخبه در
جامعه معرفی شود ،آماده کند تا بتواند نقش خود را درست ایفا کرده
و خروجی خوب و اثرگذاری داشته باشد .نظام نخبگانی میبایست با
ی و اجرای برخی اقدامات ،زمینه مساعدی برای نقشآفرینی
بسترساز 
هر چه بهتر افراد مستعد و نخبه در جامعه فراهم نمایند .در این فصل
برخی از این دست اقدامات و بسترسازیها بیان میگردد.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان> راهبرد کالن 3

زمينه سازي ب��راي اثرگذاري افراد و گروههاي نخبه در
جامعه.
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 .2-3راهکارها و رویکردهای صحیح برای زمینهسازی
بهکارگیری و استفاده از استعدادهای برتر و نخبگان

برخی از نکات و راهکارهای مناسب که در زمینهسازی برای اثرگذاری
نخبگان موثرند ،در ذیل ارائه و در ادامه تشریح شده است.
ش��ناخت و تقویت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی
موثر در بهکارگیری نخبگان
فراهم کردن بستر الزم برای آمادگی استعدادهای برتر
برای ورود به بازار کسبوکار از طریق دانشگاهها
دغدغهسازی و مسألهسازی برای استعدادهای برتر و
نخبگان
بسترسازی برای ش��کلگیری مؤسسات مطالعاتی-
پژوهشی از ارتباطات بین نخبگان و سیستمهای واقعی
جامعه
ایجاد زمینه برای شایستهساالری در سازمانها
سیاستگذاری در راستای هدایت انجمنهای علمی
به سوی حل نیازهای کشور
ایج��اد و هدایت ش��بکههای اجتماعی تخصصی در
جهت حل نیازهای کشور
بهرهگی��ری از نخبگان در تدوین سیاستهای علمی
و فناورانه
زمینهس��ازی ب��رای تسهی��ل بهکارگی��ری گروههای
نخبگانی توسط بخش خصوصی
تدوين مقررات الزم براي واگذاري مديريت پروژه و
عامليت چهارم پروژههاي كالن م ّلي به صورت همزمان
به شركتهاي دانشبنيان

79

شناخت و تقویت عوامل مثبت و رفع عوامل منفی موثر در
بهکارگیرینخبگان

اجتماع نخبگانی کشور ،برخوردار از ظرفیتها و توانمندیهایی است
ک��ه عوامل مختلفی در به فعلیت رسی��دن آنها مؤثرند .این عوامل را
میت��وان در چهار دسته عوامل محیط��ی ،عوامل طرف تقاضا ،عوامل
طرف عرضه ،و عوامل و نهادهای میانجی طبقهبندی کرد که شناخت
و تقوی��ت عوامل مثب��ت و رفع عوامل منفی تاثی��ر بسزایی در بهبود
بهرهگیری از نخبگان خواهد داشت.
 .1عوامل محیطی :مثل جایگاه واالی نخبگان به خصوص
نخبگ��ان علمی در کشور و حساسی��ت جامعه به استفاده از
نخبگان ،عوامل محیط��ی پیشبرنده و تقویتکنندهای است
ک��ه نظام نخبگانی کشور را در مواجهه با این چالش توانمند
میسازد؛ اما از سوی دیگر عوامل محیطی دیگری مانند نظام
پاسخگویی و ش��ایستهساالری در کش��ور یکی از مهمترین
زمینهسازه��ای بروز و ظهور توانمندیه��ای بالقوه نخبگان
خواهد ب��ود که کشور در این خص��وص از مشکالتی رنج
میبرد .مقابله با تسلط دیرینه نظام رابطهمحور (قبیلهمحور)
بر ساخت��ار اجرایی کشور ،تالش در تحق��ق جدال احسن
و آزاداندیش��ی در عرصهی اندیش��هورزی در کشور و بسط
و توسع��ه پذیرش دیدگاههای متخالف و متنافر به ش��دت
میتوان��د حذف نخبگان را از فعالیته��ای کالن کم کند و
استفاده از آنها را بهینه سازد.
 .2عوام��ل طرف تقاضا :کسب دانش و توانمندی مدیریت
علم و فن��اوری ،ایج��اد فرصتهای ش��غلی در حوزههای
دانشبنیان و افزایش اعتماد به توانمندیهای ملی و تمایل بر
سرمایهگذاری بر توان داخلی بهجای واردات محصوالت که
منجر به افزایش اعتماد به نخبگان نیز خواهد شد ،از مهمترین
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عوامل طرف تقاضا در بهرهگیری از نخبگان هستند.
 .3عوام��ل ط��رف عرضه :در ط��رف عرضه نی��ز توسعه
توانمندیهای مهارتی نخبگان (همچون مهارتهای ارتباطی
و اجتماع��ی) جهت فعالیتهای تحولآفرین ،ایجاد تناسب
میان توانمندیهای نخبگان خصوص ًا تحصیلکردههای خارج
از کش��ور با اقتضائات و ش��رایط کشور ،و در نهایت تعدیل
فرهن��گ اسناد بیرونی نخبگان که مشکالت طرف عرضه را
نی��ز به مسایل محیطی و عوامل طرف تقاضا ارجاع میدهد،
میتواند در مقابله با چالش فوق کارآمد باشد.
 .4عوامل و نهادهای میانجی :چهارمین دسته عوامل تاثیرگذار
ب��ر این چالش عوامل و نهادهای میانجی هستند که تنظیمگر
ارتباط میان طرف عرضه و طرف تقاضا هستند .ش��کلدهی
و ایجاد معیارهای مشخص ارزشیابی و ش��ناسایی جامعهی
نخبگان میتواند نظامهای تخصصی و رتبهبندی را ساختاردهی
کند که منجر به آشکار شدن تمایزها و در نتیجه زمینهساز بروز
تحوالت میشود .همچنین بانک اطالعاتی جامع از جامعهی
نخبگانی و توانمندیهای آنان یکی دیگر از نهادهای میانجی
ارتباط دهندهی میان طرف عرضه و تقاضا در نظام نخبگانی
است .شکل زیر مدل مفهومی عوامل فوق را نشان میدهد.

مدل مفهومی بکارگیری و استفاده بهینه از نخبگان در کشور
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هیولت و پکارد ،بنیانگذاران شرکت hp

نمونه موفق یک گروه خودجوش دانشجویی
ش��رکت هیولت-پکارد یا آن طور که ام��روزه از آن یاد
میشود  hpدر واقع توسط دو دانشجوی همکالسی در
دانشگاه استنفورد به نامهای دیوید پکارد و ویلیام هیولت
و با سرمایه ابتدایی  538دالر پایه گذاری ش��د .همت و
تالش این دو نفر باعث ش��د که سرمایه اندک آنها بعد
از حدود هفتاد سال ب��ه  90میلیارد دالر برسد .در حال
حاضر این شرکت در بیشتر از  160کشور جهان فعالیت
میکند .نام شرکت نیز به طور اختصاری از حروف اول
نام خانوادگی این دو نفر گذاش��ته شد و بدین سان hp
در منطقه کالیفرنیا تاسیس شد شرکتی که بعدها دهها و
صدها زیرمجموعه برای خ��ودش ایجاد کرد و یکی از
قطبهای بزرگ صنعت کامپیوتر در دنیا شد.
ویلیام بیل هیول��ت و دیوید پکارد هر دو دانشجوی
مهندسی برق دانشگاه استنف��ورد بودند .این دو نفر ،دو
سال آخ��ر دانشگاه را بر روی ساختن یک منبع ساده و
دقیق سیگنالهای فرکانس پایین (نوسانساز صدا) کار
میکردند ،چیزی که بعدها اولین محصول شرکت اچپی
بود .بعد از تمام ش��دن دانشگاه ،پکارد مدتی در جنرال
الکتریک مشغول به کار شد اما باز هم به آزمایشگاه ترمن
(استاد ممتاز استنفورد) برگشت و خیلی زود با تشویق
و حمای��ت او و به همراهی ویلی��ام هیولت کار تازهای
راهاندازی کردند .آنها برای نامگذاری ش��رکت که ph
یا  hpباش��د سکه به هوا انداختن��د و به این ترتیب در
سال  1939فقط با سرمایه  538دالر و کار در محل یک
گاراژ اجازهای فعالیت ش��رکتی آغاز ش��د که امروزه در
سطح بین الملل مدرنترین تجهیزات فناوری اطالعات
را تولید میکند.
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فراهم کردن بستر الزم برای آمادگی استعدادهای برتر برای
ورود به بازار کسبوکار از طریق دانشگاهها

یکی از نکات مهم در مورد استعدادهای برتر و نخبگان ،بحث فراهم
ک��ردن زمینهی کسب و کار در دانشگاهها است؛ یعنی دانشگاهها باید
بستری باشند برای تمرین کسب و کار آن هم نه تمرین بدون هدف،
بلکه ممکن است این تمرینات به یک سری کسبوکارهای جدی و
گروههای نخبگانی و ش��رکتهای دانشبنیان تبدیل شود که فضای آن
باید فراهم شود .در همین زمینه اقدامات ذیل ،ورود استعدادهای برتر
و نخبگان را به بازار کسبوکار تسهیل میکند لذا بنیاد ملی نخبگان و
سایر دستگاههای ذیربط میبایست از طریق دانشگاهها این اقدامات
را پیگیری نمایند:

برنامهریزی برای آگاهسازی دانشجویان از مسائل
حقوقی و اطالعات ضروری حضور در بازار:
ی��ک سری مسائل نی��ز باید آگاهسازی ش��ود مثل
مسائل حقوقی ،اینکه یک فرد در جامعه چگونه باید
طرح��ی را ارائه کند؟ به کجا ارائه کند؟ چه حقوق
و تکالیف��ی دارد؟ قالبهایی که در جامعه وجود دارد
چیس��ت؟ روال کارها چگونه اس��ت؟ بسیاری از
دانشجویانی که فارغالتحصیل میشوند از این مسائل
آگاه��ی ندارند .مواردی مثل افتتاح حساب ،گرفتن
دسته چک ،انعقاد قرارداد ،مذاکره ،تنظیم شکایت،
قوانین و بحثهای حقوقی که در کشور وجود دارد،
س��از و کاره��ای موج��ود در سازمانهای مختلف،
متولی��ان مختلف و م��وارد سادهای که هر کس در
کار خ��ود با آنها درگیر اس��ت ،باید اطالعرسانی
ش��ود تا دانشجویان بتوانند از قابلیت و خبرگی که
ن شکل
در دانشگاه در آنها ایجاد میشود ،به بهتری 
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استفاده کنند.
سیاس��تگذاری در راس��تای احیاء دورههای
کارآموزی در جهت آشنا کردن استعدادهای برتر
با فضای واقعی جامعه:
نکتهای که در فضای آش��نا کردن استعدادهای برتر
با فض��ای واقعی جامعه و توانمندسازی و آموزش
مهارتهای اجتماعی به آنها وجود دارد بحث دورهی
کارآموزی است .در حال حاضر استفاده مناسبی از
دوره کارآم��وزی نشده و کمتر جدی گرفته میشود
اما این دوره میتواند بستری باشد که به توانمندیهای
افراد مستعد اضافه کند و آنها را هدایت کند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 1
راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :7

گست��رش اردوه��اي جه��ادي ،بازديده��ا و دورههاي
آموزش��ي و احي��اي دورههاي ک��ارورزي و کارآموزي
اختیاری به منظور ارتقاي ش��ناخت اجتماع نخبگاني از
نيازها و شرايط واقعي جامعه

معل��وم است که یک کش��ور از نخبگ��ان خودش چه
میخواهد؛ یک کشور از نخبگان خودش میخواهد که
به نیازها و مطالبات عمومی و به مصالح کشور بیندیشند،
به آنها پاسخ دهند و خودشان را متعهد بدانند.
مقام معظم رهبری
دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضا ن ـ1383/8/10

بهرهگیری از هستههای جوان خودجوش:
یک��ی از راههای بهکارگیری گروههای نخبه ،توجه
به هستههای جوان خودجوش در دانشگاهها است.
ای��ن گروهها معم��والً در اواخر دوره کارش��ناسی
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و ی��ا در دورهه��ای کارش��ناسی ارش��د و دکتری
ش��کل میگیرند .دانشگاهها میتوانند تحت عنوان
پروژههای دانشجویی (تکالیف درسی و پایاننامه)،
رفع برخی از مشکالت دانشگاهها را به هستههای
دانشجوییبسپارد.
دغدغهسازی و مسألهسازی برای استعدادهای برتر و نخبگان

دغدغهسازی و مسألهسازی برای استعداد برتر و نخبگان یک نکتهی
کلیدی است چون این افراد نسبت به یک موضوع خاص به اصطالح
«ویروسی» میش��وند؛ یعنی وقت��ی موضوعی در ذه��ن آنها ایجاد
میشود ،شروع میکنند به پیگیری کردن آن ،این ویروس به هر جهتی
ِ
مدیریت دغدغه در
باش��د آنها را به آن سمت میبرد .این است که
استعداده��ای برتر در جهتدهی و هدای��ت آنها بسیار کلیدی است.
اینکه مسألهای که در ذهن او ایجاد میشود رتبهی برتر شدن در المپیاد
دانشجویی یا کنکور باشد یا حل یک مسأله از مسائل جامعه؟ یکی از
ویژگیهای افراد تیزهوش و مستعد تمایل به محیطهای چالشبرانگیز
است و غالب ًا به دنبال چالش و ریسک هستند ،لذا ایجاد دغدغه ،سوال
و چال��ش برای آنها جذاب است .این فضا را میتوان مدیریت کرده،
دغدغههای��ی ایجاد کرد که خودبخود ب��ه هدایت و ایجاد یک سری
انگیزهها و دلبستگیها به کشور منجر شود.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 3
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :1

گسترش تعامل سطوح مختلف حاکميتي با کانونهاي
تفک��ر نخبگاني ب��ه منظور مشارك��ت آنه��ا در امور
مسئلهشناسي دستگاههاي اجرايي و حضور فعال نخبگان
در فرآيند آيندهنگ��اري ،تصميمسازي و برنامهريزي در
دستگاهها
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بسترسازی برای شکلگیری موسسات مطالعاتی-پژوهشی
از ارتباطات بین نخبگان و سیستمهای واقعی جامعه

نکتهای که در ارتباط��ات بین نخبگان و سیستمهای واقعی جامعه به
ن��درت رخ میدهد این است که در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا
مؤسس��ات بسیار جدی در دانشگاهها ش��کل میگیرند ،مؤسساتی که
خدم��ات بسیار مهمی را به کشور ارائه میدهند ،مخصوص ًا مؤسسات
مطالعاتی-پژوهش��ی ،نه بهصورت پژوهشگاههای ایران که صرف ًا کار
پژوهش��ی انجام میدهند ،مثل مؤسسات سیاستگذاری ،تحلیل بازار و
غیره .در این موارد ،یک فرد یا مجموعه نخبگانی ،یک مؤسسه را در
یک دانشگاه ایجاد میکند و در آن دانشگاه ش��روع به فعالیت میکند و
فعالیت هم لزوم ًا فعالیت آموزشی نیست .باید به این افراد اجازه داد تا
در دانشگاهها ،مؤسسات و مراکزی ایجاد کنند که فعالیتهایی انجام دهند؛
البته مرتبط با حوزههای تخصصی دانشگاه و فضای دانشجویی .طبیعت ًا
ممکن است ایجاد یک مؤسسهی تحقیق��ات غذایی در یک دانشگاه
صنعت��ی به سختی اتفاق افتد ،ام��ا مؤسسات سیاستپژوهی ،مدیریتی،
تحلیل بازار و طراحی میتوانند ایجاد شوند .ایجاد چنین مؤسساتی به
تقویت مجموعه منجر میشود؛ چون هم میتوانند از اساتید استفاده کند
هم اینکه دانشجویان را هدایت کرده ،رش��د دهند ،به خدمت گرفته و
در حین کار تربیت کنند.

ایجاد زمینه برای نهادینهشدن شایستهساالری در سازمانها

ایجاد زمینه برای شایستهساالری بهترین حمایت و پشتیبانی از اجتماع
نخبگان��ی است بهطوری ک��ه در سند نخبگان نیز ب��ه عنوان یکی از
راهبردهای مل��ی (راهبرد کالن  > 3راهبرد مل��ی  :3ساماندهي نظام
گزين��ش اصلح كارگزاران كشور از مي��ان اجتماعات نخبگاني) به آن
اش��اره ش��ده است .تثبیت فرصتهای برابر منجر به موفقیت افراد و
گروهه��ای توانمندتر خواهد ش��د ،در این ش��رایط اجتماع نخبگانی
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بر پایه توانمندیهای خود ،باعث رش��د خود و جامعه خواهد ش��د.
از ط��رف دیگر ،معیاره��ای سیاسی و غیرتخصص��ی و غیرحرفهای
منجر به کنارگذاری اجتم��اع نخبگانی میگردد .مشاغل تخصصی و
حرفهای با بهکارگرفتن افراد غیرمتخصص میتوانند حتی اثرات منفی
جبرانناپذیری نیز را به همراه داشته باشند .همچنین تعیین و شناسایی
مشاغ��ل ،سمته��ا و ردههای ش��غلی تخصصی و حرف��های امکان
سوءاستفادهها و مفاسد اداری را کاهش میدهد و ش��ایستهساالری را
ارتق��اء میبخشد .لذا میبایست برخورداری از ش��رایط تخصصی و
حرفهای به عنوان پیششرطهای انتصاب و ارتقاء در نظامهای دولتی،
عمومی و خصوصی لحاظ ش��ده تا گامی جدی در ش��ایستهساالری
برداش��ته ش��ود .همچنین میبایست در قانون هيئت امناي مؤسسات
آموزش��ي ،پژوهشي و فرهنگي با تأكيد بر عضويت نخبگان مرتبط و
شفافيت وظايف اعضا بازنگري صورت پذیرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 3
راهبرد ملی  > 3اقدام ملی  1و 2

لحاظ كردن سوابق فعاليتهاي نخبگاني در ش��رايط
اح��راز مديريتهاي حاكميتيِ مرتب��ط و اجراي آن بر
اساس نظام ارتقاي مرحلهاي؛
زمينهسازي براي ش��کلگيري و توسعة شرکتهاي
«کارگ��زاري منابع انساني متخص��ص» به منظور تأمين
نيروي متخصص م��ورد نياز نهادهاي مختلف دولتي و
خصوصي از ميان نخبگان.

سیاس��تگذاری در راس��تای هدایت انجمنهای علمی به
سوی حل نیازهای کشور

توسعه علم و ش��کلگیری حوزههای تخصصی نی��از به تعامل میان
خبرگ��ان حوزههای تخصصی را افزایش داده است .در گذش��ته نهاد
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دانشگ��اه مهمترین نهاد انباش��ت خبرگ��ان در حوزههای تخصصی
بود ،اما امروزه به دو دلیل تخصصیش��دن شدید علم ،و شکلگیری
جامعهی خبرگان فعال در بخش صنعت ،به خصوص مراکز تحقیق و
توسعه ،نیاز به نهادهایی خارج از دانشگاه است که یکی از این نهادها،
انجمنهای علمی است.
از طرف دیگر باید دقت داشت که ارتقای روزافزون نقش انجمنها
و نهادهای علمی داوطلبانه و کاهش نقش انحصاری دانشگاهها و سایر
نهاده��ای قدرت در فرآیند تولید و اش��اعهدانش ،ویژگی حوزه علم
و فناوری اس��ت .بنابراین توسع ه انجمنهایعلمی یکیاز ابزارهای
کارآمد نهادینه کردن علم در جامعهاست؛ فرآیندیکهدر طیآن علم
از سوی نخبگان به سوی خدمت به مرد م و زیرساختهای اجتماعی
گرایش پیدا میکند و محم��ل مناسبی را برای حل مسائل و نیازهای
جامعه فراهم میکند .لذا نظام نخبگانی ،عالوه بر توسعه و هدایت این
نهاده��ا در مسیر صحیح ،باید از این فرصت بهترین استفاده را برده و
نیازهای اساسی کشور را به عنوان مسأله به این انجمنهای علمی ارائه
و دریافت راهحل را از آنان انتظار داشته باشد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 4
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :5

ايجاد سازوكار الزم جهت افزايش تعامل بنياد ملي نخبگان
ب��ا نهادهاي تخصصي – حرفهاي ب��ه ويژه انجمنهاي
علمي ،حرفهاي و حوزوي به منظور شناسايي ،هدايت
و توانمندسازي اجتماع نخبگاني.

ایجاد و هدایت ش��بکههای تخصصی اجتماعی در جهت
حل نیازهای کشور

امروز شبکههای اجتماعی تخصصی به سرعت در حال گسترشاند.
این ش��بکهها بستری را فراهم میکنند که تمام عالقهمندان یک حوزه
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تخصص��ی چه در سطح است��اد دانشگاه و چه در سط��ح افرادی که
تحصیالت آکادمیک نداش��ته و صرف ًا عالقهمند به موضوع هستند یا
در عمل (و نه تئوری) فعالیتهایی را کردهاند ،روی موضوعات بسیار
متنوع اظه��ار نظر کرده و تجربیات و دانش خود را در اختیار دیگران
قرار دهند .این شبکهها اگر به درستی ایجاد و مدیریت شوند ،محفل
بسیار خوبی برای طرح مسائل و نیازهای کشور میباشند ،که از طریق
آن میتوان با هزینه بسیار اندکی حجم عظیمی از ایدهها را گردآوری
کرد .شاید یکی از مزایای مهم این شبکهها عدم محدودیت مکانی است
به این معنی که متخصصان ایرانی از تمام نقاط دنیا میتوانند در ارائه
راهحل برای مشکالت و نیازهای کشور مشارکت داشته باشند .الزم به
ذکر است که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز شبکهسازی
بین اف��راد و گروههای نخبه از جمله اقدامات ملی تعریف ش��ده در
راستای همافزایی فعالیتها مطرح شده است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 2

راهبرد ملی  > 2اقدام ملی :9

ش��بکهسازي اف��راد و گروهه��اي نخب��ه در حوزههاي
تخصص��ي و حول فعاليته��اي نخبگاني ب��ه منظور
همافزايي و همگرايي ،تقويت همکاري ،اشتراک دانش
و اطالعات ،انجام کارهاي مشترک.

بهرهگیری از نخبگان در تدوین سیاستهای علمی و فناورانه

تج��ارب خبرگان و متخصصین یک��ی از مهمترین مناب��ع دانش در
سیاستگذاریها محسوب میش��ود ،لذا اجتم��اع نخبگانی یکی از
اصلیتری��ن گنجینهه��ا در این زمین��ه است .از ط��رف دیگر ،کسب
ِ
مشروعیت سیاستها به ش��دت بر اثربخش��ی آن تأثیرگذار است ،به
همین دلیل تالش میشود تا در تدوین سیاستها از ابزارهایی به منظور
ایج��اد مشروعیت سیاستگذاری استفاده نم��ود .موافقت و همراهی
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اجتماع نخبگانی کشور با تصمیم��ات و سیاستهای کالن میتواند
تضمینکنن��دهی موفقیت آنها باش��د ،چراکه مشارک��ت اجتماع در
فرآیند سیاستگذاری و ابتناء سیاستها و برنامههای کالن بر نظرات
تخصصی و حرفهای اجتماع نخبگان��ی افزایش دهندهی مشروعیت
سیاستها خواهد بود.

زمینهس��ازی برای تس��هیل بهکارگیری گروههای نخبگانی
توسط بخش خصوصی

افزایش پیچیدگیه��ا ،حل مسایل واقعی که چندوجهی بودن ویژگی
اصل��ی آنها است ،رش��د تأثیرگ��ذاری در سطح جامع��ه و افزایش
توانمندیهای نظام نخبگانی در گرو فعالیتهای گروهی و تیمسازی
است .گروهها بر اساس مفهوم همافزایی توان باالتری به منظور رش��د
و انجام فعالیت نخبگانی دارند .از همین رو گروههای نخبگانی الزام ًا
گروههایی ش��امل استعدادهای برتر و نخبگان نیستند ،بلکه میتوانند
شامل گروههایی از افراد متوسط باشند ،که فعالیتهای نخبگانی انجام
میدهند .در دهههای اخیر بسیاری از نوآوریهای چشمگیر جهانی در
عرصه کسبوکار ،مبتنی بر فعالیتهای گروههایی در دوران دانشجویی
ب��وده است .به همین دلیل این الگوی فعالیت نخبگانی به ش��دت بر
فض��ای کسبوکار تأثیرگذار بوده است .ش��کلگیری ش��رکتهای
فع��ال جهانی در عرصههای فناوری پیشرفته ،خصوص ًا حوزه فناوری
اطالع��ات و ارتباطات ،توسعه توانمندی فعالیتهای گروهی در این
دوران را ض��رورت میبخش��د .لذا ش��رکتهای خصوصی فعال در
حوزههای مختلف صنعت ،فرهنگ و  ...میتوانند با برنامهریزی درست
از این پتانسیل گسترده و مشتاق به فعالیت مؤثرترین بهرهها را ببرند.
برای رسیدن به این هدف ،الزم است معاونت علم و فناوری ریاست
جمهوری و سایر دستگاههای ذیربط سازوکارهای الزم برای شناسایی
و بهکارگیری استعدادها به بخش خصوصی را تدوین نماید.
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تدوي��ن مقررات الزم ب��راي واگذاري مديري��ت پروژه و
عامليت چهارم پروژهه��اي كالن م ّلي به صورت همزمان به
شركتهاي دانشبنيان
پروژههای کالن به دالیل زیر تولیدکنندهی فعالیتهای نخبگانی هستند:

در پروژهه��ای کالن نیاز ب��ه دانشهای حرفهای،
تخصصی و پیشرفته بی��ش از پروژههای کوچک و
متوسط است.
در پروژههای کالن دولت به عنوان طرف تقاضا،
بازار حوزههای تخصصی را تحریک میکند.
پروژههای کالن به دلی��ل پیچیدگیها نمیتواند
توسط بازیگران با توانمندیهای محدود انجام شود
و به همی��ن دلیل نهادها نیاز به توانمندیهای باالتر
مییابند از سوی دیگر در این پروژهها توانمندیهای
نظام نخبگان ارتقاء مییابد.

الزم است دولت بتواند از بنگاههای دانشبنیان به عنوان مشارکتکننده
در فعالیت مدیریت پروژههای کالن نیز بهره گیرد .به همین دلیل توان
استفاده از این ش��رکتها در قالب عامل چهارم یا واگذاری مدیریت
پروژه میتواند یکی از ابزارهای دولتی در این عرصه باشد .متولی این
اقدام معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری معاونت برنامهريزي
و نظارت راهبردي رئيس جمهور است.

فصل چهارم

تکریم و نگهداشت استعدادهای برتر و نخبگان

 .1-4مقدمه

آمارهای صندوق بینالمللی پول در سال  2009نشان میدهد که ساالنه
حدود  180هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و یافتن موقعیتهای
شغلی بهتر از کشور خارج میشوند .این صندوق بینالمللی در گزارش
خروج حدود  180هزار نخبه تحصیلکرده از
خ��ود میافزاید که رقم
ِ
ایران ،به معنی خروج ساالنه  50میلیارد دالر ارز از کشور است.
البته مهاجرت نخبگان همواره اثرات و تبعات منفی به دنبال ندارد؛
چ��را که اگ��ر نخبگان کشور ب��رای مدت کوتاهی جه��ت گذراندن
دورههای آموزش��ی مختلف و نیز اشتغال به سایر کشورها مهاجرت
نمایند و پس از مدتی به کشور خود باز گردند ،در نهایت این مهاجرت
منجر به انتقال دانش و سرمایه به کشور خواهد شد .اما این امر مستلزم
ایجاد انگیزهها و جذابیتهای علمی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره کافی
در داخل کشور است تا نخبگان پس از مهاجرت مجددا ً به کشور خود
بازگردند.
ً
از طرف دیگر باید توجه داشت که مهاجرت نخبگان صرفا بهخاطر
مسائل مالی نیست .فراه��م نبودن فضای کشور برای بروز تواناییها،
عدم قدرشناسی مسئوالن و  ...و خالصه عدم تکریم نخبگان از جمله
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مهمتری��ن علل خروج این قشر از کشور است .عالوه بر اینکه تکریم
نخبگان خود موجب الگوسازی برای قشرهای جوانتر و هدایت آنها
به مسیر نخبگی خواهد ش��د .با توجه به اهمیت موضوعات تکریم و
نگهداش��ت نخبگان ،در این فصل نکات��ی در رابطه با این دو موضوع
اساسی ارائه میگردد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی  > 1اقدامهای ملی  4و :8

تكري��م نخبگان و الگوسازي از آن��ان براي صاحبان
استعداده��اي برت��ر از طريق ترويج رم��وز موفقيت و
زمينهسازي براي هدايت گروهها و فعاليتهاي نخبگاني
از سوي آنان ،با تأكيد بر امكان پذيري انجام فعاليتها با
امكانات موجود.
مشاركت و همكاري بنياد ملي نخبگان با «كميسيون
اعط��اي نشانهاي دولتي رياس��ت جمهوري» بهمنظور
پاسداشت نخبگان کشور؛

 -2-4راهکاره�ا و رویکرده�ای صحی�ح در تکریم و
نگهداشت استعدادهای برتر و نخبگان

ب��ر اس��اس محتوای سند راهب��ردی کشور در امور نخبگ��ان و اسناد
پشتیبان آن ،راهکارها و رویکردهایی که میتواند در تکریم و نگهداشت
استعدادهای برتر و نخبگان موثر باشد ،استخراج شدهاند .این موارد در
کادر زیر ارائه و در ادامه تشریح میشوند:
الگوسازی برای دانشآموزان
بسترسازی برای تسهیل و تسریع انتشار آثار نخبگان
بسترسازی برای شکلگیری نهادهای مردمنهادِ تکریم
نخبگان
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همکاری با سازمان صدا و سیما و ارتقا نحوه اجرای
همایش چهرههای ماندگار
توسع��ه زیرساخته��ای آموزش��ی و پژوهش��ی
فعالیتهاینخبگانی
گسترش انجمنهای علمی تخصصی به عنوان ابزار
جذب و نگهداشت نخبگان
ایجاد نظام حقوق مالکیت فکری
تحقق جدال احسن و آزاد اندیشی

الگوسازی برای دانشآموزان

یکی از مهمترین فعالیتها و اقدامات در حوزه جهتدادن به استعدادهای
برتر دانشآموزی الگوسازی است .وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی
نخبگان باید با همکاری صدا و سیما ،رسانهها و سایر دستگاههای علمی و
فرهنگی برنامههایی را جهت ایجاد الگوهای علمی ،عملی و اخالقی برای
دانشآموزان مستعد تدوین و اجرا نمایند .چهرهسازی از نخبگان و بزرگان
در سط��وح و حوزههای مختلف و اولویتدار کشور با عنایت به ابعاد
اخالقی ،دینی و اعتقادی برای دانشآموزان مستعد ضروری است .ایجاد
فرصتهایی در سطح مدارس ،مناطق ،شهرها و فرصتهای ملی برای
ارتباط رودرروی دانشآموزان مستعد و استعدادهای درخشان با نخبگان
جامعه میتواند تأثیر آنها را دو چندان نماید .الگوسازی برای معلمان،
مربیان ،اولیا و خانوادهها نیز در هدایت و جهتدهی به استعدادهای برتر
دانشآموزان به صورت غیر مستقیم مؤثر خواهد بود .هدایت استعدادهای
برتر دانشآموزان بهوسیله همس��االن و تعریف گروهها و فعالیتهای
گروهی هدایت ش��ده و جهتدهی شده یکی از راههای بسیار کلیدی
است .ایجاد زیرساختهایی برای ایجاد ،توسعه و فعالیت این گروههای
دانش آموزی متشکل از استعدادهای برتر در حوزههای مختلف وظیفه
بخشه��ای مسئول در زمین��ه استعدادهای برت��ر در وزارت آموزش و
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پ��رورش و بنیاد ملی نخبگان است .این ک��ار در مدارسی که مأموریت
ویژه در پرورش استعدادهای برتر دارند به دلیل اینکه امکان ایجاد گروه
از دانشآموزان مستعد وج��ود دارد سادهتر است .اما در روشهایی که
بدون جداسازی دانشآموزان مستعد و در مدارس عادی انجام میشود
ایجاد گروههای بین مدرسهای و شبکههایی فراتر از مدارس و مؤسسات
آموزشی و پرورشی الزم است .ایجاد زیرساختهای فیزیکی در مناطق
و بخشه��ای مختلف کشور خصوص ًا در مناطق کمتر برخوردار برای
ساماندهی و گسترش این گروههای نخبگانی و فعالیتهای گروههای
دانشآم��وزان ضروری است .برنامهریزی ب��رای رویدادهایی که بتواند
استعداده��ای برتر را گردهم جمع نمای��د و ایجاد زمینههای الزم برای
تشکیل گروههای دانشآموزی بین آنها یکی از روشهای مناسب برای
گسترش چنین گروههایی است .انواع مسابقات ،جشنوارهها ،اردوهای
علمی و عملی ،رقابتها و رویدادهایی از این قبیل که بتواند دانشآموزان
مستعد در حو زهای خاص را کنار یکدیگر جمع کند میتواند در برنامهها
مدنظر قرار بگیرد .البته باید توجه شود زمان و شرایط الزم برای تشکیل
این گروهها حداقلهایی دارد که باید بر اساس آنها برنامهریزی صورت
گیرد .مث ً
ال طول دوره چنین رویدادهایی باید حداقل چند روز باش��د و
امکاناتی برای انجام فعالیتهایی اولیه برای دانشآموزان فراهم شود تا
تیمها شکل بگیرند .در ادامه نیز با رصد گروههای تشکیل شده در این
رویدادها باید زمینه و امکانات الزم برای ادامه فعالیت آنها فراهم شده و
از ،ازهمپاشیده شدن آنها جلوگیری شود.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :4

تكريم نخبگ��ان و الگوس��ازي از آنان ب��راي صاحبان
استعداده��اي برت��ر از طريق ترويج رم��وز موفقيت و
زمينهسازي براي هدايت گروهها و فعاليتهاي نخبگاني
از سوي آنان ،با تأكيد بر امكان پذيري انجام فعاليتها با
امكانات موجود.
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بسترسازی برای تسهیل و تسریع انتشار آثار نخبگان

ن راههای تکریم نخبگان ،فراهم کردن زمینهای است تا
یک��ی از بهتری 
آث��ار علمی و تحقیقی آنها منتشر ش��ود .معرفی و ارائه جذاب نتایج
علمی و تحقیقی نخبگان با استفاده از رسانههای عمومی از جمله صدا
و سیم��ا ،روزنامهها و  ...نیز میتواند ،اثرگذاری این ش��کل تکریم را
بسیار بیشتر نماید.

بسترس��ازی برای ش��کلگیری نهاده��ای مردمنهادِ تکریم
نخبگان

تع��دادی از نهادهای نظ��ام نخبگانی نه تنها به عن��وان نهاد زمینهساز
تاثیرگذاری و ش��کلبخشی به تح��والت در سطح جامعه و در سطح
جهانی هستند ،بلکه تکریم نخبگان را از طریق بزرگداشت و الگوسازی
آنان انجام میدهد .جوایز ،مدالها و نشانههایی که توسط این نهادها به
افراد برجسته در حوزههای مختلف نخبگانی اعطا میشود ،مهمترین
کارکرد را در زمینه تکریم نخبگان دارد .آکادمیها (فرهنگستانها) در
کشورهای مختلف عمدت ًا دارای چنین کارکردهایی هستند .به عنوان
مثال آکادمی ملی عل��وم ایاالت متحده یکی از نهادهای موفق در این
زمین��ه در ایاالت متحده است .این آکادم��ی در حوزههای متنوعی از
نخبگ��ان تکریم به عمل میآورد و نکته قابل توجه اینکه ،این آکادمی
خصوصی بوده و بخش قابل توجهی از هزینههای مالی تکریمها توسط
اشخاص و بخش غیردولتی تأمین میشود.
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جوایز آکادمی ملی علوم آمریکا

آکادم��ی ملی علوم آمریک��ا از برجستهترین دانشمندان
متخصص در زمینههای مختلف علوم و مهندسی تشکیل
شده است .هدف از ایجاد این آکادمی پیشرفت در علوم
و فن��اوری و استفاده از آنها در رفاه و سالمتی عمومی
مردم میباشد.
آکادم��ی ملی علوم ایاالت متح��ده آمریکا با امضای
رییس جمهور وقت ،آبراهام لینکلن (سال  )1863تاسیس
گردید و استقالل کاملی برای آن شامل آزادی در انتخاب
اعضای آکادمی و تبیین خطمشی و روشهای عملکرد
قید شده است .اگرچه آکادمی علوم توسط دولت تاسیس
ش��ده است اما یک سازمان خصوصی است که جهت
انج��ام امور خود هیچ گونه بودج��ه مستقیمی دریافت
نمیکن��د و تنها پشتیبانی مالی دولت ،پرداخت هزینهها
به اعضای آکادم��ی به واسطه قراردادهای خاص منعقد
شده با آن میباشد.
آکادم��ی مل��ی علوم آمریک��ا جوایز متع��ددی را در
حوزهه��ای مختلف اه��دا میکند .آکادم��ی ملی علوم
فرآیند خوداظهاری جهت دریافت جوایز را قبول ندارد
و دیگ��ران باید یک فرد را جهت دریافت جایزه معرفی
نمایند .این جوای��ز و حوزههای مربوطه در جدول زیر
آورده شدهاند.
جوایز حوزههای مختلف آکادمی ملی علوم آمریکا

نام حوزه

جوایز

نجوم و اختر فیزیک

Henry Draper Medal
J. Lawrence Smith Medal
James Craig Watson Medal

علوم اجتماعی و
رفتاری

NAS Award for Behavioral Research Relevant
to the Prevention of Nuclear War
Troland Research Awards
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Alexander Hollaender Award in Biophysics
Jessie Stevenson Kovalenko Medal
Richard Lounsbery Award
NAS Award in Molecular Biology
NAS Award in the Neurosciences
Gilbert Morgan Smith Medal
Selman A. Waksman Award in Microbiology

بیولوژی و پزشکی

NAS Award in Chemical Sciences
NAS Award for Chemistry in Service to Society

شیمی

Alexander Agassiz Medal
Arthur L.Day Prize and Lectureship
Daniel Giraud Elliot Medal
NAS Award for Early Earth and Life Sciences
NAS Award for Scientific Reviewing
)(geophysics
Mary Clark Thompson Medal
G. K. Warren Prize
NAS Award in Aeronautical Engineering
Gibbs Brothers Medal
NAS Award for the Industrial Application of
Science
NAS Award for Initiataives in Research
)(numerical methods
NAS Award in Mathematics
John J. Carty Award for the Advancement of
)Science (physics
Comstock Prize in Physics
Alexander Hollaender Award in Biophysics
Public Welfare Medal

علوم زیستی و زمین

علوم کاربردی و
مهندسی
علوم کامپیوتر و
ریاضی
فیزیک
عمومی

منابع مالی آکادمی علوم آمریکا
منابع مالی ب��رای انجام فعالیته��ای متنوع آکادمی
ملی علوم توسط بخشها و سازمانهای مختلف تامین
میشوند که عمده تامینکنندگان این منابع مالی در سال
 عبارت بودند از آژانسهای دولتی ایاالت متحده2010
 در جدول زیر نام.و تامینکنندگان شخصی و غیردولتی
 آورده2010 تأمینکنندگ��ان مالی و مبلغ تأمینی در سال
:شده است
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2010 تامینکنندگان مالی آکادمی ملی علوم آمریکا در سال
میزان به دالر
2255169
14012
291776
6354045
5622949
9912631
11872121
1923772
7946801
28308718

1940689
2349472
1642407
41470
5472097
107649723
732791
2329461
5853895
1293524
299175
181351
133023
44583
7608539
336495
15914609
288877
99912
331601
1290261
519334
5886
42587
24807

منبع تامینکننده

Department of Agriculture

بخش

Defense Technical Information Center
Defense Threat Reduction Agency
Department of Defense
Department of the Air Force
Department of the Army
Department of the Navy
Department of Education
Department of Energy
Department of Health and Human
Services
Department of Homeland Security
Department of the Interior
Department of Justice
Department of Labor
Department of State
Department of Transportation
Department of the Treasury
Department of Veterans Affairs
Environmental Protection Agency
Executive Office of the President
General Accounting Office
General Services Administration
Institute of Museum and Library Services
Marine Mammal Commission
National Aeronautics and Space
Administration
National Geospatial Intelligence Agency
National Science Foundation
National Security Agency
Nuclear Regulatory Commission
Office of the Director of National
Intelligence
Social Security Administration
U.S. Agency for International
Development
U.S. Arctic Research Commission
U.S. Chemical Safety Board
U.S. Election Assistance Commission

آژانسهای دولت
ایاالت متحده
(تامین منابع
مالی در قالب
قراردادهای کاری و
)کمک هزینهها
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جمع کل منابع تامینی توسط آژانسهای دولتی

منابع غیردولتی و
شخصی

Grants and Contracts
Other Contributions

جمع کل منابع تامینی توسط منابع غیردولتی و شخصی

243146184
37580006
8518625
46098631

همکاری با س��ازمان صدا و س��یما و ارتق��اء نحوه اجرای
همایش چهرههای ماندگار

از جمله اقدامات ش��ایسته و بهجایی ک��ه در سالهای اخیر در کشور
صورت پذیرفته است ،برگزاری همایش چهرههای ماندگار است .این
اقدام پسندیده ،اگرچه درخور تقدیر بسیار است اما اگر مالحظاتی در
رابطه آن مورد توجه قرار گیرد ،اثرگذاری بسیار بیشتری خواهد داشت.
بنیاد ملی نخبگ��ان و سایر نهادهای ذیربط میبایست از این فرصت
مغتنم استفاده کرده و از آن به عنوان ابزار بسیار مناسبی جهت تکریم،
الگوسازی و حتی نگهداشت نخبگان بهره ببرد .اینکه این همایش از
طریق رسانه ملی برای عموم مردم اطالعرسانی میش��ود ،اهمیت این
فرصت را دوچندان مینماید .در ذیل به برخی از اقداماتی که به ارتقا
اثربخشی این همایش کمک میکند ،اشاره میشود:

بسترسازی برای حضور فع��ال فرهنگستانها و
دانشگاهها در انتخاب چهرههای ماندگار؛
در همایش چهرههای ماندگار کشور ،صرف ًا به تقدیر
و تشکر پرداخته میشود ،در صورتی که این همایش
فرصت مناسبی است که از اساتید درخواست شود
در حوزهه��ای اختصاصی خود برای رفع مشکالت
جامعه نظر و پیشنهادات ،مقاالت و صحبتهای خود
را ارائه دهند؛
مستندسازی تجارب چهرههای ماندگار و معرفی
زندگینامه آنها با ابزارهایی مثل مصاحبه ،نماهنگ و
 ...به مردم از طریق رسانه ملی.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان > راهبرد کالن > 5
راهبرد ملی  > 1اقدام ملی :2

ارائه مناسب و جذاب دستاوردهاي فعاليتهاي نخبگاني
ت و امکان
با هدف ايجاد اميد و انگيزه و نشان دادن فرص 
انجام فعاليتهاي كالن و مؤثر در کشور.

توسعه زیرساختهای آموزش��ی و پژوهشی فعالیتهای
نخبگانی

کاهش کیفیت آموزش ،ضعف زیرساختهای پژوهشی در دانشگاهها
و امکان��ات رفاهی پایین در دورهه��ای تحصیالت تکمیلی به عنوان
یک��ی از مهمتری��ن دالیل مهاجرت نخبگ��ان از کشور ب��وده است.
عالوهب��ر این توسعه کمی آموزش تحصیالت تکمیلی بدون توجه به
زیرساختها منجر به کاه��ش ارزش نمادین مدارک دانشگاهی و در
نتیجه کاهش اعتماد به اجتماع نخبگانی میشود .کاهش اعتماد عمومی
به توانمندیهای اجتماع نخبگانی ،خصوصا تحصیلکردههای داخل
کشور هم بر شدت مهاجرت و هم بر ارزش باالتر مدارک دانشگاهی
خ��ارج از کشور میانجامد .لذا تقوی��ت موارد ذیل در راستای توسعه
زیرساختهای آموزشی و پژوهشی توصیه میشود:
آزمایش��گاههای توسعهیافته :آزمایشگاههای توسعهیافته به عنوان
یکی از مهمترین زیرساختهای فعالیتهای نخبگانی در حوزههای
پیشرفته است .ضعف در زیرساخت آزمایشگاهی و عدم دسترسی به
تجهیزات مورد نیاز یکی از موانع فعالیتهای نخبگانی است .راهاندازی
آزمایشگاههای ملی در حوزههای تخصصی میتواند با توجه به مقیاس
اقتصادی استفادهکنندگان و عدم دوبارهکاری و فعالیتهای موازی در
تجهیز آزمایشگاهها به این امر کمک نماید.
ش��بکههای آزمایش��گاهی :ش��بکههای آزمایشگاهی با توجه به
توزیعیافت��ه بودن تجهی��زات پیشرفته در سط��ح دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی مختلف کشور ،عدم اطالع بازیگران مختلف از زیرساخت
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موجود در کشور و مدیریت هماهنگ آزمایشگاهها به عنوان راه بدیل
دیگر در توسعه زیرساختهای تخصصی است.
کتابخانهها و بانکهای اطالعاتی :کتابخانهها و بانکهای اطالعاتی
به عنوان یکی دیگر از زیرساختهای پژوهشی و آموزشی کشور قابل
توجه است .دسترسی به بانکهای اطالعاتی و ارائه خدمات پیشرفته
در خص��وص بهرهب��رداری از این تجهیزات زمینهس��از فعالیتهای
نخبگانی است.
همچنین اقدامات ذیل در جهت توسعه زیرساختهای آموزشی و
پژوهشی فعالیتهای نخبگانی باید صورت بگیرد:
تدوين استانداردهاي آموزش��ي ،پژوهشي و رفاهي در محيطهاي
دانشگاه��ي ب��راي دانشجويان تحصيالت تكميلي و ال��زام قانوني به
رعايت استانداردها؛
تدوي��ن نظامنامهی فعاليت مؤسسهه��اي پژوهشي كشور با تأكيد
ب��ر هويت بخشي به نظ��ام علمي پژوهش��ي و اعضاي هيئت علمي
مؤسسههاي پژوهشي ،آييننامهی وظاي��ف و ارتقاي ویژهی اعضاي
هيئت علمي پژوهشي ،منشور رفتار حرفهاي مؤسسههاي پژوهشي؛
تجهي��ز و توسع��هی كتابخانهه��اي دانشگاه��ي كش��ور به سطح
استانداردهايجهاني.

گسترش انجمنهای علمی تخصصی به عنوان ابزار جذب
و نگهداشت نخبگان

همانطور که پیش از این هم اش��اره ش��د ،مطالعات نشان میدهد به
طور کلی ،استعدادهای درخشان به واسطه وجود دیگر افراد با استعداد
جذب میش��وند ،چراکه فرآیند خالقیت (یک ایده جدید ،محصول
جدید ،فرآیند تولید جدید ،یا فعالیتهای تحقیق و توسعه) به ندرت در
انزوا اتفاق میافتد .در واقع ،متخصصان ،مهندسان ،و دانشمندان ممکن
است کشور خود را نه به دلیل ش��رایط یا پرداخت مالی بهتر ،بلکه به
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دلیل تعامل با دیگر همنوعان طراز اول ترک نمایند .کسانی که با دانش
سروکار دارند ،اغلب مایلند در جایی باشند که منابع کافی برای انجام
تحقیق برای توسعه تکنولوژی و محصوالت جدید فراهم باش��د .لذا
یکی دیگر از مزایای گسترش انجمنهای علمی تخصصی ،جذب و
نگهداشت استعدادهای برتر و نخبگان است که میبایست مورد توجه
دستگاههای متولی قرار بگیرد.

ایجاد نظام حقوق مالکیت فکری

یکی از موضوعاتی که بر جریان خروج نخبگان از کشورهای در حال
توسعه تاثیر قابل توجهی دارد ،نظام حقوق مالکیت فکری میباش��د.
حقوق مالکیت فکری از طری��ق ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای
فعالیت نخبگان ،نقش بسیار مهمی در مهاجرت نخبگان ایفا میکند،
چراکه حمایت از حق��وق مالکیت فکری موجب تشویق ،تقویت ،و
اش��اعه فعالیتها و خالقیتهای علمی ،تحقیقاتی ،صنعتی ،فکری و
هنری و در نهایت باعث کاهش انگیزه مهاجرت نخبگان خواهد شد.

تحقق جدال احسن و آزاد اندیشی

تحقق جدال احسن و آزاداندیشی در عرصهی اندیشهورزی در کشور
و بسط و توسعه پذیرش دیدگاههای متخالف و متنافر نیز به ش��دت
میتوان��د از حذف نخبگ��ان از فعالیتهای کالن ی��ا مهاجرت آنها
جلوگیری نماید .این نکته خصوص ًا در حوزه علوم انسانی بسیار اهمیت
دارد چراکه بسیار مشاهده شده که به دلیل آستانه تحمل پایین مسئوالن،
بسیاری از اساتید و نخبگ��ان دانشگاهی یا دانشگاه را ترک کرده و یا
حتی به خ��ارج از کشور مهاجرت نمودهاند .لذا برگزاری کرسیهای
آزاداندیش��ی و نظریهپ��ردازی در چارچوبهای مشخص و با حفظ
خطوط قرمز نظام عالوه بر رشد ،شکوفایی ،و شناسایی استعدادهای
برتر و نخبگان ،در نگهداشت آنها نیز تاثیر قابل توجهی دارد.
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ارزيابي و گسترش فعاليتهاي كرسيهاي نظريهپردازي
و نقد و مناظره نخبگاني و برنامهريزي براي تبديل آنها
به محل حضور و تعامالت فكري گستردهتر نخبگان و
انديشمندان

