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فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: شناسایی استعدادها
فصل دوم: هدایت استعدادها
فصل سوم: توانمندسازی استعدادها





مقدمه
استعدادهاي برتر و نخبگان سرمايه هاي انساني كشورها و ملت ها 
هستند كه رش��د، پيشرفت و سعادت كشورها به دست آن ها اتفاق 
مي افت��د. افزايش اي��ن سرمايه ها و پرورش صحي��ح، زمينه سازي 
براي رش��د و ش��كوفايي و جلوگيري از هدر رفتن و از بين رفتن 
آن ه��ا عالوه بر اينكه يكی از وظايف حكومت هاست كه از طريق 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و مدارس صورت می گي��رد، نياز به 
همراه��ی خان��واده دانش آموزان نيز دارد. در رش��د و ش��كوفايي 
استعداده��ا، دوران كودكي و نوجواني را مي ت��وان دوران طاليي 
نامي��د ك��ه در آن مي ت��وان ظرفيت ه��اي نخبگان��ي، استعدادهاي 
وي��ژه و قابليت ه��اي بالقوه اف��راد را كشف نموده، ب��ا هدايت و 
توانمندسازي باعث رش��د، شكوفايي و ثمردهي آن ها شد. در اين 
ميان نقش خان��واده دانش آموزان كه زمان بسيار بيشتری را نسبت 
به م��دارس با فرزندانشان می گذرانند، هم در ش��ناسايی و هم در 
حماي��ت و توانمندس��ازی استعدادها بسيار پررن��گ است. لذا در 
اين كتابچه تالش ش��ده اس��ت كه در سه فصل يعنی، ش��ناسايی 
استعدادها، هدايت استعدادها، و توانمندسازی استعدادها، روش ها 
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و رويكردهای صحيح پياده س��ازی اين سه فرآيند بيان گردد. البته 
الزم ب��ه ذك��ر  است كه در سند راهبردی كش��ور در امور نخبگان 
نيز دو راهبرد كالن اول مصوب، در راستای ش��ناسايی، هدايت و 

توانمندسازی استعدادها تنظيم شده است.

سند راهبردی کشور در امور نخبگان<راهبرد کالن 1 و 2:

 استقرار نظام شناسايي و هدايت اجتماعات نخبگاني
 توانمندس��ازي اجتماعات نخبگان��ي در چارچوب 

گفتمان اسالمي- ايران



فصل اول - شناسایی استعدادها





در اي��ن فص��ل نكاتی در رابطه ب��ا روش ه��ا و رويكردهای صحيِح 
شناسايی استعداد كودكان و نوجوانان كه بايد مد نظر اولياء قرار بگيرد، 

تشريح می شود.

روش ها و رویکردهای صحیِح شناسایی استعدادها:

 ايجاد فضايی آزاد برای فعاليت و تجربه كودكان
 استف��اده از بازی ه��ای مناسب در جهت ش��كوفايی 

استعدادها
 توجه و شناخت ضعف ها و ناتوانايی ها

 ایجاد فضایی آزاد برای فعالیت و تجربه کودکان
چارچوب ها، قوانين و نظم خش��ک در خانه می تواند استعدادهای 
كودكان را از بين ببرد. خانه بايد محيطی آزاد برای زندگی و تجربه 
كودكان خصوصاً كودكان تيزهوش و مستعد باش��د. كودک بايد در 
خانه اجازه خطا كردن و اش��تباه كردن را داش��ته باشد و از آزمون و 
خطا نترسد. مشاركت در تصميمات و جريان زندگی برای رش��د و 
توانمندس��ازی كودكان مستعد بسيار مهم اس��ت. اين تفكر كه بايد 
كودك��ان مستعد و تيزهوش را از جريان زندگ��ی جدا كرد و آن ها 
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را در فرآيندهای آموزشی و پرورشی خاص قرار داد تصوری غلط 
است كه متأسفانه ش��يوع پيدا كرده است. مهم ترين عامل در رش��د 
توانمندی های كودكان مستعد اجازه دادن به آن ها برای استفاده كردن 
از توانمندی  و استعدادش��ان در ح��ل مسائل واقعی زندگی و ديدن 
تأثير تفكرات و نظراتشان در فضای واقعی است. ايجاد بستری برای 
حض��ور دوستان و انجام كار گروهی در خانه می تواند برای كودک 
بسيار مفيد و اعتبارساز باشد. كودكی كه دوستانش برای انجام كاری 
ب��ه خانه او می آين��د امتياز و قدرتی پيدا می كن��د كه باعث افزايش 
اعتماد به نفس، قدرت تصميم گيری و مديريت او خواهد ش��د. لذا 
اولي��اء و خانواده ها ضمن پرهيز از مح��دود كردن كودكان و اجازه 
آزمون و خط��ا دادن به آن ها ضمن ايجاد زمينه تجربه و فعاليت در 
فرآيندهای عادی زندگی به كودك��ان، با فراهم كردن زمينه حضور 
دوستان فرزندش��ان در خانه می توانند به رش��د استعدادها و ارتقاء 

توانمندی های او كمک نمايند. 

 استفاده از بازی های مناسب در جهت شکوفایی استعدادها
بازی و اسباب بازی يكی از عوامل مهم در رشد و پرورش استعدادها 
و توانمندی ه��ا در كودك��ان خصوصاً در سنين پي��ش از دبستان و 
دبست��ان است. انتخاب درس��ت بازی و اسباب ب��ازی برای كودک 
نقش بسيار مهمی در افزايش توانمندی ها و شكوفايی استعدادهای 
آن ها خواهد داش��ت. كسانی كه فرزندان��ی باهوش و مستعد دارند 
بايد نسبت به اين موضوع توجهی دو چندان داش��ته باشند، انتخاب 
بازی ه��ا و اسباب بازی ه��ای نامناسب می توان��د باعث محدوديت 
فرهنگی، مهارتی و عدم رشد توانمندی های كودكان شود. متأسفانه 
در ح��ال حاضر ب��ازی و اسباب بازی معموالً ب��رای سرگرم كردن 
بچه ها و ايجاد فرصت و فراغت برای والدين كاربرد دارند كه چنين 
بازی هايی نيز كمتر رش��د دهنده هستند. بنابر آنچه گفته ش��د اولياء 
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بايد در انتخاب اسباب بازی دقت الزم را داش��ته باشند ضمن اينكه 
بايد بدانند رش��ددهنده ترين بازی ها، بازی با همساالن و بازی های 
گروه��ی است كه بايد زمينه های آن برای كودكان فراهم ش��ود. در 
مورد نوجوانان نيز بازی های رايانه ای به صورت گسترده ای در آن ها 
نف��وذ كرده كه بايد با هدايت و نظارت درس��ت اوالً ميزان استفاده 
از آن ها كنترل ش��ود و ثانياً انتخاب بازی ها به صورت هدايت ش��ده 

اتفاق بيفتد.

 توجه و شناخت ضعف ها و ناتوانایی ها
در رشد استعدادهای برتر و كودكان تيزهوش شناخت ضعف هايشان 
مهم ت��ر از ش��ناخت توانمندی ه��ا و استعدادهاست. چ��را كه اين 
ضعف ه��ا و ناتوانايی ها ممكن است باع��ث آسيب رساندن و عدم 
رشد توانمندی ها ش��ود. لذا خانواده ها و اولياء كودكان تيزهوش و 
مستعد بايد با شناخت درست نقاط ضعف كودكان خود برنامه های 
مناس��ب ب��رای رفع اين نقاط ضعف را تعيي��ن و اجرا نمايند. نقاط 
ضعفی مثل عدم اعتماد به نفس، خجالت كشيدن از ابراز عقيده، عدم 
ريسک پذيری، ترس، ضعف در بيان يا نوش��تن ذهنيات، بی نظمی، 
ع��دم توانمندی در ح��ل مسائل و مواردی از اي��ن دست می تواند 
آسيب هاي��ی را به افراد ب��ا استعداد و تيزهوش وارد نمايد. سن رفع 
اين ضعف ها نيز سنين كودكی و در دوران پيش از ابتدايی و ابتدايی 
است لذا والدين و خانواده ها بايد در اين زمينه آگاهی الزم را داشته 

و اقدامات متناسب با كودک خود را انجام دهند.
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مايكل فلپس، ش��ناگر معروف آمريكاي��ی دارنده ۲۲ 
مدال المپيک )۱۸ طال، ۲ نقره و ۲ برنز( است. مايكل 
فلپس ه��م در مجموع مدال ها و ه��م در تعداد مدال 
طال، برترين ورزشكار تاريخ المپيک است. نكته ی كه 
جالب و قابل تاّمل در مورد مايكل فلپس اين است كه 
فلپِس ۲۷ ساله در دوران تحصيل دانش آموزی شيطان 
و بی انضباط بود كه مرتب از مدرسه اخراج می شد. او 
دچار اختالل »كم توجه��ی –بيش فعالی«،يک اختالل 
رفتاری رش��دی بود كه مبتاليان به آن توانائی دقت و 
تمركز بر روی يک موض��وع را ندارند و يادگيری در 
آن��ان كند است اما از فعاليت بدنی غيرمعمول و بسيار 
باالئی برخوردارند. اّما او چگونه توانست موفق شود؟
استع��داد مايك��ل فلپس در ش��نا، توس��ط مادرش 
ش��ناسايی ش��د. مايكل كوچک در هف��ت سالگی به 
تشويق مادرش ش��نا كردن را شروع كرد و در عرض 
مدت كوتاهی پيشرفت های ش��گرفی ك��رد و در ۱۵ 
سالگی توانست عضو تيم ملی آمريكا شود و در همان 
س��ال توانست رك��ورد جهان در ش��نای دويست متر 
پروانه را بشكند. او كه نتوانسته بود توفيقی در درس و 
تحصيالت داشته باشد و به نوعی يک بيمار ذهنی بود، 
توانست نام خود را بر قله ی مدال آوران المپيک به ثبت 
برساند و به يكی از سرشناس ترين چهره های ورزش 

جهان مبدل شود.



فصل دوم - هدایت استعدادها





در اين فصل نكاتی در رابطه با روش ها و رويكردهای صحيِح هدايت 
استعداد كودكان و نوجوانان كه بايد مد نظر اولياء قرار بگيرد، تشريح 

می شود.

روش ها و رویکردهای صحیِح هدایت استعدادها:

 فراهم كردن بستر  تجربه و يادگيری 
 همسويی اولياء با معمان و كادر مدارس

 پرهيز از ايجاد حساسيت در كودكان ضمن هدايت آن ها
 مديري��ت و جه��ت دادن به امكان��ات و برنامه های 

خانواده و فرزندان
 مديريت ارتباطات رسم��ی و غيررسمی كودكان در 

مجموعه ها و جمع های مختلف
 رشد متعادل چهار نوع ارتباط در كودكان

 پرهيز از اصرار و اجبار دانش آموز در انتخاب رش��ته 
تحصيلی و حوزه های فعاليتی

 اختياری بودن حضور در برنامه های ويژه استعدادهای برتر
 پرهيز از پر كردن كامل اوقات دانش آموزان با كالس ها 

و برنامه های آموزشی
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 مديريت ارتباط كودكان با فضای مجازی
 اجتناب از آموزش های مبتنی بر حفظيات و ش��رطی 

كردن كودک

 فراهم کردن بستر  تجربه و یادگیری 
به جای آموزش های مختلف، فراهم كردن بستر  تجربه و يادگيری برای 
كودكان در سنين پايين بسيار مناسب تر است. در چنين بستر هايی عالوه 
بر اينكه كودک می تواند حسب توانايی های خود در زمينه های مختلف 
فعاليت هايی را انجام دهد كه منجر به يادگيری و رش��د در او خواهد 
شد، امكان ارزيابی و كشف استعداد كودكان در زمينه های مختلف نيز 
وجود خواهد داشت. لذا استفاد از اين روش های شناختی و مبتنی بر 
تجربه واقعی در كودكان ابتدايی و قبل از ابتدايی بسيار بهتر از آموزش 

در حوزه های خاص است. 

 همسویی اولیا با معمان و کادر مدارس
ب��رای دانش آموزان مستعد و تيزهوش اتخ��اذ جهت واحد و همسو 
توسط اركان آموزشی و پرورشی مختلف ضروری است. لذا اولياء و 
خانواده ها بايد با معلمان، مربيان و مسئوالن مدرسه تعامل و هماهنگی 
الزم را داشته باشند. تعامل و اطالع خانواده ها با مدرسه و مسئوالن آن 
می توان��د منجر به هماهنگی بيشتر، پرهيز از كارهای اضافه و تصميم 
درست در مورد نيازهای فرزندش��ان شود. ضمن اينكه بازخوردهای 
اولياء و خانواده ها به مربيان و معلمان و مدارس در آموزش و پرورش 

كودكان كمک خواهد نمود.

 پرهیز از ایجاد حساسیت در کودکان ضمن هدایت آن ها
جه��ت دادن به كودك��ان و دانش آم��وزان مستعد و باه��وش بايد از 
روش ه��ای مناسب و درست انجام ش��ود. ايج��اد حساسيت در اين 
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كودكان ممكن است مقاومت ها و مخالفت هايی را در آن ها ايجاد كند 
ك��ه در مقابل نظرات و رويكردهای والدين بايستند. لذا تا حد ممكن 
باي��د از تذكرات مستقيم خصوصاً گفتن و تكرار و اصرار بر يک نظر 
خودداری ش��ود اين روش ممكن است به تم��رد و در صورت عدم 
امكان سرپيچی به پنهان كاری منجر شود. بنابراين والدين در ارتباطات 
مستقيم و گفت وگوها بايد بستر اظه��ار نظر كودكان با استعداد خود 
را فراهم كنند و از اين بستر به عنوان زمينه ای برای ش��ناخت ش��رايط 
ذهنی، روحی، روانی، فكری و ارتباطی فرزندانشان استفاده كنند. اقدام 
به اظهارنظر صريح و دستوری در اين فضا اين ش��ناخت را يا محدود 
خواهد نمود و يا باع��ث بروزاتی متفاوت با واقعيت از طرف كودک 
ش��ود. در اين خص��وص نقش مادران در فراهم ك��ردن فضای آزاد و 
راحت برای بيان مكنونات ذهنی و اتفاقات پيرامونی بسيار مهم تر است. 
اما پس از ش��ناخت صحيح از ش��رايط و محيط كودكان و با توجه به 
استعدادها و ويژگی های آن ها می توان از روش های مختلفی خصوصًا 

روش های نامحسوس و غيرمستقيم استفاده نمود. 

س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان<راهب��رد کالن1< 
راهبرد ملی2 < اقدام ملی1:

استقرار نظام ش��ناسايي و هداي��ت استعدادهای برتر با 
روش هاي مربي محور، مرحله اي و نامحسوس، با تأكيد 

هم زمان بر سه وجه آموزشي، تربيتي و پژوهشي

 مدیری��ت و جهت دادن به امکانات و برنامه های خانواده و 
فرزندان

يك��ی از روش هايی ك��ه اولياء می توانند برای هداي��ت فرزندان خود 
استفاده نمايند، مديريت و جهت دادن به امكانات و برنامه های خانواده 
و فرزندان است. به عنوان مثال می توان با جهت دادن به هدايای كودک 
او را از نظ��ر امكانات هدايت نمود و چارچوب ها و محدوديت هايی 
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از نظر ملزومات فعاليت های غيرمفيد و نامطلوب ايجاد كرد. فرضاً اگر 
در كودكی مهارت های عالی ديده می ش��ود اما عالقه و انگيزه الزم در 
او برای فعاليت در اين زمينه ديده نمی ش��ود می توان با خريد و تهيه 
امكانات و تجيزات جذب و تشويق و توجه مديريت شده خانواده،  او 

را به چنين مسيری هدايت نمود.

 مدیری��ت ارتباطات رس��می و غیررس��می ک��ودکان در 
مجموعه ها و جمع های مختلف

 يك��ی از مهم ترين عوامل در هدايت كودكان مديريت ارتباطات آن ها 
اس��ت. اينكه كودك��ان خصوصاً كودكان تيزه��وش و مستعد در چه 
گروه هاي��ی عضو هستند و در اين گروه ها چه معيارهايی مورد توجه 
و پسند است در انتخاب مسير و ش��كل گيری ويژگی های شخصيتی 
و رش��د استعدادهای آن ها بسيار مؤثر اس��ت. مديريت اين ارتباطات 
می توان��د زمينه ساز رش��د درست و هدايت ش��ده استعدادها باش��د. 
اي��ن موضوع خصوصاً در سنين نوجوان��ی كه عضويت در گروه ها و 
وابستگی ها در كودكان در حال شكل گيری است، بسيار كليدی است. 
در مورد افراد تيزهوش و مستعد كه معموالً به دليل توانمندی های ذاتی 
در حوزه های مختلف سريع رشد می كند و مورد توجه قرار می گيرند، 
گروه ها می توانند بستر رشد جهشی آن ها را فراهم نمايند به اين صورت 
كه دانش آموزی كه در يک گروه عضو می ش��ود براساس هنجارها و 
ارزش های پذيرفته درگروه ميل به رش��د و ارتق��اء دارد. دانش آموزان 
مستعد به دليل توانمندی های ذاتی معموالً در چنين گروه هايی سريع 
رش��د می كنند. اين موضوع باعث توجه اعض��ای ديگر و تشويق او 
می شود كه اين خود زمينه رشد و ارتقاء جهشی را فراهم می كند و اين 

چرخه رشد ادامه خواهد يافت.
حال اگر فرضاً اين گروه گروهی باشد كه ارزش های نامطلوب دارد، 
استعداد افراد به انحراف كشيده خواهد شد چنانچه در برخی گروه ها از 
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زير كار دررفتن، تقلب، كم كاری و فرار از قوانين، ارزش  است و اتفاقًا 
دانش آموزان مستعد و باهوش در اين گروه ها پيشرو هستند. 

حال اگر زمينه شكل گيری گروهايی بر مبنای ارزش های درست و 
متناسب با استعدادهای كودكان و دانش آموزان فراهم شود استعدادهای 
آن ها در جهت مناسب رشد و ارتقاء خواهد يافت. خانواده ها و اولياء 
بايد به گروه هايی كه كودكانشان در آن عضو هستند توجه الزم را داشته 
باشند چه گروه هايی كه در روابط خانوادگی و آشنايان بين كودكان هم 
سن و سال شكل  می گيرد و چه گروه هايی كه در مدرسه يا محيط های 
ديگری كه كودكان در آن حضور دارند شكل می گيرد. زمينه سازی برای 
شكل گيری گروه هايی در خانه يا محيط هايی كه والدين می توانند آن را 
رصد كنند بسيار مفيد خواهد بود. ضمناً بايد به نقش كودكان و چنين 
گروه هايی نيز توجه داشت ای بسا يک گروه ارزش های مناسبی داشته 
باشد اما نوع حضور يک دانش آموز حتی باهوش در آن به نحوی باشد 
ك��ه موجب ضعف او و هدر رفتن استعدادهايش ش��ود؛ مثاًل در يک 
گروه علمی كه افراد بزرگ تر يا جلوتر از يک كودک هستند يا بين آن ها 
ارتباطاتی هست كه منجر به انزوای يک فرد می شود می تواند اعتماد به 

نفس و برخی مهارت های ابراز عقيده و تفكر خالق را از فرد بگيرد.
ل��ذا توجه به  نوع عضوي��ت كودكان مستعد و باه��وش در چنين 
گروه هاي��ی نيز مهم است. يكی از مواردی كه می تواند بسياری از اين 
آسيب ها را كم كند، تشوي��ق دانش آموزان تيزهوش به ايجاد يک تيم 
است كه خود آن ها مؤسس آن باشند كه البته اين تشويق بايد به صورت 
زمينه سازی برای ايجاد چنين گروه هايی باش��ند. خانواده ها و اولياء با 
گذاش��تن وقت كمی می توانند موجبات اين امر را فراهم كنند. رفتن 
ب��ا فرزندان و دوستانشان به گردش ه��ا و سفرهای كوتاه مدت، اجازه 
برگزاری جلسات و مهمانی های دوستانه در خانه، فراهم كردن امكاناتی 
مثل تجهيزات علمی، فرهنگی، كتابخانه، وسايل ورزش��ی گروهی در 
خانه و زمينه سازی استفاده فرزند با دوستانش می تواند عالوه بر اينكه 
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زمينه  ايجاد گروه های دوستی را به صورت مديريت ش��ده فراهم كند 
اشراف خانواده بر فرزندشان را نيز افزايش خواهد داد. البته در اين زمينه 

نيز نبايد از هماهنگی با مربيان كليدی مدرسه نيز غافل شد.

آنتوني رابینز:
يک فرد هر چقدر هم كه باهوش باش��د، مشكل است 
كه به تنهايي بتواند با تمام استعدادهاي يک گروه كارآمد 

برابري كند.

 رشد متعادل چهار نوع ارتباط در کودکان
والدين توجه نمايند كه در كودك��ان بايد چهار نوع ارتباط به صورت 
متعادل و متوازن رشد نمايد. ارتباط با خدا، خود، ديگران و طبيعت. در 
كودكان تيزهوش و با توان باالی ذهنی معموالً اين توازن با چالش هايی 
مواج��ه می ش��ود. درون گراي��ی و دوری كردن از جم��ع يكی از اين 
چالش ها است كه بايد توسط والدين مديريت ش��ود. غرق ش��دن در 
ذهنيات و تفكرات كه در برخی از اين كودكان اتفاق می افتد مانع رشد 
ارتباط باديگران و طبيعت می ش��ود كه بايد با زمينه سازی درست اين 
ارتباط را تقويت نمود و توسعه داد. بردن اين كودكان به دامان طبيعت 
و قرار دادن آن ها در جمع و محيط ها و فعاليت های جمعی می تواند به 

برقراری اين توازن كمک نمايد. 
در ارتباط با خدا نيز بعضاً براساس خياالت و ذهنيات ارتباطات در 
اين كودكان شكل می گيرد كه لزوماً درست نيست و منجر به انحراف 
اعتق��ادات آن ها خواهد ش��د؛ در اين زمينه نيز حض��ور در جمع ها و 
مراسمات دينی و ترغيب كودكان به بروز آنچه در ذهن دارند می تواند 
به مديريت و اصالح تصورات آن ها كمک نمايد. ضمن اينكه حضور 
در جمع ه��ا و مراسم مذهبی عالوه بر تقويت ارتباط با خدا، ارتباط با 

ديگران را نيز تقويت خواهد نمود. 
نكت��ه بسيار مهم اينكه در اين تع��ادل چهار جانبه نبايد در كودكان 
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احساس تناقص به وجود بيايد خصوصاً در افراد تيزهوش و با استعداد 
كه يكی از بزرگ ترين معضالت و مشكالت ذهنی برای آن ها مشاهده 
تناق��ص است لذا اين ارتباطات باي��د در يک ساختار منطقی سلسله 
مراتبی برای كودكان تبيين گردد كه اين تبيين نيز بيشتر جنبه علمی دارد 

تا گفتن و تذكر شفاهی.

هرچه درس بخوانيد و بخوانيم، اگر چنانچه به راه مستقيم 
نباش��يم و مهارنكنيم معلومات خودمان را و مهار نكنيم 
نفس خودم��ان را و در اين راه مستقيم نُكشيم نفس را، 
هرچه معلومات زيادتر بشود، از انسانيت، انسان دورتر 

می شود و مشكل تر می شود انسان خودش را برگرداند.
حضرت امام خمینی )ره(

صحیفه نور، جلد  9، صفحه 

 پرهیز از اصرار و اجبار دانش آموز در انتخاب رشته تحصیلی 
و حوزه های فعالیتی

در سنين باالتر كه موضوع انتخاب حوزه ها و رش��ته های تحصيلی و 
فعاليتی برای دانش آموزان مستعد و باهوش مطرح می شود، خانواده ها و 
اولياء بايد از اجبار كردن و اصرار بر رشته يا حوزه ای خاص بپرهيزند، 

در اين زمينه توجه اولياء به چند نكته ضروری است:
 اول اينك��ه آنچه آن ها برای فرزندانشان به صالح می دانند هر چند 
از روی دلسوزی و خيرخواهی است و براساس ش��ناخت و تحقيق و 
مشاوره آن ها انجام می ش��ود لزوماً درست نيست چرا كه آن ها معموالً 
براساس ش��رايط ح��ال و تجربيات نسل خود ارائ��ه طريق و هدايت 
می كنند كه معلوم نيست زمانی كه اين تصميم به نتيجه می رسد شرايط 
چگونه باشد و آيا اين فهم در آن زمان نيز درست است يا نه. چه آنكه 
مشورت هاي��ی كه فرضاً ۱۵ سال پيش به دانش آموزان دبيرستانی داده 
می شد لزوماً در زمان حاضر كارآمد نيست و ای بسا كسانی كه راه های 
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متفاوتی از راه های رايج آن زمان را انتخاب كرده اند االن موفق هستند. 
دومين مطلب اينكه مهم تر از رشته و زمينه تحصيلی و كاری برای 
موفقي��ت عوامل ديگ��ری است كه اتفاقاً كمتر به آن توجه می ش��ود. 
خانواده ها از سر خيرخواهی بر عوامل آش��كار مثل رش��ته و تحصيل 
تمركز دارند اما اغلب از عوامل ديگر مثل مهارت های عمومی و فنی و 
ويژگی های شخصيتی غافلند. همان طور كه می بينيم چه بسيار افرادی 
كه در رشته های گمنام موفقيت های بسياری به دست آورده اند و چقدر 
افرادی كه در رش��ته ها و مؤسسات آموزشی بسيار معتبر نيز يک فرد 

معمولی هستند و موفقيت چندانی به دست نياورده اند. 
لذا تمرك��ز خانواده ها بر مهارت های ذهن��ی مثل مهارت های حل 
مسئل��ه، تصميم گيری، تفكر و امثال آن ه��ا و مهارت های زندگی مثل 
روابط اجتماعی، اعتماد به نفس، اميد و پشتكار می توانند تضمين كننده 
موفقيت فرزندانشان در هر رشته و زمينه ای باشد ضمن اينكه تقويت 

اين مهارت ها خود به خود منجر به تصميم گيری بهتر می شود.
نكته سوم اينكه يک رش��ته و زمينه خوب كه بدون عالقه و انگيزه 
الزم انتخاب شود نمی تواند ضامن موفقيت فرد باشد در عوض انگيزه 
و عالقه باال می تواند فرد را حتی در يک رشته متوسط و معمولی نيز 

به موفقيت برساند. 
نكته آخر هم اينكه هميشه برای افراد توانمند راه برای تغيير و اصالح 
مسير هست. در اين نگاه رايج كه افراد با يک انتخاب سرنوشت خود 
را ت��ا آخر انتخاب می كند لزوماً نگ��رش درستی نيست چنانچه افراد 
باه��وش و توانمند بسياری در مقاطع مختلف تغيير مسير می دهند و 

اتفاقاً توفيقاتی بسيار خوب هم در مسير خود دارند. 
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آلبرت انیشتن:
همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما يک ماهی را 
ب��ر اساس توانائيش در باال رفتن از درخت بسنجيد، آن 
ماهی تمام عمرش را بر اين باور خواهد گذارند كه يک 

بی دست و پای احمق است.

 اختیاری بودن حضور در برنامه های ویژه استعدادهای برتر
اجباری يا اختياری بودن يک برنامه در انگيزه و عالقه دانش آموزان بسيار 
مؤثر است. لذا بهتر است، برنامه هايی كه برای استعدادای برتر طراحی 
و اجرا می ش��وند به صورت اختياری باشند. البته روش های هدايتی و 
تشويقی مناسبی وجود دارد كه می توان به انتخاب دانش آموزان جهت 
داد. قرار دادن امتياز و پاداش، تعريف كارهای گروهی، آزادی زمانی و 
موارد ديگر می تواند دانش آموزان با استعداد و تيزهوش را به شركت در 
يک برنامه اختياری ترغيب كند. اولياء و خانواده ها و مسئولين مدارس 
باي��د به جای مجبور كردن دان��ش آموزان و كودكان قبل از مدرسه به 
شركت در يک برنامه يا كالس با فضاسازی و ايجاد زمينه های تصميم 
و انتخاب هدايت ش��ده و مديريت شده، بستر انتخاب را برای كودكان 
بااستعداد و تيزهوش فراهم كنند. اين كار ضمن افزايش عالقه و انگيزه 
در كودكان كه منجر به اثربخشی بيشتر برنامه های آموزشی و پرورشی 
خواهد شد به افزايش اعتماد به نفس، مهارت تصميم و انتخاب درست 
آن ها نيز كمک خواهد نمود. در برنامه های اختياری نيز دادن اختيار به 
كودك��ان و دانش آموزان برای ن��وع حضور، قدرت تغيير مسير، نحوه 
مشارك��ت در برنامه ها و موارد ديگری كه در فرآيند برنامه وجود دارد 
بسيار مفيد است. البته دانش آموزان و فرزندان بايد بدانند كه نسبت به 
انتخاب و تصميم خود مسئول هستند و بايد تبعات آن را بپذيرند. به اين 
معنی كه وقتی تصميمی را بر اساس اختيار گرفتند يا قولی دادند بايد بر 
مبنای آن عمل نمايند وگرنه تبعات و جريمه هايی متوجه آن ها خواهند 
شد. سيستم های غيررسمی آموزشی و تربيتی مانند كانون های فرهنگی، 
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انجمن ه��ای علمی، مساجد، كتابخانه ها و نظير آن ها زمينه های بسيار 
مناسبی هستند كه می توان انتخاب و تصميم كودكان و دانش آموزان را 
به سمت آن ها سوق داد. اصرار بر شركت در كالس های درسی اضافه 
و تمركز بر ساختار رسمی درس می تواند موجبات خستگی، بی انگيزه 
ش��دن و ضعف توانمندی های جانبی فرزندان با استعداد خانواده ها را 

فراهم نمايد.

 پرهی��ز از پر کردن کامل اوقات دانش آموزان با کالس ها و 
برنامه های آموزشی

اولياء و خانواده ها بايد توجه نمايند كه نبايد همه يا اغلب وقت كودكان 
و فرزندان خود را با برنامه های مختلف پر نمود دانش آموزان بايد وقت 
الزم برای اجرا كردن ذهنيات و افكار خود را داشته باشند اين موضوع 
ب��رای دانش آموزان باهوش و مستعد اهمي��ت دو چندان دارد چرا كه 
فعاليت ذهنی و خالقيت آن ها بيش از ساير كودكان است. عدم وجود 
فرص��ت و مجال مناسب برای اج��رای ذهنيات عالوه بر اينكه باعث 
ضعف مهارت های علمی و عدم رشد توانمندی های كودكان خواهد 
شد، به تدريج خالقيت و جوالن ذهنی را نيز محدود و ضعيف خواهد 
كرد. والدين بايد توجه داشته باشند كه در كودكان خصوصاً در سنين 
پايين بيشترين رش��د و آموزش از طريق آزمون و خطا و تجربه اتفاق 
می افت��د و كودكان بايد نتيجه  علمی افك��ار و ذهنيات خود را مشاهد 
كنند. برنامه های شلوغ و چارچوب هايی كه بيشتر وقت و توان كودكان 
و دانش آم��وزان را پ��ر می كند به آن ها صدمه خواه��د زد؛ لذا اولياء و 
خانواده هايی كه كودكانی باهوش و مستعد دارند توجه نمايند كه نبايد 
هم��ه توان و استعداد اين بچه ه��ا را به آموزش و كالس  و برنامه های 
ساختار يافته متوجه و متمركز ساخت؛ برای رش��د و ش��كوفايی اين 
كودكان فرصت مناسب برای تفكر و اجرای تفكرات ضروری است. 
متأسفانه چون اين كودكان در كالس ها و برنامه های درسی نيز خوب 
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و موفق ظاهر می شوند والدين احساس می كنند كه فرزندانشان هنوز 
ظرفيت خالی برای آموزش ها و كالس ها ديگر را دارند و فكر می كنند 
در صورتی كه اين ظرفيت با كالس يا برنامه ای آموزشی و پرورشی پر 
نشود به هدر خواهدرفت. حال آنكه چنين نيست و كودكانی كه همه 
ظرفيت و دقت آن ها به برنامه های آموزش��ی و پرورشی كالسيک پر 
می شود معموالً به افرادی تبديل می شوند كه حجم زيادی از اطالعات 
و دانش را دارند اما توانمندی استفاده از آن ها را ندارند ضمن اينكه به 
تدريج نيز قدرت خالقيت و حل مساله و تفكر خارج از چارچوب را 

از دست خواهند داد.

 مدیریت ارتباط کودکان با فضای مجازی
يك��ی از تهديدات جدی كه كودكان امروز ب��ا آن مواجه اند فضای 
مجازی اس��ت. انواع بازی ه��ا، فيلم ه��ا، كارتون ه��ا،  نرم افزارها و 
سامانه های موجود در اين فضا جذابيت های ويژه ای را برای كودكان 
ايجاد كرده اند ك��ه علی رغم مفيد به نظر رسيدن، آسيب های زيادی 
را متوجه كودكان می نماين��د. اين تهديدات برای كودكان تيزهوش 
و ب��ا استعداد جدی تر است چرا كه به آن ها كمک می كند در فضای 
ذهن��ی و جذاب خود باقی بمانند و نياز به ارتباط مستقيم با ديگران 
نداش��ته باش��ند. ضمن اينكه اين كودكان در بازی ه��ا و استفاده از 
اي��ن سيستم های مبتنی بر فضای مج��ازی موفق تر عمل می كنند كه 
اي��ن خود بر جذابيت اين فضا برای آن ه��ا می افزايد از مواردی كه 
حضور مديريت نش��ده كودكان در فضای مج��ازی می تواند برای 
آن ها به دنبال داش��ته باش��د می توان به تضعيف مهارت های عملی 
در فضای واقع��ی، ضعف در روابط با ديگ��ران، عدم فهم واقعيت 
جامع��ه، خيال پ��ردازی بيش از حد و تصور اينك��ه هر چه در فكر 
باش��د به عم��ل تبديل خواهد ش��د و مسائلی از اين دست اش��اره 
نم��ود. ضمن اينكه اين سيستم ها تص��ورات و تخيالت كودكان را 
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جهت و ش��كل خواهد داد و الگوه��ا و قالب های ذهنی برای آن ها 
ايجاد خواهد نم��ود. فرضاً تصوری كه از موفقيت و كمال در ذهن 
ك��ودک از كارتون ها و بازی های موجود ش��كل می گيرد با مطلوب 
خانواده ها بسيار متفاوت است و متأسفانه اصالح و تغيير آن بعد از 
شكل گيری بسيار مشكل است. از موارد ديگری كه آسيب اين فضا 
و فناوری های پيشرفت محسوب می شود ضعف ذهنی و تنبل شدن 
كودكان است. كودكی كه فعاليت های ذهنی را از طريق سيستم های 
رايانه ای يا ماش��ين حساب انجام می دهد تكاليف و تحقيقات خود 
را با كپی كردن از اينترنت تكميل می كند و امثال اين موارد به دليل 
عدم استفاده از ت��وان ذهنی موجب ضعف و هدر رفتن آن خواهد 
ش��د. البته اين فناوری ها می توانند به صورت درست و هدايت شده 
در آموزش و پرورش كودكان تيزهوش مورد استفاده قرار گيرد. ای 
بسا برای حضور در دنيای جديد اين آشنايی الزم است. اما استفاده 
ب��دون نظارت و چارچوب كودكان آسيب هايی جدی را برای آن ها 
ب��ه دنبال دارد. خصوصاً در سنين پايين )ابتدايی و پيش از دبستان( 
باي��د اين استفاده حداقلی بوده و بيشتر دقت اين كودكان با كارها و 
تجربه های عملی و فعاليت ها و بازی های واقعی پر ش��ود. متأسفانه 
تبليغ��ات برخی مدارس و مهدكودک ها باعث ش��ده اين تصور در 
اولياء ايجاد ش��ود كه پرورش يک ك��ودک مستعد بدون كامپيوتر و 
سيستم ه��ای فناورانه جديد ميسر نيست و ه��ر كودكی می تواند با 
كامپيوتر كار كند تيزهوش است. حال آنكه كودكی كه می تواند مثاًل 
در سن پنج سالگی بخواند يا مثاًل مفهوم جمع و تفريق را می فهمد 
بسي��ار توانمندتر از كودكی است كه با كامپيوتر نقاش��ی می كشد يا 
فعاليت هايی را به صورت شرطی انجام می دهد. پدر و مادرها بايد به 
خوبی تفاوت رفتارهای حاصل از فعاليت  و استعداد ذهنی كودكان 
را با فعاليت هايی كه نمود جذابی دارند بدانند تا بتوانند مسير درستی 

را برای رشد كودكشان ترسيم كنند.
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 اجتناب از آموزش های مبتنی بر حفظیات و ش��رطی کردن 
کودک

برخ��ی بروزاتی كه كودكان خصوصاً در سني��ن پايين دارند و باعث 
تشويق اطرافيان نيز می شوند، لزوماً موارد مثبتی نيست و ممكن است 
به رش��د متوازن استعدادهای آن ها آسيب برساند. بسياری از مواردی 
كه در كودكان و خردساالن مورد تشويق قرار می گيرد، مبتنی بر حفظ 
برخی مطالب و ارائه آن ها به ديگران يا تقليد يک رفتار بزرگ ترهاست. 
متأسفانه درحال حاضر نيز دوره های مختلفی برای موضوعات متعدد 
مث��ل زبان، هوش، رياضی و امث��ال آن ها برای كودكان در سنين پايين 
ايجاد ش��ده است كه بدون توجه به استعدادهای كودكان و تأثير اين 
دوره ه��ا بر استعداده��ای آن ها با توجه به عالق��ه والدين به بروزات 
كودكان خود در كوتاه مدت توسعه پيدا كرده اند. اين دوره ها كه اغلب 
بر حفظيات و ش��رطی كردن كودک مبتنی است نه تنها موجب رشد 
استعدادها نخواهد ش��د، بلكه توان و فرص��ت آزاد فكر كردن و حل 
مسائل خارج از چارچ��وب را از كودكان خصوصاً كودكان مستعد و 
تيزهوش خواهد گرفت. بنابراي��ن بايد والدين و خانواده ها نسبت به 
اثرات چنين آموزش هايی بر روی كودكان خود آگاهی يابند و با آگاهی 
كامل اقدام به استفاده از چنين آموزش هايی برای كودكان خود نمايند. 





فصل سوم - توانمندسازی استعدادها





در اي��ن فصل نكات��ی در رابطه ب��ا روش ه��ا و رويكردهای صحيِح 
توانمندسازی استع��داد كودكان و نوجوانان كه بايد مدنظر اولياء قرار 

بگيرد، تشريح می شود.

روش ها و رویکردهای صحیح توانمندسازی استعدادها:

 توانمندسازی كودك��ان در سه بعد جسمی، ذهنی و 
روحی

 افتخار به پرورش و شكوفايی استعداد كودک به جای 
افتخار به هوش باال 

 پرهي��ز از القای تيزهوش بودن ب��ه كودكان و خاص 
كردن آن ها

 حماي��ت متناس��ب ب��ا استعداده��ا و در راست��ای 
توانمندسازی آن ها

 فراهم كردن مديريت ش��ده ی فضا ب��رای رويارويی 
كودک با مشكالت خود و حل آن ها

 پرهيز از مقايسه كودک با هم ساالن
 پرهي��ز از دخالت در جزئيات فعاليت های مدارس و 

فشار آوردن به مربيان و معلمان
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 پاسخگويی به حس كنجك��اوی كودكان و سواالت 
آن ها

 رعاي��ت عدال��ت در حماي��ت از بي��ن فرزن��دان با 
استعدادهای مختلف

 كنترل روابط خانوادگی مستقل از والدين فرزندان

 توانمندسازی کودکان در سه بعد جسمی، ذهنی و روحی
كودكان تيزهوش بايد در سه بعد توانمند ش��ده و رشد يابند. اين سه 
بعد عبارت اند از بعد جسم��ی، ذهنی و روحی. مهارت های عملی و 
قوای جسمی يكی از مواردی است كه بايد در كودكان تيزهوش مورد 
توج��ه قرار بگيرد. بدن سال��م و قوی عالوه بر كمک به انجام درست 
و مناسب فعاليت های عملی در اعتماد به نفس و رش��د قوای ذهنی و 
روحی نيز تأثيرگذار خواهد بود كه گفته اند "عقل سالم در بدن سالم" 
ل��ذا ورزش و تمرينات بدنی باي��د در برنامه استعدادهای برتر وجود 
داش��ته باشد و به بهانه برنامه های درسی و ذهنی نبايد از اين برنامه ها 
غفلت كرد. بعد ديگری كه بايد به آن توجه شود بعد ذهنی است برای 
تقويت ذهن بهترين ورزش حل مسائل رياضی است؛ رياضی ورزش 
ذهن و فكر است. لذا استعدادهای برتر در هر حوزه ای دارای استعداد 
هستند و هر كاری كه انجام می دهند بايد تمرينات رياضی را در دستور 
كار داش��ته باش��ند. به عبارتی همان طور كه در تقويت جسم ورزش 
و نرم��ش و تمرينات بدنی ارتباط چندانی با ك��ار و حرفه و استعداد 
و توانمن��دی افراد ن��دارد در توانمندسازی ذهن هم تمرينات رياضی 
مستقل از فعاليت، شغل و استعداد افراد ضروری است. البته همان طور 
كه ورزش و نرمش عمومی با ورزش قهرمان فرق می كند رياضی مورد 
استفاده برای ورزش ذهن با رياضيات تخصصی متفاوت است كه بايد 
به آن توجه ش��ود. در بعد روحی نيز انجام اعمال و مناسک عبادی و 
حضور در جمع ها و مراسمات دينی، رفتن در طبيعت، تفكر و مواردی 
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از اي��ن دست مؤثر است. نكته مهم اينكه اين سه بعد بر هم مؤثرند و 
قوت و ضعف يكی باعث قوت و ضعف دوتای ديگر خواهد شد.

 افتخار به پرورش و شکوفایی استعداد کودک به جای افتخار 
به هوش باال   

طبيعتاً هر پدر و مادری دوس��ت دارد فرزندی تيزهوش و با استعداد 
داش��ته باش��د و به دليل عالقه به فرزندانشان رفتارهای مختلف آن ها 
را خصوص��اً در سنين پايي��ن به حساب هوش ب��اال و استعداد آن ها 
می گذارن��د و به آن افتخار می كنند. پ��در و مادرها، بايد بدانند هوش 
باال و استعداد كودكان ب��رای باليدن و افتخار كردن نيست. آنچه مايه 
افتخ��ار پدر و م��ادر است اين است كه چه مي��زان استعدادهای ذاتی 
كودكانشان را پرورش داده اند و به شكوفايی رسانده اند. بنابراين والدين 
بايد با نگاهی واقع بينانه نسبت به استعدادها، توانمندی ها و ضعف های 
كودكانشان برای ش��كوفايی استعدادها، رشد و استفاده از توانمندی ها 
و رفع يا جبران ضعف ه��ای آن ها برنامه ريزی و اقدام كنند. نگاه يک 
جانب��ه به استعدادها و توانمندی های كودک و عدم توجه به ضعف ها 
می تواند منجر به آسيب ديدن او شده و حتی استعدادها و توانمندی او 
را ضاي��ع نمايد. بديهی است كه در همه كودكان استعدادها و قوت ها 
در كنار ضعف هايی وجود دارد كه برای رش��د و شكوفايی كودک در 
مسير درست توجه بر هر دو جنبه ضروری است. لذا همان طور كه هيچ 
خانواده ای نبايد كودک خود را يک كودک بی استعداد و ضعيف بداند، 
خانواده ها بايد از تيزهوش و نابغه و بی نقص ديدن كودک خود پرهيز 
كنند. اين نگاه متعادل و واقع بينانه می تواند منجر به رشد استعدادهای 
افراد ش��ود و از آن ه��ا انسان هايی موفق بسازد. اي��ن موضع در مورد 
خانواده های كه كودكانی با استعدادهای ويژه دارند ضرورت بيشتری 
دارد چرا كه معموالً اين كودكان نسبت به سايرين با آسيب های بيشتر 

و جدی تری روبه رو هستند.
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 پرهیز از القای تیزهوش ب��ودن به کودکان و خاص کردن 
آن ها

همان ط��ور كه القای ضع��ف و كم توانی كودك��ان و دانش آموزان به 
آن ه��ا آسيب می رساند گفتن اينكه تو يک ف��رد خاص، تيزهوش و 
با استعداد هستی نيز می تواند آفت هايی برای كودكان داش��ته باش��د. 
بنابراين خانواده ه��ا و اطرافيان استعدادهای برت��ر دانش آموزی بايد 
از خ��اص كردن آن ها، القای ويژه بودن ب��ه آن ها و ذكر استعدادها و 
توانمندی هايش��ان به آن ها خودداری نماين��د. اين موضوع بايد مورد 
توج��ه معلمان، مربيان و م��دارس نيز قرار بگي��رد. تشويق، توجه و 
حمايت از استعدادهای برتر به معنی زدن برچسب تيزهوش و مستعد 
بر كودک نيست بلكه بايد با ش��ناسايی استعدادها و متناسب با نيازها 
زمينه های الزم برای رشد آن ها را بدون آنكه خودشان احساس ويژه 
بودن بكنند انجام ش��ود. ايجاد احساس ويژه ب��ودن در دانش آموزان 
منج��ر به كاهش تالش آن ها، احس��اس طلب كاری از ديگران و جدا 

شدن از ديگران، در آن ها خواهد شد.

نیچه:
از آدم ه��ا بُ��ت نسازي��د، اي��ن خيان��ت اس��ت! هم به 
خودتان، هم به خودش��ان؛ خدايی می شوند كه، خدايی 
كردن نمی دانندو ش��ما در آخر می شويد، سر تا پا كافِر 

خ������داِی خود ساخته.

 حمایت متناس��ب با استعدادها و در راستای توانمندسازی 
آن ها

توجه و حماي��ت از دانش آموزان و كودك��ان مستعد بايد به صورت 
حساب شده و متناسب با استعدادها و در راستای توانمندسازی آن ها 
باش��د. بسياری از رفتاره��ا و اقداماتی كه خانواده های اين كودكان به 
 عنوان حمايت و توجه به آن ها انجام می دهند منجر به توانمند شدن 
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و رش��د آن ها نخواهد شد بلكه آسيب هايی را نيز برای آن ها به دنبال 
خواهد داش��ت و منجر به ضعف توانمندی هايی در آن ها می ش��ود. 
فراهم كردن بی حساب امكانات، حل مسائل و رفع مشكالت طبيعی، 
استفاده از برخی دوره ها و برنامه های آموزشی و تقويتی، هدايت چنين 
كودك��ان و دانش آموزانی به حوزه ها و فعاليت هايی خاص و معموالً 
صرفاً درسی و بسياری از اين موارد اگر براساس يک آگاهی و بينش 
ص��ورت نگيرد می تواند آسيب هايی را برای اين استعدادهای برتر به 
همراه داش��ته باش��د. لذا الزم است اولياء و خانواده های دانش آموزان 
و كودك��ان مستعد با مشاوره اف��راد خبره و با آگاهی اقدام به توجه و 

حمايت و از كودكان خود نمايند. 

آندره موروا
صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست، زيرا اگر آن 

را به حال خود رها كنند، عقيم مي ماند.

 فراهم کردن مدیریت شده ی فضا برای رویارویی کودک با 
مشکالت خود و حل آن ها

ح��ل مسائل و مش��كالت كودكان و جلوگيری از ت��الش آن ها برای 
مواجه با اين چالش ها هر چند در كوتاه مدت ممكن است تسريع در 
پيشرفت  در موضوعاتی خاص را ايجاد نمايد، اما در بلندمدت باعث 
ضعف آن ها در حل مسائل و مواجهه با چالش ها خواهد ش��د. لذا نه 
تنها نبايد مانع تالش كودكان مستعد برای حل مسائل شد، بلكه برای 
استعدادهای برتر بايد به صورت مديريت شده و هدايت شده مسائل 
و چالش هاي��ی را ايجاد كرده آن ها را در مسائلی بزرگ تر دخيل نمود. 
لذا دلسوزی های والدين در رفع موانع و فراهم كردن همه امكانات در 
برخی موارد به ضرر استعدادهای كودكانشان خواهد شد. اساساً رشد 
استعدادها و توانمندی ها در ش��رايط سختی و فشار حاصل از تالش 

برای حل يک مسئله يا دستيابی به يک هدف حاصل می شود.
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 پرهیز از مقایسه کودک با هم ساالن 
مقايس��ه يكی از بدتري��ن عوامل در انح��راف استعدادهای كودكان 
مستع��د از مسي��ر درست است. والدي��ن و خانواده ه��ا بايد توجه 
داشته باشند كه هيچ دو كودكی با هم قابل مقايسه نيستند و لزومی 
ن��دارد برای اثبات تيزهوش بودن و مستعد بودن كودكان آن ها را با 
همساالن و هم كالسی هايشان مقايس��ه كنيم. متأسفانه برای برخی 
پ��در و مادرها رتبه كودكشان در مقايسه با ديگران مهم ترين توانايی 
و رش��د واقعی اوست. همين مقايسه نامطلوب باعث رشد روش ها 
و فرآيندهای آموزش نامناسب می شود. البته عقب ماندگی و ضعف 
يک دانش آموز در مقايسه با ديگران می تواند نشانه ضعف و ناتوانی 
در او باش��د اما الزاماً اين موض��وع درست نيست. ضمن اينكه برتر 
ب��ودن ي��ک دانش آموز از نظر رتب��ه و درس در مي��ان همساالن و 
هم كالسی ها نيز الزاماً به معنی بيشتر بودن استعدادها و توانمندی های 
او نيست. ای بسا كودكی در حوزه های ديگر مثل مهارت های فنی، 
رش��ته های هنری، مهارت های عمومی استعداد داش��ته باشد كه در 
كالس درس و سيستم های آموزش��ی سنجيده نمی شود. مقايسه او 
با همساالن و به رقابت واداش��تن چنين كودكی منجر به انحراف او 
از عاليق و توانمندی هايی خود خواهد ش��د و نه تنها در زمينه های 
ديگر رش��د مناسبی نخواهد داشت كه در زمينه ای كه استعداد دارد 
نيز به رش��د مطلوب نخواهد رسيد. همه ش��نيده ايم كه بسياری از 
بزرگ��ان و دانشمندان در دوران تحصيل افراد بسيار موفقی نبوده اند 
ام��ا در ادامه نبوغ هاي��ی را از خود بروز داده اند كه باعث ش��گفتی 
ديگران شده است. لذا اولياء و خانواده های دانش آموزان مستعد بايد 
به اين موضوع توجه داشته باشند و ضمن پرهيز از مقايسه فرزندان 
خ��ود با ديگران با روش منطقی با عدم توفيق كودكانشان در برخی 

حوزه های درسی و آموزشی برخورد نمايند.



37

 پرهیز از دخالت در جزئیات فعالیت های مدارس و فش��ار 
آوردن به مربیان و معلمان

ايجاد محدوديت و فشار آوردن به معلمان و مربيان می تواند اثرات منفی 
بر برنامه های آموزشی و پرورشی آن ها داشته باشد. در حقيقت هر چند 
انتخاب مدرسه، معلم و مربی برای كودكان خصوصاً استعدادهای برتر 
بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود اما بعد از انتخاب و اطمينان به 
يک مدرسه و اركان و اجزای آن، دخالت در جزئيات و فشار آوردن به 
مربيان و معلمان برای نوعی رفتار خاص يا انجام فعاليت ها يا برنامه هايی 
مورد نظر می تواند عالوه بر ايجاد محدوديت و ناراحتی برای معلمان و 
مربيان،  خالقيت و آزادی عمل آن ها را محدود نمايد. بايد توجه ش��ود 
كه يک برنامه متوسط اما يكپارچه و بر مبنای يک رويكرد واحد و ثابت 
بهتر از اجزای ناپيوسته و ناهمگون مختلفی است كه حاصل رويكردها 
و نظرات مختل��ف است و به كسی كه اعتقادی به آن ها ندارد تحميل 
ش��ده است. پس آنچه والدين بايد در پرورش كودكانشان به آن توجه 
كنند انتخاب مدرسه و مربی خوب، دلسوز، با انگيزه و توانمند است نه 

دخالت در برنامه ها و روش های آموزشی و پرورشی. 
البته چنانكه گفته ش��د تعامل و ارتباط مربي��ان و معلمان و انتقال 
اطالعات و حتی نظر دادن در موارد مختلف بسيار خوب و مفيد است 
اما بايد از اصرار داشتن در يک كار و برنامه يا اجبار به مربيان و معلمان 
خودداری كرد. نكته ديگری كه بايد در آموزش و پرورش استعدادهای 
برتر توجه شود پرهيز از نمره خواستن از معلمان و مربيان است. اين 
كار ضمن اينكه روش تدريس و جهت گيری های آن ها را تغيير خواهد 
داد كيفي��ت ارزيابی و قابليت اطمينان به نتايج را كاهش خواهد داد و 
ممكن است علی رغم نمرات خوب ضعف هايی در دانش آموزان باشد 
كه ديده نشوند و والدين بايد اين را بدانند كه نمره كم يا متوسطی كه 
ضعف ها و قوت ها را به درستی نشان دهد بهتر از نمره بااليی است كه 

ضعف ها را بپوشاند.
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 پاسخگویی به حس کنجکاوی کودکان و سواالت آن ها
يك��ی از دردسرهای پ��در و مادر كودك��ان تيزهوش و ب��ا استعداد، 
پرسش های متعدد و مختلف كودكانش��ان است. در برخی موارد اين 
موضوع به حدی جدی می ش��ود كه پدرها و مادرها به دنبال راهكاری 
برای خالص شدن از اين پرسش ها يا منحرف كردن كودک از سواالت 
هستند، برخورد نادرست با سواالت كودكان مستعد می تواند به از بين 
رفتن استعدادها يا به انحراف كشيده شدن آن ها منجر شود. لذا والدين 
كودك��ان تيزهوش باي��د با صرف وقت مناسب و با روش��ی صحيح 
پاسخگوی سواالت كودكان خود باشند. در اين پاسخگويی چند نكته 

بايد مورد توجه قرار گيرد: 
اول اينكه نبايد برای خالص ش��دن از دست فرزند يا تمام ش��دن 
سؤاالت او به او پاسخ داد كه ديگر سوال ايجاد نكند بلكه اتفاقاً بايد به 
اين پرسش گری جهت داد و سؤاالت را هدايت نمود. در حقيقت پدر 
و مادر با طراحی يک فرآيند درست پرسش گری برای كودک می توانند 
مفاهي��م مدنظر خود را در قالب جواب سؤاالت خود او به او بگويند. 
لذا والدين نه تنها نبايد مانع و محدود كننده پرسش گری كودک شوند 

بلكه بايد به اين سواالت دامن بزنند.
دومين نكته اينكه سطح امتناع نبايد در كودک پايين بيايد يعنی اينكه 
كودک بايد علت پديده ها را بفهمد و كشف كند و برای سواالت خود 
پاسخ هايی قانع كننده داش��ته باشد. بسنده كردن به پاسخ های سطحی 
و پذيرفت��ن قوانين و رويدادها ب��دون دليل آسيب های فراوانی از نظر 
توانايی های ذهنی و حتی مهارت های زندگی بر كودكان خواهد داشت. 
به عنوان مثال برای اين سوال كه هواپيما چگونه پرواز می كند می توان 
به اينكه چون بال دارد بسنده كرد و می توان علت اينكه چرا بال باعث 

پرواز می شود را نيز توضيح داد.
والدي��ن بايد كودک را به علل عميق تر پديده ها هدايت كنند. نكته 
ديگر هم اينكه گفتن نمی دانم به كودک بسيار بهتر از دادن پاسخ های 
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نادرست و توجيهات غيرمنطقی است. اين موضوع باعث خواهد شد 
اوالً اي��ن سوال برای ك��ودک يک سوال پاس��خ داده نشده كه بايد به 
دنب��ال جوابش گشت باقی بماند ثانياً ج��رأت نمی دانم گفتن را در او 
رشد می دهد ضمناً كودک بايد تالش والدين را درجهت يافتن پاسخ 
سؤاالت بی پاسخ ببيند يعنی بداند وقتی پدر يا مادر در مورد سوالی به 
او می گويند نمی دانم بايد يافتن و دانستن جواب تالش و جست وجو 
می كن��د. خود اي��ن جست وجوگری و تالش ب��رای دانستن بهترين 

آموزش برای كودكان است.

پیامبر مکرم اسالم )ص(:
دانش خزينه هايي دارد كه پرسش كليدشان مي باشد. پس 
بپرسيد، تا خدا بر شما رحمت كند، زيرا او چهار كس را 
در اين باره پاداش مي دهد؛ پرسش گر، آموزگار، شنونده 

و دوستدار آن ها

 رعایت عدالت در حمایت از بین فرزندان با اس��تعدادهای 
مختلف

در خانواده ه��ا فرزن��دان مختلف، دارای استعداده��ا و توانمندی های 
مختلف��ی از نظر سطح و زمينه هستند. پ��در و مادرهايی كه فرزندانی 
با استعدادها و توانمندی های ويژه دارند بايد دقت داش��ته باش��ند كه 
اين استعدادها و توانمندی ه��ا باعث توجه بيش از حد به يک فرزند 
و بی توجه��ی يا كم توجهی به ديگ��ران فرزندان نشود. اتفاقاً در چنين 
خانواده هاي��ی بايد توجه و حمايت نسبت ب��ه فرزندانی با توانايی و 
استعداد كمتر، بيشتر باش��د و در عوض مسئوليت فرزند يا فرزندان با 
استعداد و توانمند بيشتر باشد، حتی می توان مسئوليت هايی درجهت 
رشد ساير خواهران و برادران به فرزند تيزهوش و مستعد داد. در هر 
ص��ورت احساس بی عدالتی در خانواده عالوه بر اينكه برای آن ها كه 
مورد كم توجهی قرار گرفته اند آسيب هايی را به همراه خواهد داشت، 



40

آسيب هايی جدی را نيز متوجه كودكی كه مورد توجه بيشتر قرار گرفته 
است، خواهد نمود.

ضمن اينكه معموالً در ديگر فرزندان نيز استعدادها و توانمندی های 
بالقوه ای وجود دارد كه در صورت كشف و توجه، رشد كرده و شكوفا 
خواهد شد؛ لذا فرضاً اگر يک فرزند رفتارهای جذاب و خاصی مانند 
خوب حفظ كردن، انجام سريع محاسبات ذهنی و موفقيت در درس 
را دارد و ديگری نه، ممكن است جنس توانمندی  هايی فرزند ديگر به 
نحوی باش��د كه خود به خود بروز نكند و نيازمند توجه و ش��ناسايی 
باش��د؛ فرضاً ممكن است استعداد كودک ديگر در مهارت های عملی 
و خالقيت در ساخت باش��د كه بدون فراهم شدن زمينه های آن بروز 
نخواهد داشت. لذا والدين بايد به هر نوع توانمندی های كودكان خود 
به صورت عادالنه و با ايجاد فرصت های مناسب رشد توجه نموده از 

مقايسه فرزندان با هم و يكی را به رخ ديگران كشيدن پرهيز نمايند.

 کنترل روابط خانوادگی مستقل از والدین فرزندان
كودك��ان باهوش و مستعد در روابط خانوادگی با دوستان و آش��نايان 
مورد توجه قرار می گيرند و ديگران سعی در اظهارنظر كردن و اقدامات 
خيرخواهانه برای اين كودكان دارند. ضمن اينكه برخی نيز تمايل دارند 
از اين كودكان و نوجوانان به عنوان درست و الگو برای فرزندان خود 
استفاده كنند اين هم باعث می ش��ود كه در برخی موارد روابط مستقل 
از والدين برای اين كودكان ايجاد ش��ود. اين روابط خانوادگی مستقل 
حتماً بايد مديريت شده و كنترل شده باشد. حتی شايد مناسب باشد 
در سني��ن پايين تر و حتی در نوجوانی جلوی بسي��اری از اين روابط 
مستقل از والدين گرفته ش��ود. بسي��اری از اين روابط خانوادگی، اگر 
همراه و تحت نظر والدين نباش��د باعث اثرگ��ذاری ديگران بر روند 
رشد و جهت گيری كودكان و نوجوانان مستعد می شود. خصوصاً اينكه 
ديگران��ی كه دغدغه های والدين را ندارند توجه و تشويق هايی بدون 
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توج��ه به اين كودكان می كند كه منجر به جذب و كشيده ش��دن اين 
افراد مستعد به سمت آن ها شده و مديريت و كنترل را در اين راه دچار 
چالش می كند. خصوصاً در مواردی كه تفاوت ها و اختالفاتی در سبک 
زندگی،  رويكردها و نگرش ها بين والدين و اين آش��نايان و خويشان 
وجود داش��ته باش��د، چندگانگی و تضاد در ش��خصيت اين كودكان 
به وجود خواهد آمد. بنابراين روابط دارای چارچوب مشخص و كنترل 
شده خانوادگی و دوستانه برای خانواده كودكان مستعد و باهوش بسيار 
مهم است كه والدي��ن اين بچه ها بايد به آن توجهی ويژه و مضاعف 
داشته باشند. البته در شرايطی خاص و در مورد خانواده هايی كه اطمينان 
از بستر مناسب خانواده آن ها، برخورد آگاهانه و درست آن ها با فرزندان 
و هماهنگی رويكردهای اساسی و سبک زندگی آن ها با والدين وجود 
دارد وجود اين روابط به صورت مستقل می تواند مفيد بوده و منجر به 
رش��د استعدادها و برخی مهارت های زندگی در اين كودكان شود كه 
البته همين روابط نيز بايد به نحوی كنترل شوند كه جايگاه و تأثير پدر 

و مادر را تضعيف ننمايد.


