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مقدمه

استعدادهاي برتر و نخبگان سرمايههاي انساني كشورها و ملتها هستند
كه رش��د ،پيشرفت و سعادت كشورها ب��ه دست آنها اتفاق ميافتد.
افزايش اين سرمايهها و ظرفي��ت ،پرورش صحيح آنها ،زمينهسازي
براي رشد و شكوفايي آنها و جلوگيري از هدر رفتن و از بين رفتن
آنها يكي از وظايف حكومتها و نظامات نخبگاني است .در رش��د
و ش��كوفايي استعدادها دوران كودكي و نوجوان��ي را ميتوان دوران
طاليي ناميد كه در آن ميتوان ظرفيتهاي نخبگاني ،استعداهاي ويژه و
قابليتهاي بالقوه افراد را كشف نموده ،با هدايت و توانمندسازي باعث
رشد ،شكوفايي و ثمردهي آنها شد.
در اين دوران طاليي يكي از مهمترين نهادهايي كه در قبال استعدادهاي
همه افراد خصوص�� ًا افراد داراي استعدادهاي برتر و قابليتهاي ويژه
آنه��ا مسئوليت دارد ،مدرسه است .مع ّل��م ،مربي و مدرسه عناصري
هستند كه نقش كليدي در كشف استعدادها ،هدايت و توانمندسازي
آنه��ا ايفاء ميكنند .لذا معلمان ،مربيان و مسئوالن مدارس بايد توجه
ويژهاي به كشف استعدادها ،زمينهسازي براي رشد و شكوفايي آنها
و جلوگيري از به هدر رفتن آنها داشته باشند و در اين جهت اهتمام
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ورزند .اين موضوع بايد براي همه دانشآموزان مورد توجه قرار گيرد
و فرصت برابر براي بروز و رشد استعدادها به همه داده شود .در همين
راستا و در جهت زمینهسازی باید بسترهاي رش��د به صورت عادالنه
ي خاصی دارند،
ت و توانمند 
براي اف��راد دارای استعداد برتر که قابلي 
فراهم شود .بنابراين عدالت حكم ميكند كه به اين افراد توجه ويژهاي
ي و استعداد ،زمينههاي رشد براي آنها فراهم
شود و براساس توانمند 
شود .لذا چه در مدارس نخبگاني كه به صورت خاص وظيفه پرورش
استعداده��اي برت��ر را بر عهده دارند و چه در م��دارس عادي بايد به
استعدادهاي برتر توجه نمود .البته بايد به آفتهاي اين توجه نيز دقت
داشت كه موجبات انحراف يا آسيب به اين افراد و ساير دانشآموزان را
فراهم نياورد .پرهيز از جداسازي و ويژهسازي اين افراد و حمايتهاي
ناآگاهانه و خارج كردن آنها از فرآیند طبيعي زندگي براي جلوگيري
از اين آفتها و آسيبها ضروري است.
معلمان و مربيان كه به شغل شريف انبياء (عليهم السالم) مفتخرند
باي��د تمام هم��ت و تالش خود را در ش��ناسايي نف��وس مستعده و
استعداده��اي ذاتي و هدايت و پرورش آنها بهكار گيرند .مدارس نيز
بايد به معل ّمان و مربيّان توانمند و نخبه مأموريتهايي خاص در اين
ح��وزه مح ّول نموده و زمينههاي الزم براي كار اين افراد در اين زمينه
را فراهم نمايند.
هر چند فرآیند ش��ناسايي ،هدايت ،توانمندس��ازي استعدادها يك
فرآیند يكپارچه و در همتني��ده است و نميتوان مرز مشخصي براي
مراحل مختل��ف آن تعيين كرد ،اما تجزيهي اي��ن فرآیند ميتواند به
دستهبن��دي و در نتيجه سهولت استفاده از مطالب موجود کمک کند.
بنابرای��ن این کتابچه در سه فصل ب��ه روشها و رویکردهای صحیح
پیادهسازی این سه فرآیند میپردازد .در فصل چهارم نیز به شکل کوتاه
نکات��ی در رابطه با گامهای بعدی زنجیره توسعه نخبگان کشور یعنی
بكارگيري و استفاده ،حفظ و نگهداشت ،و تكريم و الگوسازي نخبگان
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ارائه میشود.
الزم به ذکر در سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز دو راهبرد
کالن اول مصوب شده ،در راستای شناسایی ،هدایت و توانمندسازی
استعدادها تنظیم شده است.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان>راهبرد کالن  1و :2

استقرار نظام شناسايي و هدايت اجتماعات نخبگاني
توانمندس��ازي اجتماعات نخبگان��ي در چارچوب
گفتمان اسالمي -ايرانی

فصل اول  -شناسایی استعدادها

 .1-1مقدمه

شناسايي استعدادهاي مختلف افراد ،كليديترين قدم در رشد و پرورش
آنه��ا است .اغلب استعدادهايي كه هدر ميروند يا به حد مطلوب از
كمال نميرسند ،به دليل عدم شناخت درست استعدادها و توانمنديها
است .از طرفي باتوجه ب��ه اينكه بسياري از استعدادها و توانمنديها
باي��د در دوران كودكي و نوجواني مورد توج��ه قرار گيرد و پرورش
يابن��د ،دوران مدرسه زمان طاليي كشف و ش��ناسايي افراد مستعد و
استعدادهاي مختلف آنها است .به همين سبب است كه نظام آموزش
وپرورش ،مدرسه و معلم نقش كليدي در كشف استعدادها و بالطبع در
رشد و گسترش نظام نخبگاني كشور پيدا ميكند ،به نحوي كه ضعف
و نق��ص در اين حلقه در ساي��ر نظامها و حلقههاي نظام نخبگاني از
جمله آموزش و پرورش عالي ،سيستمهاي پژوهشي و علمي ،فناورانه
و صنعتي قابل جبران نيست.
از طرف��ي از آنجا كه افراد مختل��ف داراي استعدادهاي مختلف و
متفاوتي هستند و الزم است اين استعدادها در دوران مدرسه ش��ناخته
شود ،ضروري است معل ّمان ،مربيّان و ساير اركان آموزشي و پرورشي
م��دارس با روشهاي ش��ناسايي و كشف استع��داد در دانشآموزان
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آش��نا ش��ده و بر آن همت گمارند .بديهي است كه با توجه به تنوع
استعدادها و بروز آنها در افراد مختلف ،روشهاي شناخت استعدادها
و توانمنديهاي افراد نيز متفاوت است كه بايد به آنها توجه شود .در
ادامه برخي نكات مرتبط با شناسايي استعدادها و توانمنديهاي دانش
آم��وزان كه بايد مورد توجه مدارس ،معلم��ان ،مربيان و كادر آن قرار
بگيرد ،آمده است.

صحی�ح شناس�ایی
 .2-1روشه�ا و رویکرده�ای
ِ
استعدادها

روشها و رویکردهای صحیح شناسایی استعدادها در مدارس در کادر
زیر ارائه و در ادامه تشریح شده است.
شناسایی استعدادها به شکل فرآیندی فعال
تعامل معلمان و مربيان و كادر مدرسه با یکدیگر
تعامل مدرسه با خانواده دانش آموزان
استفاده از دانشآموزان در شناخت استعدادهاي دیگر
دانشآموزان
خارج شدن از ساختارهاي معمولی تدريس و فراهم
كردن زمينه بروز استعدادها در زمینههای مختلف
شناسایی استعدادها با کمک افرادی که در یک زمینه
خاص مستعد شناخته شدهاند
ايجاد رقابت وبرگزاري مسابقات
استفاده از آزمونهاي استاندارد
استمرار اقداماتی كه منجر به شناسايي استعدادها در
شرایط مختلف میگردد
استفاده از دادههاي ساير سيستمهايي كه دانشآموزان
در آن فعاليت وحضور دارند
توجه به شرایط محیطی رشد و شکوفایی دانشآموز
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توجه به استعدادها و توانمندیهای گروهی
توجه به ویژگیهای شخصیتی دانشآموز

شناسایی استعدادها به شکل فرآیندی فعال

شناسایی استعداد و توانمندیها با توجه به مواردی مثل استعدادهای
ذاتی ،ش��یوههای رفتاری ،فعالیته��ا ،و دستاوردها قابل انجام است.
در دوران دانشآم��وزی خصوص ًا دوران ابتدایی ،ش��ناسایی اغلب بر
استعداده��ا و قابلیته��ای ذاتی و خدادادی اف��راد متمرکز است و از
آنجا که این توانمندیها لزوم ًا بروز خارجی نیافتهاند ،ش��ناسایی آنها
ب��ا پیچیدگیهایی هم��راه است .بههمین منظور ش��ناسایی در دوران
مدرسه خصوص ًا مقطع ابتدایی باید فرآیندی ف ّعال باشد نه انفعالی ،یعنی
مسئوالن مدرسه ،معلمان و مربیان باید با کاوش و بررسی دانشآموزان،
استعدادها و توانمندیهای آنها را کشف نمایند .البته بسترسازی برای
بروز این ویژگیها نیز بسیار مفید است و باعث خواهد شد برخی از
قابلیتها و استعدادهای افراد بروز پیدا کنند.

تعامل معلمان و مربيان و كادر مدرسه با یکدیگر

تعام��ل معل ّمان و مربيّ��ان و كادر مدرسه و تبادل نظ��ر آنها در مورد
دانشآموزان ميتواند به ش��ناسايي و كشف استعدادهاي افراد كمك
كند چرا كه ممكن است تركيبي از رفتارها و فعاليتها در حوزههاي
مختلف نشانگر وجود يك استعداد خاص در يك دانشآموز باش��د
ك��ه در يك زمينه بروز نكن��د .اين موضوع خصوص�� ًا در افرادي كه
استعدادهاي عمومي دارند و از مهارتهاي عمومي برخوردارند ،صدق
ميكند .فرض�� ًا دانشآموزي كه در بيان مطالب داراي استعداد ويژهاي
است ممكن است به صورت خ��اص در هيچ يك از دروس ويژگي
متمايز كنندهاي نداشته باشد اما در يك نگاه تركيبي و كلي اين استعداد
و توانمندي او خودنمايي كند.
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تعامل مدرسه با خانواده دانش آموزان

تعامل با خانواده دانش آموزان خصوص ًا در مقطع ابتدايي در شناسايي
استعدادها و توانمنديهاي كودكان مفيد خواهد بود .البته بايد توجه
ش��ود كه خانوادهها ممكن است توانمنديها و استعدادهاي فرزندان
خ��ود را بيش از آنچه هست ذكر كنند كه اين موضوع در ش��ناخت
استعدادهاي كودكان بايد مدّنظر قرار گيرد.
مایکل فلپس ،شناگر معروف آمریکایی دارنده  ۲۲مدال
المپی��ک ( ۱۸طال ۲ ،نقره و  ۲برنز) است .مایکل فلپس
هم در مجموع مدالها و هم در تعداد مدال طال ،برترین
ورزشکار تاریخ المپیک است .نکتهی که جالب و قابل
ِ
فلپس  ۲۷ساله
تا ّمل در مورد مایکل فلپس این است که
در دوران تحصیل دانشآموزی شیطان و بیانضباط بود
که مرتب از مدرسه اخراج میشد .او دچار اختالل «کم
توجهی –بیش فعالی» ،یک اختالل رفتاری رشدی بود
ک��ه مبتالیان به آن توانائی دق��ت و تمرکز بر روی یک
موض��وع را ندارند و یادگی��ری در آنان کند است اما از
فعالیت بدنی غیرمعمول و بسیار باالئی برخوردارند .ا ّما
او چگونه توانست موفق شود؟
استعداد مایکل فلپس در شنا ،توسط مادرش شناسایی
شد .مایکل کوچک در هفت سالگی به تشویق مادرش
ش��نا کردن را ش��روع کرد و در ع��رض مدت کوتاهی
پیشرفتهای ش��گرفی ک��رد و در  ۱۵سالگی توانست
عض��و تیم ملی آمریکا ش��ود و در همان سال توانست
رکورد جهان در شنای دویست متر پروانه را بشکند .او
ک��ه نتوانسته بود توفیقی در درس و تحصیالت داش��ته
باشد و به نوعی یک بیمار ذهنی بود ،توانست نام خود
را بر قلهی مدالآوران المپیک به ثبت برساند و به یکی
از سرشناسترین چهرههای ورزش جهان مبدّل شود.

15

استفاده از دانشآموزان در شناخت استعدادهاي دانشآموزان
ديگر
استف��اده از دانشآموزان در ش��ناخت استعدادهاي دانشآموزان ديگر
روش��ي بسيار كارآمد است .اين موضوع خصوص ًا در مقطع دبيرستان
ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .البته اين به معني مراجع ه مستقيم به
دانشآموزان و پرسش از استعدادها و توانمندي يك دانشآموز نيست؛
بلك��ه پايش فضاي گفتار و ك�لاس و مدرسه و رفت��ار دانشآموزان
ميتواند مبناي ش��ناخت استعدادهاي آنه��ا قرار گيرد .به عنوان مثال
وقتي دانشآموزان فردي را به عنوان نماينده خود براي بيان خواستهها
و مطالبشان انتخ��اب ميكنند نشاندهنده وجود توانمندي خاصی در
اوست .وقتي دانشآموزان براي رفع اشكال به يك دانشآموز مراجعه
ميكنن��د مشخص است ك��ه او در موضوعي كه به او مراجعه ش��ده
توانمندي خاصي دارد؛ كاپيتان تيم ورزشي كالس معموالً در حوزهي
ورزش��ي توانمن��د و مستعدّ است حتي از اينك��ه دانشآموزان هنگام
امتحان دوست دارند كنار كسي بنشينند تا مگر بتوانند از روي دست
او چيزي ببينند و بر نمرهي خود اضافه كنند ،بيانگر محوريت اين فرد
خواهد بود .توجه به اين رفتارها و تعامالت غير رسمي در دانشآموزان
يكي از روشهاي كارآمد در كشف استعدادهاي آنهاست.

خارج شدن از ساختارهاي معمولی تدريس و فراهم كردن
زمينه بروز استعدادها در زمینههای مختلف

خارج ش��دن از ساختارهاي كالسيك درس و فرآیند معمولی كالس
و تدري��س و فراه��م كردن زمينه فعاليتهاي ش��ناختي و غيررسمي
ب��ه معلمان و مربيان در جهت ش��ناسايي استعدادهاي مختلف كمك
خواهد كرد .معلمان و مربيان بايد از روشهاي خلاّ قانه و غير معمول
انجام فعاليتهاي درسي وكالسي توسط دانشآموزان استقبال نموده
و ب��ه اين نوع رفتارها توجه ويژه نمايند .مح��دود كردن دانشآموزان
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خاص عالوه بر اينكه باعث
ب��ه استفاده كردن از روشهاي معمول و
ّ
عدم بروز استعدادهاي آنها ميشود مهارتهاي حل مسئله و خالقيت
دانشآموزان را نيز تضعيف خواهد كرد.

شناسایی استعدادها با کمک افرادی که در یک زمینه خاص
مستعدّ شناخته شدهاند
معلمان و مربي��ان و افرادي كه خود در زمينههايي داراي استعدادهاي
خ��اص و توانمندي ويژه ميباش��ند ،بهتر ميتوانند به امر ش��ناسايي
استعدادهاي دانشآموزان بپردازند .تعريف مأموريت براي چنين معلمان
و مربي��ان در مدرسه در راستاي ش��ناسايي استعدادهاي دانشآموزان
ميتواند در كشف استعدادها و توانمنديها بسيار مفيد باشد.
ب��ه عنوان مث��ال معلميني كه در زمينههای هن��ری توانمندی دارند
در كشف استعدادهاي هن��ري و افرادي كه مهارتهایي خاص دارند
ميتوانند در زمينهي آن مه��ارت میتوانند مورد استفاده قرار بگيرند.
نتيجه بررسي اين افراد بايد در جلسات مشترك و تبادل نظر به اشتراك
گذاشته شود تا هم صحت و دقت شناسايي باال رود و هم توجه افراد
به جنبههاي مختلف استعدادهاي دانشآموزان جلب شود.

ايجاد رقابت و برگزاري مسابقات

ايجاد رقابت و برگزاري مسابقات با رعايت ظرایف آن و جلوگيري از
آفتهاي ممكن ميتواند در شناسايي استعدادهاي خاص مفيد باشد.
البته رقابت و مسابقه بهصورت يك رويداد يا آزمون نيست بلكه ميتواند
فرآیندي بلندمدت در حوزههاي مختلف باش��د كه در آن ،ويژگيها و
استعدادهاي مختلفي در دانشآموزان مورد ارزيابي قرار بگيرد.

استفاده از آزمونهاي استاندارد

استفاده از آزمونهاي استاندارد مثل سنجش ضريب هوش��ي هر چند
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روشه��اي كامل و دقيقي نيست و نبايد مبناي قطعي ش��ناسايي قرار
گيرد؛ اما ميتواند در شناسايي اوليه و به عنوان يك پارامتر كمكي در
فرآیند شناسايي مورد استفاده قرار گيرد .ضمن ًا گفتن نتيجه اعم از امتياز
و رتبه در چني��ن آزمونهايي به خود دانشآموز به هيچ وجه صحيح
نميباشد و اين اطالعات بايد به عنوان دادههایي محرمانه تلقي شود و
فقط در اختيار مسئولين مدرسه و مربيان قرار داشته باشد.

تكرار اقداماتی كه منجر به شناسايي استعدادها در شرایط
مختلف میگردد
تكرار اقدامات و فعاليتهايي كه منجر به شناسايي و كشف توانمنديها
خاص دانشآموزان ميشود ،بسيار ضروري است .چرا
و استعدادهاي
ّ
كه ممكن است در يك ش��رايط خاص ف��ردي به علتهاي مختلف
نتواند آنچه توانمندي و استعداد دارد را به خوبي بروز دهد.

استفاده از دادههاي ساير سيستمهايي كه دانشآموزان در آن
فعاليت وحضور دارند

استفاده از دادهه��اي ساير سيستمهايي كه دانشآموزان در آن فعاليت
و حض��ور دارن��د ،ميتواند در كشف استعدادهاي آنها موثر باش��د.
نحوهي فعاليت دانشآموز در سيستمهاي آموزشي غير رسمي گروهها
و مجموعههاي دوستي و فعاليتهاي فوق برنامه ،محيطهاي كاري و
مهارتي و فعاليتهاي ورزشي خارج از مدرسهي دانشآموزان مواردي
است كه نبايد از ديد معلمان و مربيان و مسئوالن مدرسه دور بماند.

توجه به ویژگیهای شخصیتی دانشآموز

مورد ديگري كه غير از استعداد و توانمندي در دانشآموزان خصوص ًا
در استعدادهاي برتر ش��ناخته شود و مبناي هدایت و رشد آنها قرار
گيرد ،ويژگيهاي شخصيتي آنهاست .برخي از اين ويژگيها عبارتند
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از :صبر ،شجاعت ،دقت ،سرعت انتقال ،خالقيت ،استقالل شخصيت،
و بسي��اري از ويژگيهاي ديگر كه بايد ه��م براي پرورش خود آنها
برنامهريزي شود و هم در پرورش استعدادها و توانمندیها مورد توجه
قرار بگيرد.

توجه به استعدادها و توانمندیهای گروهی

معلم��ان و مربي��ان و مسئوالن مدرس��ه بايد عالوه ب��ر استعدادها و
توانمنديه��اي فردي به توانمن��دي و استعدادهاي گروهي نيز توجه
نمايند .اي بسا دانشآموزاني بهصورت تك تك ويژگي بارزي نداشته
باشند اما در كنار هم استعداد خاصي را بروز دهند كه قابل توجه و مهم
باشد .مث ً
ال ممكن است افراد يك تيم ورزشي به صورت فردفرد افراد
برجسته اي نباش��ند؛ اما در قالب تيم بسيار موفق حاضر شوند .همين
وضعيت ممكن است در گروههاي علمي ،مهارت ،فرهنگي و هنري نيز
اتفاق بيافتد كه بايد مورد توجه مسئوالن مدرسه قرار گيرد.
آنتونيرابينز

يك فرد هر چقدر هم كه باهوش باش��د ،مشكل است
كه به تنهايي بتواند با تمام استعدادهاي يك گروه كارآمد
برابري كند.

توجه به شرایط محیطی رشد و شکوفایی دانشآموز

عالوه بر ش��ناسايي استعدادها و توانمنديهاي دانشآموزان شناسايي
شرايط محيطي و رشد و شكوفايي استعدادهاي افراد در محيط پيرامون
آنها ضروري است .اي بسا دانشآموزي داراي استعداد ويژه باشد اما
به دليل ش��رايط محيطي و خانوادگي امكان رشد و پرورش آن وجود
ن��دارد؛ لذا بايد بر ساير استعدادها و توانمنديهاي او تمركز نمود كه
شرايط بهتري براي رشد و شكوفايي دارند .به عنوان مثال دانشآموزي
ك��ه ه��م در فعاليته��اي ذهني و تئوري��ك استع��داد دارد و هم در

19

مهارتهاي عملي اما فضاي جامعهي پيرامون و خانوادگي او اجازهي
رش��د در جهتهاي تئوريك را نميدهد ،بايد به سمت استعدادهاي
مهارتي و عملي هدايت شود .البته اين موضوع در مورد استعدادهاي
بسيار ويژه و فوقالعاده متفاوت است و نظام نخبگاني بايد سعي كند
ش��رايط مطلوب براي رشد اين استعدادهاي ويژه را فراهم كند؛ اما در
اغلب موارد چنين كاري براي استعدادهاي متوسط و خوب بهصورت
فراگير امكان پذير نيست.

 -3-1اشتباهات رایج در شناسایی استعدادها

برخی از اشتباهات رایج در شناسایی استعدادها در کادر زیر ارائه و در
ادامه تشریح شده است.
محدود كردن استعداد به ضريب هوشي ،بهره ذهني و
توانمنديهاي درسي
منحصر کردن شناخت استعدادها به روشهاي مبتنی
بر آزمون ،مسابقه ومصاحبه
شناسايي استعدادها در یک فرآیند مقطعی
تعمیم ع��دم توانمندی دانشآم��وز در یک حوزه به
سایرحوزهها
لزوم وجود فرآیندی ساختیافته و از پیش تعیین شده
برای كشف و شناسايي استعدادهاي دانشآموزان
تنها توجه به دانشآموزان با استعداد باال و عدم توجه
به دانشآموزان با استعداد متوسط و پایین
توجه ویژه به استعداد یا توانایی دانشآموز

مح��دود كردن اس��تعداد به ضريب هوش��ي ،بهره ذهني و
توانمنديهاي درسي
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استعدادها و توانمنديهاي افراد طيف وسيعي را ش��امل ميشود ،لذا
محدود كردن استعداد به ضريب هوشي ،بهره ذهني و توانمنديهاي
درسي ،باعث ناديده گرفتن طيف گستردهاي از استعدادها در افراد شده
و ممكن است منجر به هدر رفتن استعدادها ،منحرف ش��دن آنها و
تكبعدي شدن در افراد شود.
گوته

هر كس با استعدادهايي آفريده ش��ده ك��ه بايد آنها را
به كار بن��دد .به كار بستن آنها ،بزرگترين سعادت در
زندگي هر فرد است.

منحصر کردن ش��ناخت اس��تعدادها با روشهاي مبتنی بر
آزمون ،مسابقه و مصاحبه

متناسب با استعدادهاي مختلف روشهاي شناخت و كشف استعداد
در افراد مختلف متف��اوت است .منحصر كردن ارزيابي استعدادها در
روشهاي مبتنی بر آزمون ،مسابقه و مصاحبه عالوه بر اينكه ميتواند
منجر به عدم شناسايي توانمنديهاي بسياري از افراد شود دقت الزم
را در سنجش توانمنديها و سطح آنها ندارد .عالوه بر نتيجه آزمون،
رقاب��ت و مصاحبه بسته به ش��رايط فرد در آن نقط��ه زماني است كه
نميتواند نشانهي خوبي از ش��رايط دائمي و كلي او باشد .البته اين به
معني نفي آزمون نيست و آزمونها و مسابقات نيز در مواقع و شرايطي
بسيار مفيد خواهند بود.

شناسايي استعدادها در یک فرآیند مقطعی

ش��ناسايي استعدادها يك فرآین��د دائمي است كه بايد هميشه در نظر
معلمان و مربيان قرار داشته باشد .به اين معني كه معلمان و مربيان در
مقاب��ل دانش آموزان بايد به رفتارها و عکسالعمل آنها توجه نمایند
و ب��ا مشاهدهي رفتارها و خروجيهايي كه نشان از وجود استعداد يا
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توانمندي خاصي در دانش آموزان است ،تمهيدات الزم براي شكوفايي
آن را فراهم كنند .بنابراين ،اين تصور كه شناسايي يك فعاليت مقطعي
و دفعي است تصور درستي نيست كه متأسفانه در سيستمهاي آموزشي
و پرورشي ما رايج است.

تعمیم عدم توانمندی دانشآموز دریک حوزه به سایرحوزهها

عدم توانمندي يا عدم موفقيت در يك حوزه نبايد مانع ديده شدن ساير
توانمنديهاي دانشآموزان شود .اين موضوع خصوص ًا در مورد كساني
كه وضعيت درسي مناسبي ندارند ،رخ ميدهد و باعث عدم شناسايي
و هدر رفتن ساير استعدادهاي آنها نيز ميگردد .چه بسا افرادي كه در
درس يا درسهايي توانمندي الزم را كسب نميكنند اما در زمينههاي
ديگر استعدادهاي بسيار خوبي دارند كه در صورت كشف و توجه به
آن ميتوانند از افراد نخبه وموفق در حوزه خود به حساب آيند.

لزوم وجود فرآیندی ساختیافته و از پیش تعیین شده برای
كشف و شناسايي استعدادهاي دانشآموزان

كشف و ش��ناسايي استعداده��اي دانشآم��وزان و استعدادهاي برتر
دانشآموزي ،لزوم ًا فرآیندي ساختيافته و از پيش تعين شده نیست.
اينكه تصور شود براي شناسايي استعدادهاي دانشآموزان تنها راه انجام
فعاليتهاي مختلف از سوي مدرسه و فرآیند كشف از سوي معلمان
ومربيان است ،تصور كامل و درستي نيست.
بهترين راه براي ش��ناسايي و كشف استعداده��ا در مدرسه ،فراهم
ك��ردن زمينهي فعالي��ت دانشآموزان در حوزهه��اي مختلف و بروز
توانمنديهاي مختلف آنهاست و كار اصلي مدرسه و معلمان و مربيان
آن پايش و توجه به فعاليتها و رفتار دانشآموزان در اين بستر فراهم
ش��ده براي فعاليتهاي مختلف است .در حقيقت كشف و شناسايي
استعدادهاي دانشآموزان ي��ك فرآیند مرحله به مرحله نيست ،بلكه
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مترصد فعاليتهاي ويژه و
معلم��ان و مربيان بايد ديدبان فعاليتها و ّ
بروز استعدادها و توانمنديهاي خاص دانش آموزان باشند.

تنها توجه به دانشآموزان با استعداد باال

توج��ه مدارس ،معلمان و مربيان بايد به سطح وسيعي از استعدادها و
زمينهسازي براي رشد و شكوفايي آنها در سطوح مختلف باشد .فقط
پرداخت��ن به استعدادهاي برتر عالوه بر اينكه با عدالت آموزش��ي در
تضاد است ،موجب هدر رفتن و عدم شكوفايي بسياري از استعدادها و
توانمنديهاي خوب خواهد شد .مدارس ،معلمان و مربيان بايد توجه
داشته باشند كه در هر دانشآموزي استعداد و توانمندي هست كه بتوان
به آن توجه نمود و آن را پرورش داد كه بايد اين توانمندي و استعداد
شناخته شده و مورد توجه قرار گيرد.

توجه ویژه به استعداد یا توانایی دانشآموز

از آنجايي كه شناساندن توانمنديها و استعدادهاي دانشآموز به خود
او ممكن است ،آفتهايي داشته باشد ،الزم است در نحوهي برخورد
با آن استعدادهاي شناخته شده ظرافتهاي الزم مدّنظر قرار گيرد .در
بسي��اري از موارد ممكن است نياز به گفتن وجود استعداد خاص در
يك دانشآموز به خود او نباش��د و اطلاّ ع مدرسه و معلمان و خانواده
خاص به استعداد يا
كافي باشد .از آفتهاي اطالع دانشآموز از توجه
ّ
توانمندي خاص در او ميتوان به رشد تك بعدي ،مشكالت در تعامل
و برخورد با همساالن و ايجاد توقعات كاذب در او اشاره كرد.

فصل دوم  -هدایت استعدادها

 .1-۲مقدمه

هدايت استعدادها وتوانمنديهاي افراد باعث خواهد شد ،افراد در يك
يا چند حوزه از توانمنديها و استعدادهاي خود ،رش��د و ش��كوفايي
پيدا كنند .از آنجا كه عدم هدايت افراد به سوي رش��د و ش��كوفايي
استعدادهاي نهفته در آنها ميتواند منجر به هدر رفتن استعدادها گردد،
و همچنین نداش��تن استعداد الزم در حوزهاي كه بر آن ورود كردند،
میتواند سبب عدم موفقيت افراد باشد ،بنابراين توجه به اين مرحله از
فرآیند رشد و توسعهي استعداد افراد در توسعهي ظرفيتهاي جامعه
نخبگاني و سرمايهي انسان��ي كشور ضرورت مییابد .اين مرحله در
دوران دانشآم��وزي اهميت فوق الع��ادهاي دارد چرا كه سن هدايت
افراد به سمت استعدادها و توانمنديهاي آنها در كودكي و نوجواني
است .ايبسا پس از آن بسياري از فرصتها براي افراد از دست برود.
درادامه نكاتي در مورد هدايت استعدادها و توانمنديهاي دانشآموزان
آمده است كه ميتواند مورد استفاده مدارس ،معلمان ،مربيان و دست
اندرکاران آموزش وپرورش قرار گیرد.
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 -2-1روشها و رویکردهای صحیح هدایت استعدادها
روشها و رویکردهای هدایت استعدادها در کادر زیر ارائه و در ادامه
تشریح شده است:
تشویق دانشآموز در زمینههایی که مستعد ش��ناخته
شده است
هدای��ت استعدادها از طریق هماهنگی و همکاری با
اولیای دانشآموز
شكلگيري گروههای مختلف وعضويت دانشآموزان
در آنها
هدایت گروهی دانشآموزان
ايج��اد فرآينده��ای رتبهدهي ب��ه دانشآم��وزان در
حوزههای مختلف
الگوسازي
مسئولیت دادن به دانشآموز
آشنا كردن دانشآموزان با مشاغل و حرف مختلف
پرهیز از جهتدهی به دانشآموزان در دوره ابتدایی
عدم تغییر متناوب محیط آموزشی و ثبات در برنامههای
هدایتاستعدادها
پرورش روحیه پرسشگری در دانشآموزان
ايجاد دلبستگي به نظام جمهوري اسالمي
هدایت و جهتدهی به استعدادها به شکل نامحسوس
وغیرمستقیم
ایج��اد زمینه حضور دانشآموزان مستعد در مراسمات
دینی
توجه به آموزش عملی اخالق و اعتقادات دینی
توجه به هدایت دانشآموزان در ابعاد اعتقادی و اخالقی
زمینهس��ازی براي اظهار نظر مناس��ب و بروز هدايت
شدهي نظرات و رويكردهاي دانشآموزان
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توج��ه به نیازه��ای و اولویتهای جامع��ه درهدایت
استعدادها
آشنا کردن دانشآموزان با اقشار مختلف جامعه

تشویق دانشآموز در زمینههایی که مستعد شناخته شده است

يك��ي از روشهاي بسيار خوب براي هداي��ت استعداد دانشآموزان
به وی��ژه استعدادهای برت��ر ،تشويق آنها در ح��وزه تشخيص داده
ش��ده است .بهصورت طبيعي افراد خصوص ًا كودكان و نوجوانان در
زمينههاي��ي كه مورد توجه و تشوي��ق قرار ميگيرند فعاليت بيشتري
انج��ام ميدهند و تالش بيشتري مينماين��د و به آن حوزه عالقهمند
ميشوند .لذا توجه به يك استعداد و توانمندي دردانشآموز و تشويق
او در يك يا چند حوزه موجب هدايت او در آن زمينه خواهد ش��د.
از طرف ديگر كمتوجهي ب��ه زمينههايي كه براي دانشآموز مناسب
نيست ،ميتواند او را از ورود به آن حوزه منصرف كند.
آندره موروا

صرف داشتن موهبت و استعداد كافي نيست ،زيرا اگر آن
را به حال خود رها كنند ،عقيم ميماند.

هدایت استعدادها از طریق هماهنگی و همکاری با اولیای
دانشآموز

هداي��ت دانشآموزان مستع��د و استعدادهاي آنها بدون هماهنگي و
همكاري با خانوادههاي آنها امكانپذير نيست .در هدايت استعدادها
همجهت بودن خانواده و مدرسه الزامي است .اگر مدرسه و معلمين،
دانشآم��وز را به سمتي و خانواده به سمت ديگري خالف آن بكشند
ممكن است دانشآموز در هيچ يك از دو جهت موفق نشده و ضربه
ببين��د .لذا هماهنگي اوليا و مربيان چ��ه در زمينهي جهتها و چه در
زمينهي روشها بسیار الزم و ضروري است.
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ش��كلگيري گروههای مختلف و عضويت دانشآموزان
در آنها

در سني��ن مدرسه و معموالً اواخ��ر دوران ابتدايي و اوايل دبيرستان
(حسب جنسيت و ش��رایط دانشآم��وزان اين سن متفاوت خواهد
بود ) فرآیند استقالل و ايجاد هدايت در دانشآموزان آغاز ميشود.
اي��ن سنين ي��ك دورهي كليدي براي هدايت عالي��ق ،استعدادها و
توانمنديه��اي دانشآموزان است .با توجه به اينك��ه در اين دوره
است كه ش��خصيت دانشآموزان ش��كل ميگيرد و او به عضويت
گروههاي��ي در ميآي��د و نسبت به آنها دلبستگ��ي و تعصب پيدا
ميكن��د جهت دادن به اين هويت و زمینهسازی برای ش��كلگيري
گروهها و عضويت افراد در اين گروهها يكي از راههاي بسيار مؤثر
در هدايت عاليق ،استعداده��ا و توانمنديهاي دانشآموزان است.
اگر دانشآموزي در گروهي ورزش��ي عضوش��ود و هويت خود را
وابسته به آن بداند تمام تالش خود را در اين گروه و براي ارتقاء آن
و حف��ظ هويت خود خواهد نمود .لذا انتخاب مناسب دانشآموزان
مستع��د در گروههاي مرتب��ط با استعدادهاي آنه��ا ميتواند نقش
بهسزايي در هدايت و رش��د و ش��كوفايي استعدادهاي آنها داشته
باش��د .مث ً
ال اگ��ر فردي كه استع��داد ادبي دارد در گروههاي ش��عر
وادبيات و برنامههاي مرتبط با اين حوزهها حضور داش��ته باشد به
تدري��ج فضاي اي��ن گروهها و برنامهها زمينه را براي رش��د و بروز
استعداده��اي او فراهم خواهد نمود .لذا مسئوالن مدرسه ،معلمان و
مربي��ان بايد در اين دوران به اين موضوع و ايجاد گروههاي مناسب
و متناسب با استعداده��ا و توانمنديهاي دانشآموزان توجه نموده
و همت گمارند .براي دانشآموزاني با استعدادهاي ويژه الزم است
اي��ن افراد در گروههايي فرات��ر از گروههاي مدرسه كه در سطوحي
باالت��ر فعاليت ميكنند حاضر ش��ده و فعاليت نماين��د كه ايجاد و
توسعهي اين گروهها وظيفهي نهادها و نظام نخبگاني كشور است.
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هدایت گروهی دانشآموزان

در بسياري موارد هدايت گروه دانشآموزان مفيدتر ،سادهتر و مؤثرتر
از توج��ه و هدايت فردي است .تعري��ف كارهاي گروهي و تشكيل
گروههاي مختل��ف ميتواند به زمينهاي براي هداي��ت افرادِ گروه به
جهتهاي تعيين شده منجر شود .ضمن اينكه همانطور كه بيان شد در
بسياري موارد استعداد و توانمندي گروه بيش از توانمندي و استعداد
تك تك اف��راد است .عالوه بر اين در كاره��اي گروهي مهارتها و
توانمنديهايي جانبي نيز در افراد ايجاد و تقويت ميشود.

ايجاد فرآیندهای رتبهدهي به دانشآموزان در حوزههای
مختلف
خاص بودن ،برتر بودن و ويژه بودن ،بسيار براي دانشآموزان اهميت
دارد .رتبه برتر درسي بودن ،جزء نفرات اول در يك درس بودن ،نفر اول
يك مسابقه بودن ،گرفتن يك جايزه ،انتخاب به عنوان يك فرد ويژه و
مواردي از اين دست بسيار در زندگي و جهتگيري دانشآموزان مهم
است .ايج��اد رويدادها ،فرآیندها و هرمهاي رتبهدهي به دانشآموزان
در حوزهها و زمينههاي مختلف باعث خواهد شد ،هر يك از آنها در
حوزه توانمندي خود افتخاري كسب كند و به اين افتخار كسب شده
ببالد .معموالً كسب افتخار در يك حوزه باعث جهتگيري دانشآموز
و تالش مضاعف او در آن حوزه شده و منجر به شكوفايي استعدادهاي
او خواهد ش��د .براي دانشآموزاني كه در حوزههاي مختلف و متعدد
كس��ب افتخار ميكنند و از استعدادهاي بسي��ار باال برخوردارند ،بايد
برنامههاي هدايتي و رشد خاص و ويژه داشت.

الگوسازي

الگوسازي و استفاده از الگوهاي مناسب براي دانشآموزان مستعد در
هداي��ت آنه��ا چه در زمینه استعداد آنها و چ��ه در زمينه اعتقادي و
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اخالق��ي مؤثر است .استفاده از افراد موف��ق و البته مورد تاييد از نظر
اعتقادي و اخالقي ميتواند دانشآموزان داراي استعداد برتر را به تالش
براي رسيدن به جايگاه شبيه اين الگوها تحريك نمايد .اين الگوها بايد
در حوزهها و سطوح مختلف ب��ه دانشآموزان مستعد معرفي و ارائه
شوند .اين الگوها چشماندازي را در ذهن دانشآموزان ايجاد خواهند
كرد كه منجر به هدايت آنها خواهد شد .تمركز بر ويژگيهاي اخالقي
و ش��خصيتي اين افراد ميتواند عوامل موفقي��ت آنها را ،اين ويژگي
معرف��ي نمايد .ويژگيهايي نظير صبر ،پشتك��ار ،همت و امثال اينها
ميتواند مورد تأكيد قرار بگيرد ،اين موارد در ذهن دانشآموزان مستعد
نقش خواهد بست.
در م��ورد الگوس��ازي استفاده از الگوه��اي نزدي��ك و دور براي
دانشآم��وزان ضروري است .به عنوان مث��ال هم بايد از دانشمندان و
نخبگ��ان مشهور و افراد موفق جامعه براي ايجاد يك چشم انداز بلند
مدت در ذهن استعدادهاي برتر دانشآموزي استفاده كرد ،هم الگوهاي
نزديكت��ري مانن��د دانشآموزان موف��ق دورههاي قب��ل ،نفرات برتر
رويدادهاي علمي ،فرهنگي ،ورزشي ،هنري و اجتماعي و دستاوردهاي
دانشآم��وزان هم سطح خود آنها .اين م��وارد باعث ايجاد انگيزه در
آنها براي تالش بيشتر و ايجاد اهداف ملموستر در ذهن آنها خواهد
ش��د .مناسب است الگوهاي دورتر مورد تكرار و تاكيد قرار بگيرند و
در مورد الگوهاي نزديكتر معرفي موارد متعدد و متنوع در دستور كار
مدارس و معلمان قرار گيرد.

مسئولیت دادن به دانشآموز

مسئولي��ت دادن ميتواند عاملي در جه��ت هدايت فعاليتهاي افراد
باش��د .به عنوان مث��ال وقتي به ف��ردي مسئوليت ارائ��هي درسي در
حوزهي خاصي داده شود ،او طبيعت ًا بايد براي ارائهي آن درس تالش
ومطالع��ه نمايد .البته بايد اين واگذاري مسئوليتها متناسب با عاليق
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وتوانمنديهاي دانشآموزان باش��د چرا كه عدم توجه به اين موضوع
وسپ��ردن مسئوليتهايي كه مورد عالقه آنهانيست ،میتوان د موجب
دلزدگي شده وتاثير عكس برآنها داشته باشد.

آشنا كردن دانشآموزان با مشاغل و حرف مختلف

آش��نا كردن دانشآموزان با مشاغل ،حرف و مهارتهاي مختلف در
قال��ب بازديدها و دعوت از صاحبان مشاغل براي معرفي ش��غلشان
بايد در برنامه هدايتي اين دانشآموزان گنجانده ش��ود .اين كار باعث
خواهد ش��د قالبها و محدوديتهاي ذهني برداشته شود و وسعت
فكري در اين دانشآموزان شكل گيرد ضمن ًا ايدهها و چشماندازهايي
در ذهن دانشآموزان ايجاد خواهد نمود كه آنها را وادار به فعاليت در
حوزههاي مختلف خواهد كرد.

آشنا کردن دانشآموزان با اقشار مختلف جامعه

ذه��ن انسان خصوص ًا دانشآموزان كه تجربه كمتري دارند محدود به
تج��ارب آنهاست ،لذا معموالً آنها خود و ش��رايط پيرامونشان را به
كل جامعه تعميم ميدهند .اين موضوع سبب اشتباه آنها در تحليلها
و تصميمها و برخوردها خواهد ش��د ،لذا آش��نا ك��ردن دانشآموزان
مستع��د و استعدادهاي برتر با قشرهاي مختلف اجتماعي ،سبكهاي
مختل��ف زندگي مردم و مشكالت و چالشهاي آنها ضروري است.
خصوص ًا در مورد دانشآموزانی كه از سطح رفاه باالتري برخوردارند
آشنايي با سطوح پايين جامعه و درك وضعيت ،مشكالت و دردهای
آنها ضروري است .اين آش��نايي سبب خواهد شد اين دانشآموزان
جامع��هي كوچك پيرامون خود را بر همه تعميم ندهند و در انتخاب
مسيرها و تصميمگيريها بهت��ر عمل كنند .بازديدها ،اردوهاي يك و
چن��دروزه ،تعريف فعاليته��اي فرهنگي و اجتماع��ي در جوامع و
اجتماعات مختلف و دادن مسئوليت به دانشآموزان براي حضور فعال
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در بخشهاي مختلف جامعه ميتواند به اين موضوع كمك كند .بديهي
است كه در اين زمينه ارائ ه تئوري و توصيف نميتواند منجر به درك
شرايط شود و الزاما حضور دانشآموز در اين قشرها بايد اتفاق بيافتد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد 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

توج��ه ب��ه نیازه��ای و اولویتهای جامع��ه درهدایت
استعدادها

در هداي��ت دانشآموزان مستعد عالوه بر استعدادها و توانمنديهاي
آنها بايد به نيازها و شرايط اجتماعي كشور نيز توجه نمود به عبارتي
اگر اولويتهاي جامع��ه و نيازهاي كشور ضرورت توجه به استعداد
و توانمن��دي خاصي را ايجاب میكند در هداي��ت استعدادها به اين
حوزههاي اولويتدار بايد تالش نمود.
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 ـ 1383/8/10

زمینهسازی براي اظهار نظر مناسب و بروز هدايتشدهي
نظرات و رويكردهاي دانشآموزان
هر چند اظهار نظرات و بروزات افراد ،حاصل استعدادها و توانمنديها
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و فعاليته��اي آنهاست ،اما عك��س اين قضيه نيز صادق است يعني
افراد وام��دار اظهارات و بروزات خود هستند و در جهت اثبات ،دفاع
و توجيه آنها تالش ميكنن��د .از طرفي در دوران مدرسه و خصوص ًا
سالهاي ميانی مدرسه ،شروع زماني است كه دانشآموزان به صورت
مستقل اظهار نظر ميكنند و نسبت به موضوعات مختلف موضعگيري
مينماين��د .جهت دادن به اين اظهارات و بروزات اوليه ميتواند منجر
به تقويت افراد در يك حوزه و باقيماندن آنها بر روي آن براي مدت
بسيار طوالني شوند .از طرف ديگر عدم توجه به اين دوره حساس و
كليدي موجب خواهد شد در رويكردهای اظهار شده تغيير حاصل شده
و مطالب به دلیل تعصب نسبت به آنها بسيار سخت و گاه غيرممكن
ش��ود .بنابراين معلمان و مربيان و مسئوالن مدرسه بايد در اين دورهي
زماني ،زمينهي الزم براي اظهار نظر مناسب و بروز هدايتشدهي نظرات
و رويكردهاي دانشآموزان خصوص ًا استعدادهاي برتر را فراهم نمايند.
اين كار ميتواند ادامهي روند هدايت آنها را بشدت تسهيل نمايد.

توجه به هدایت دانشآموزان در ابعاد اعتقادی و اخالقی

هداي��ت استعدادهاي دانشآم��وزان و به ویژه دانشآم��وزان مستعد،
توانمن��د و باهوش فقط به هدايت آنها در حوزههاي تخصصي و در
ارتقاي استعدادها و قابليتهاي آنها منحصر نميشود .شايد مهمتر از
اين موضوع تربيت ديني ،اعتقادي و اخالقي اين افراد باش��د .هدايت
دانشآموزان مستعد در اين زمينهها و عنايت به تربيت درست و پرورش
اعتقادات و اخالقيات بسيار ضروري است .چرا كه در نگاه اسالمي رشد
تخصصي افراد بدون تربيت صحيح نه تنها مفيد نيست بلكه میتواند
مضر باش��د .اين موضوع در مورد استعدادهاي برتر اهميت دو چندان
دارد چرا كه بسياري از اين افراد مستعد در آينده قشر تأثيرگذار جامعه را
شكل خواهند داد و عدم تربيت ديني و اخالقي آنها عالوه بر انحراف
خودشان مضرات زيادي را براي جامعه پيرامون آنها خواهند داشت.
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هرچه درس بخوانيد و بخوانيم ،اگر چنانچه به راه مستقيم
نباشيم و مهار نكنيم معلومات خودمان را و مهار نكنيم
نفس خودم��ان 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

توجه به آموزش عملی اخالق و اعتقادات دینی

از آنجا كه اخالق و اعتقادات ديني نه از طريق بيان مستقيم كه از طريق
رفتار و عمل معلمان و مربيان به دانشآموزان منتقل ميشود الزم است
معلمان و مربيان در برخورد با دانشآموزان خصوص ًا استعدادهاي برتر
دقت الزم را داش��ته باشند .ضمن اينكه بايد توجه نمود كه امر تربيت
دين��ي و اخالق��ي دانشآموزان فقط بر عهده معلمي��ن ديني و مربيان
پرورشي نيست .بلكه همه معلمان و مربيان بايد اين موضوع را مدنظر
داش��ته باش��ند .اين موضوع در مورد استعدادهاي برتر و دانشآموزان
داراي توانمنديهاي ويژه بيشتر به چشم ميخورد و تأثيرپذيري آنها از
معلمان و مربياني كه در حوزه استعدادهاي آنها فعالند بيشتر است .مث ً
ال
كساني كه استعداد رياضي و فيزيك دارند از معلمين رياضي و فيزيك
تأثيرپذيري بيشتري دارن��د و كساني كه استعداد ادبي دارند از معلمان
ادبيات و در ساير حوزهها نيز همين موضوع صادق است كه بايد مورد
توجه معلمان و مربيان مدرسه قرار گيرد.
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
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ایجاد زمینه حضور دانشآموزان مس��تعد در مراسمات
دینی
انجام مناسك ديني و مذهبي و ايجاد زمينه حضور دانشآموزان مستعد
در مراسم��ات و برنامههاي ديني بسيار ضروري است .البته اجبار در
اين فعالیتها بسيار مضر است و بايد از آن پرهيز شود .دانشآموزان
خصوص ًا استعدادهاي برتر بايد لذتهاي معنوي را تجربه كنند و ارتقاء
روحي و معنوي براي آنها مسئله باش��د .اين موضوع خصوص ًا براي
دانشآموزانی كه اعتقادهاي مذهبي در خانوادها و محيطهاي پيرامون
آنها ضعيفتر است بسيار مه��م است .ضمن ًا اين كار ميبايست در
سنين پايينتر آغاز ش��ود چون عدم ش��روع آن در اين سنين ممكن
است حضور در چنين مراسمات و برنامهها را سخت و با هزينههاي
روان��ي و اجتماعی همراه كند .اما در سنين پايينتر ميتوان به وسيله
دادن مسئوليت ،تعريف فعاليتهاي گروهي ،اردوها و امثال آن زمينه
حضور فعال دانشآموزان درچنين فضاهايي را مهيا نمود.

هدایت و جهتدهی به اس��تعدادها به شکل نامحسوس
و غیرمستقیم

در فرآیند هدايت نبايد دانشآموزان احساس كنترل ش��دن و نظارت
مستقيم كنند و اين كار تا حد امكان بايد به صورت نامحسوس انجام
ش��ود و بر اساس اختيار و جهت دادن به انتخاب دانشآموزان مستعد
بنا شود.
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
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ايجاد دلبستگي به نظام جمهوري اسالمي

ايجاد دلبستگي به نظام جمهوري اسالمي و كشور بايد در برنامههاي
هدايتي دانشآموزان مستعد قرار بگيرد .پرهيز از اشاع ه نگاه نااميدانه،
بدبينانه و سياه نسبت به اوضاع كشور و آينده آن براي استعدادهاي برتر
ضروري است .البته نقد وضعيت كشور متناسب سن اين دانشآموزان
الزم است اما اين نقد بايد نقدي سازنده و با اين اميد باش��د كه ش��ما
ميتواني��د اين نواق��ص را بر طرف نماييد .نش��ان دادن نقاط قوت و
افتخارات كشور به نحوي كه دانشآموزان مستعد به ايراني بودن خود
افتخار كنند براي آنها ضروري است .دميدن روحيه توانستن و اينكه ما
ميتوانيم به افتخارات بسيار بيشتري برسيم نيز در اين دانشآموزان كه
معموالً روحيههاي حساسي نيز دارند بسيار مهم است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>5
راهبرد ملی >1اقدام ملی:3

آش��نا ساختن اجتماع نخبگاني ب��ا جاذبههاي طبيعي،
زيارت��ي ،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

پرورش روحیه پرسشگری در دانشآموزان

پرسشگري از ويژگيهاي مهم استعدادهاي برتر است كه پاسخگويي
مناسب و منطقي را طلب ميكند .مدارس ،معلمان و مربيان بايد اوالً
فض��اي ارائه پرسش را براي دانشآموزان خصوص ًا استعدادهاي برتر
فراهم نمايند و ثاني ًا با روشهاي مناسب و با بياني منطقي به سئواالت
مطرح ش��ده پاسخ دهند .در پاسخگويي به سئ��واالت دانشآموزان
ظرايفي وجود دارد كه ممكن است از اصل پاسخ مهمتر باشد .فردي
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كه پاسخ ميدهد ب��راي دانشآموزان كه در سنين كودك و نوجواني
ق��رار دارند بسيار مهم اس��ت .اي بسا يك پاسخ ضعيف از فردي كه
مورد عالقه و اعتم��اد دانشآموزان خصوص ًا استعدادهاي برتر است
مورد قبول واقع شود و يك پاسخ بسيار قوي از سوي فرد ديگر مورد
قبول واقع نشود .بيان نرم همراه با عطوفت و ارائه پاسخ در سطح فهم
و درك مخاط��ب نيز موضوعي است كه حتم ًا بايد پاسخ داده ش��ود.
استعدادهاي برتر خصوص ًا آنهايي كه از بهره هوش��ي و توان ذهني
باالت��ري برخوردارند به تناقض بسيار حساس ب��وده و نسبت به آن
واكن��ش نشان ميدهند .لذا بايد بطور جدی از تناقض بين پاسخها و
بين پاسخ و عمل پاسخدهنده اجتناب شود .این موضوع ميتواند تأثير
پاسخها را كمرنگ يا معكوس نمايد.
براي افراد ويژه با استعدادهای باال كه سئواالت آنها از حد معمول
باالت��ر است سازوك��ار پاسخگويي در سطوح باالتر طراحي ش��ده و
مورداستفاده قرار گيرد .دعوت از افراد سرش��ناس و متخصص كه در
زمينهاي شهرت دارند براي پاسخگويي به سئواالت استعدادهاي برتر
دانشآموزان در سطح مدرسه و سطوح باالتر ميتواند مفيد باشد.
دانش خزينههايي دارد كه پرسش كليدشان ميباشد .پس
بپرسيد ،تا خدا بر شما رحمت كند ،زيرا او چهار كس را
در اين باره پاداش ميدهد؛ پرسشگر ،آموزگار ،شنونده
و دوستدار آنها»
پيامبر مکرم اسالم (ص)

عدم تغییر محیط آموزشی و ثبات در برنامههای هدایت
استعدادها
ع��دم تغيير مدرسه و كالس در هداي��ت و تداوم برنامههاي تربيتي و
پرورشي بسيار اهميت دارد .مناسب است حداقل در طول يك مقطع
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تحصيل��ي از تغيير در كالس و مدرس��ه دانشآموز مستعد خودداري
شود .بودن يك مربي يا مشاور ثابت در طول يك مقطع تحصيلي نيز
در تثبيت و تداوم فرآیند هدايت و پرورش استعدادهاي برتر بسيار مفيد
خواهد بود .لذا تعريف چنين نقش و جايگاهي در مدارس نخبگاني كه
به صورت ويژه مأموريت پرورش استعدادهاي برتر را بر عهده دارند
الزم است.

پرهیز از جهتدهی به دانشآموزان در دوره ابتدایی

بهتر است در مورد دانشآم��وزان ابتدايي خصوص ًا در سالهاي اوليه
اي��ن دوره از جهت دادن دانشآموز ب��ه يك حوزه تخصصي خاص
خودداري ش��ود .چرا كه اين موضوع ميتواند باعث عدم رشد ساير
استعداده��ا و توانمنديهاي او و رش��د تك بعدي دانشآموز ش��ود.
در دوران ابتداي��ي بايد بيشتر به ش��ناسايي ،كشف استعدادها و ارتقاء
توانمنديهاي عمومي پرداخته شود .رشد اين توانمنديهاي عمومي
باعث خواهد شد دانشآموز در آينده بتواند از هر نوع استعدادي كه در
او وجود دارد استفاده بهتر و مطلوبتري نمايد.

 -2-2اشتباهات رایج در هدایت استعدادها

اش��تباهات رایج در هدای��ت استعدادها در کادر زیر ارائ��ه و در ادامه
تشریح شدهاند.
بسنده كردن به فرآيندهاي رايج هدايت تحصيلي
هدايت به معني مجبور كردن دانشآموز به حرکت و
تالش در مسيری خاص

بسنده كردن به فرآیندهاي رايج هدايت تحصيلي

همانطور كه گفته ش��د ،استعداد اف��راد متنوع بوده و سطوح مختلفي
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را ش��امل ميش��ود .بديهي است كه هدايت اين استعدادهاي متنوع و
برقراري عدالت در فرصت رشد و شكوفايي استعدادها ايجاب ميكند
ك��ه در فرآین��د هدايت ني��ز از روشهاي متن��وع و متناسب با سطح
توانمنديها استفاده شود .لذا بسنده كردن به فرآیندهاي رايج هدايت
تحصيلي و محدود شدن به دروس رسمي و فرآیند كالسيك آموزش
نمیتواند پوشش جامعي به همه انواع و سطوح مختلف استعدادها و
توانمنديهاي دانشآموزان دهد.
از طرف دیگر جهتگيري دانشآم��وزان و خصوص ًا استعدادهاي
برت��ر حاصل نيروه��اي مختلفي است كه از محي��ط پيرامون به آنها
وارد ميش��ود .لذا در هداي��ت استعدادها عالوه بر اينكه بايد اقداماتي
را انج��ام داد ميبايست به ساير نيروهايي كه از بيرون به دانشآموزان
وارد ميش��ود نيز توجه نمود .متأسفانه بعضي از اين نيروها كه بعض ًا
نيروهاي قوي هستند با هدايت و جهتدهي برنامهريزي ش��ده براي
دانشآم��وزان تض��اد دارند و در جهت مخال��ف آن هستند .کنكور و
آمادگي ب��راي آن موضوعي است كه خصوص ًا در سالهاي دبيرستان
ذهن اغلب دانشآموزان خصوص ًا دانشآموزان مستعد و توانمند را به
خ��ود مشغول ميسازد و نيروهاي مختلف نيز به آن ترغيب ميكنند.
اين موضوع سبب ناكارآمد ش��دن بسياري از اقدامات و فعاليتهاي
آموزش��ي و پرورشي استعدادهاي برتر خواهد شد .لذا تعيين جايگاه
اهميت مناس��ب دارد و براي اين موضوع و نشان دادن اينكه اوالً تنها
راه موفقيت ورود به دانشگاه نيست و ثاني ًا تنها راه موفقيت در كنكور
رفت��ن به كالس كنكور و تعطيل كردن همه زندگي بهمدت چندسال
و پرداختن به تست و كنكور نيست در استعدادهاي برتر و خصوص ًا
مدارس نخبگاني بسيار ضروري است .البته نقش سيستمهاي حاكميتي
و سياستگ��ذار در اصالح اي��ن امر بسيار كليدي اس��ت كه تاكنون
متأسفانه چنانكه بايد به انجام نرسيده است .اما استفاده از تأثير معدل در
كنكور و در نظر گرفتن امتياز براي فعاليتهاي فوقبرنامه و نخبگاني
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در معدل دانشآموزان خصوص ًا در مدارس نخبگاني ميتواند تا حدي
اين موضوع را اصالح نمايد.

هداي��ت به معني مجبور ك��ردن دانشآموز به حرکت و
تالش در مسيري خاص

بايد توجه داشت كه هدايت به معني مجبور كردن دانشآموز در مسيري
خاص كه توسط معلم يا مربي داده ش��ده است ،نيست .بلكه به معني
فراهم كردن زمينه و همراهي با دانشآموز در جهت رشد استعدادها و
قابلي��ت اوست بعنوان مثال اگر در دانشآموزي استعداد هنري كشف
ش��د هدايت او به معني مجبور كردن او براي ش��ركت در كالسهاي
هن��ري يا انجام فعاليتهاي هنري نيست بلكه تشويق در زمينهسازي
براي فعاليت او در اين حوزه است.
آلبرتانیشتن:

همهی افراد بااستعداد هستند ،اما اگر ش��ما یک ماهی را
ب��ر اساس توانائیش در باال رفتن از درخت بسنجید ،آن
ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک
بی دست و پای احمق است.

فصل سوم  -توانمندسازی استعدادها

 .1-3مقدمه

تبديل استعدادها و قابليتهاي نهفته در انسان به توانمنديها ،فعاليتها
و دستاوردهاي مطلوب نيازمند توجه و حمایت و توانمندسازي است.
اين موضوع خصوص ًا در مورد استعدادهاي برتر كه سرمايههاي انساني
كشور هستند و ميتوانند در آينده نخبگان جامعه را شكل داده و نقش
مهمي را در پيشرفت و ارتقاء كشور ايفاء كنند بسيار اهميت دارد .حمايت
و توانمندسازي استعدادهاي برتر مانند رسيدگي به نهال يا جوانه براي
رسيدن به رش��د و كمال و ثمردهي مناس��ب است .بيتوجهي و عدم
زمينهسازي مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادها منجر به هدر رفتن
آنها و حتي تبديل ش��دن آنها به عوامل منفي جامعه خواهد شد چرا
كه بسياري از تبهكاران بزرگ را افراديكه استعداد و توان ذهني بااليي
دارند تشكيل ميدهند .يكي از مهمترين بازههاي زماني براي رسيدگي
به استعدادها و مهيا كردن زمينه رش��د و ش��كوفايي براي آنها دوران
دانشآم��وزی است .در اي��ن دوران استعدادهاي برتر حكم جوانهاي را
دارند كه به مراقبت و توجه ويژه نياز دارد تا به درختي بارور تبدیل شود
عالوه بر اين ،در اين دوران حمايتها و رسيدگيها عالوه بر اينكه باعث
رشد استعدادها و صاحبان آنها خواهد شد ميتواند زمين ه جهتدهي
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و ش��كلدهي به اين استعدادهای جوان را نی��ز فراهم آورد لذاست كه
در اي��ن دوران جهت حمايت و توجه و روش آن بسيار اهميت دارد و
حمايت بيجهت يا با روشي نادرست ميتواند به رشد منحرف شدهي
استعدادهاي برتر منجر شود كه مشكالت متعددي را براي افراد و جامعه
ايجاد خواهد نمود .بنابرآنچه گفته شد مرحله حمايت و توانمندسازي كه
البته با شناسايي و هدايت عجين است و قابل جداسازي كامل نيست يكي
از مراحل مهم در پرورش استعدادهاي برتر است كه در آن بايد به نكات
و ظرايف متعددي توجه شود تا به نتيجه مطلوب برسد .در ادامه برخي
نكات مرتبط با حمايت و توانمندسازی استعدادهاي برتر دانشآموزان كه
بايد مورد توجه مدارس ،معلمان و مربيان آنها قرار گيرد بيان شده است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >2
راهبرد ملی:2

زمين��ه سازي ب��راي پرورش افراد نخبه و ش��کلگيري
گروههاي نخبه در جامعه

 .2-3راهکاره�ا و رویکردهای صحیح توانمندس�ازی
استعدادها
راهکاره��ا و رویکردهای صحیح توانمندسازی استعدادها در کادر زیر
ارائه و در ادامه تشریح شدهاند.
فراهم آوردن زمينه فعاليت و تجربه در حوزه استعداد
شناسایی شده
شكستن قالبها وكليشههاي ذهني وعلمي
فراهم كردن دسترسي به منابع دانشي
حمايت از گروههاي دانشآموزی
تعريف فعاليتهاي ويژه در مدرسه و توجه و حمايت
از انجام آنها
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ايجاد زمينه كمك و یاری دانشآموزان به يكديگر
استفاده از ظرفیت ساير مجموعههاي خارج از مدرسه
ایج��اد ارتباط بی��ن دانشآموزان با اف��راد ،گروهها و
نهادهای فعال در زمینه استعداد آنها
فراهم كردن بستر آزمايش و خطا
دادن اختي��ار ،آزادي عم��ل و ق��درت انتخ��اب ب��ه
دانشآموزان
تعامل مدارس با خانوادههای دانشآموزان در جهت
رفع موانع مسیر رشد و شکوفایی استعدادها
حمایت عادالنه از همه دانشآموزان و ایجاد فرصت
برای همه آنها
تقوی��ت ارتباط استعدادهای برتر با ق��رآن و ادعيه و
متون اسالمي
توج��ه به وضعیت مالی دانشآموزان در فراهمسازی
امکانات

فراهم آوردن زمينه فعاليت و تجربه در حوزه اس��تعداد
شناساییشده

يك��ي از وجوه مهم حمايت از استعداده��اي برتر دانشآموزی فراهم
آوردن زمينه فعاليت و تجربه در حوزه استعداد آنهاست .به عنوان مثال
فراهم كردن زمينه آزمايش براي كساني كه در حوزههاي تجربي مانند
شيمي و زيست شناسي استعداد دارند و زمينه خواندن و نقد اشعار و
آث��ار ادبي براي كساني كه استع��داد ادبي دارند يا زمينه كار و ساخت
ايدهها و طرحها براي كساني كه استعدادهاي فني و صنعتي دارند .البته
بايد توجه شود كه ممكن است فراهم شدن بيزحمت اين زمينهها نيز
موجب عدم فهم ارزش آنها شود .لذا دانشآموزان مستعد بايد براي
بدس��ت آوردن اين بسترها زحمت بكشند و طلب الزم در او ش��كل
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بگيرد و مسئوالن مدرسه ،معلم��ان و مربيان به فرآیند فعاليتهاي او
نظارت و توجه داشته باشند و او را در جهت رسيدن به مطلوب خود
ياري داده و حمايت كنند.

شكستن قالبها و كليشههاي ذهني وعلمي

ش��كستن قالبها و كليشههاي ذهني و علمي يكي ديگر از معاني
حمايت از استعدادهاي برتر اس��ت .گشودن افقهاي جديد پيش
روي استعدادهاي برتر ميتواند به رشد آنها ،به افزايش ظرفيتها
و گست��رش دامنه ديد آنها كم��ك نمايد .دادن اختي��ار و آزادي
عم��ل در فعاليتها و برنامهها ،اج��ازه ابتكار ،خالقيت و نوآوري
در روشها و سازوكارها و حذف برخي قيود و چارچوبها يكي
از بهتري��ن حمايتهايي است كه ميتوان در م��ورد استعدادهاي
برت��ر به كار برد .به عنوان مثال برداش��تن برخ��ي محدوديتهاي
درسي چه از نظر محتوايي و چه از نظر روشي و برنامههاي زماني
براي دانشآموزان استعدادهاي برتر ،دادن اختيار در انتخاب برخي
كالسه��ا ،مربيان و مشاوران و برداش��تن برخ��ي چارچوبهاي
رسم��ي مدرسه ب��راي دانشآموزان استعداد برت��ر ميتواند نوعي
توج��ه و حمايت به حساب آيد ،ضمن اينكه بايد توجه نمود اين
آزادي بايد مابهازاء داش��ته باشد و در ازاي آن مسئوليت و تكاليف
فرد سنگينتر ش��ود .در غير اين صورت به ساختارشكني ،تنبلي و
مسئوليتگريزي منجر خواهد شد.

فراهم كردن دسترسي به منابع دانشي

يكي از بهترين حمايتها كه در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي
دانشآموزان مستعد بسيار كلي��دي است ،فراهم كردن دسترسي به
مناب��ع دانشي ،اطالعاتي ،تخصصي ،مش��اوره ،آزمايشگاهي و ساير
منابعي است كه در حوزه ك��اري و استعدادي دانشآموز مورد نياز
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است .فراهم ك��ردن امكان استفاده از اساتيد و مربيان متخصص در
زمينههاي خاص ،امكان دسترسي به منابع تخصصي مث ً
ال كتابخانه،
دانشگاهه��ا و آزمايشگاهها و كارگاههاي مرتب��ط از جمله مواردي
است كه ميتواند زمينهساز رشد و ارتقاء استعدادها و توانمنديهاي
دانشآموزان مستعد باشد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>5
راهبرد ملی > 2اقدام ملی:1

تسهي��ل دسترس��ي آح��اد اجتم��اع نخبگان��ي ب��ه
زيرساخته��اي مطالعاتي و پژوهشي کشور از جمله
سامانهه��اي اطالعرسان��ي ،کتابخانهه��اي تخصصي،
آزمايشگاهه��ا و ش��بکههاي آزمايشگاهي با محوريت
بنياد ملي نخبگان

حمايت از گروههاي دانشآموزی

حمايت از گروههاي نخبگانی كه فعاليتهاي ويژهاي را در مدارس
انجام ميدهند ي��ا گروههاي دانشآموزان بي��ن مدرسهاي كه اقدام
ب��ه انج��ام كاري ويژه ميكنن��د ،يكي از راههاي بسي��ار مناسب در
توانمندسازي و حمايت از استعدادهاي برتر دانشآموزی است .اين
موضوع خصوص ًا در اواخ��ر ابتدايي و دبيرستان كه هويت گروهي
در دانشآموزان شكل ميگيرد و بلندپروازيهاي افراد آغاز ميشود
ي افراد
بسيار ضروري است و ميتواند به رشد استعدادها و توانمند 
چه در حوزههاي تخصصي و چه در مهارتهاي زندگي و اجتماعي
منجر شود.
ع��دم توج��ه به اي��ن گروهها هر چن��د فعاليتهاي آنه��ا به نظر
بلندپروازان��ه و خيال پردازي برسد ممكن است به بيانگيزه ش��دن و
سرخوردگي و هدر رفتن استعدادها و توانمنديهاي دانشآموزان منجر
شده و اعتماد به نفس را از آنها بگيرد.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>2
راهبرد ملی > 2اقدام ملی:3

حمايت از متشکل ش��دن دانشجوي��ان و دانشآموزان
فع��ال 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 مانن��د آن با رعايت ضواب��ط و مقررات جاري كشور
و ب��ا تأكيد ب��ر سهولت تأسيس گ��روه ،ضابطهمندي و
مسئوليتپذيري ،نظ��ارت و پايش مستمر ،و پشتيباني
مرحلهاي و تدريجي از آنها

تعري��ف فعاليتهاي ويژه در مدرس��ه وتوجه وحمايت
از انجام آنها

تعريف فعاليتهاي ويژه در مدرسه و توجه و حمايت از انجام آنها
ب��ه جاي توجه به دانشآموزان خاص بسيار مهم است .چرا كه توجه
ب��ه افراد خاص و حمايت از آنها ع�لاوه بر اينكه با اصل عدالت در
فرصتهاي رشد مغايرت دارد باعث ايجاد حساسيتهايي ميشود كه
هم براي استعدادهاي برتر مضر است و هم براي ساير دانشآموزان.
لذا بجاي اينكه عدهاي خاص از دانشآموزان جدا شوند و توجهي
خاص به آنها شود يا كارهايي به آنها سپرده شود و امتيازي به آنها
داده ش��ود ،فعاليتهايي تعريف ش��ود که امتي��از و حمايت و توجه،
معطوف به آن فعاليتها باش��د .ضمن ًا تا آنجا كه ممكن است بايد از
فيلتر كردن افراد بر اساس سوابق خودداري كرد.
ب��ه عنوان مثال ممكن است دانشآموزان از نظر معدل در وضعيت
مطلوبي قرار نداش��ته باش��د اما مث ً
ال در يك مسابق��هي مهارتي مانند
برنامه نويسي رايانهاي بدرخشد و نتيجه مطلوبي كسب كند يا در يك
مسابقهي ادبي خود را نشان دهد.
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ل��ذا تمركز بر سوابق باعث ايجاد حلقه تشديد رش��د براي عدهای
وحلق��ه تشديد تضعف براي سايرين خواهد ش��د كه اين موضوع در
پ��رورش استعداده��ا يكي از آفتهاي جدي اس��ت .تنوع در تعريف
فعاليتها و تقسيم مناسب حمايتها وتوجه به حوزههاي مختلف باعث
بروز و شكوفايي استعدادهاي مختلف افراد خواهد شد .تمركز مدارس
ب��ر يك موضوع خاص كه در حال حاضر نيز اغلب همينطور است و
مدارس بر معدل و نمره و مسائل اداري تمركز دارند باعث خواهد شد
ساير استعدادهاي دانشآموزان مورد بيتوجهي قرار گرفته و آنچنان كه
بايد رشد نيابد .تعريف فعاليتها و برنامههاي مختلف فرهنگي ،هنري،
علمي ،اجتماعي ،مذهبي و مهارتي و توجه مناسب و مطلوب به هريك
از آنها و حمايت و عنايت بر فعالين و افراد برتر هرحوزه ميتواند طيف
گستردهتري از افراد و استعدادهاي آنها را پوش��ش دهد كه به افزايش
استعدادهاي فردي و اجتماعي استعدادهاي برتر و جامعه نخبگاني منجر
خواهد ش��د .ضمن ًا بروز اين استعدادهاي مختلف كار را براي هدايت
استعدادها به مسيرهاي درست تسهيل خواهد نمود.

ايجاد زمينه كمك و یاری دانشآموزان به يكديگر

حمايت دانشآموزان مستعد و توانمند از ساير دانشآموزان هم باعث
رشد خود آنها و هم باعث رشد و شكوفايي استعدادها و توانمنديهاي
سايرين خواهد شد .ايجاد زمينه كمك و یاری دانشآموزان به يكديگر
ه��م به توان حمايت��ي مدرسه از افراد و توانمنديه��اي آنها خواهد
اف��زود و هم توانمنديهاي اجتماعي و ارتباطي دانشآموزان را ارتقاء
خواه��د داد .لذا فراهم كردن بستر حماي��ت و كمك مادي و معنوي
دانشآموزان خصوص ًا استعدادهاي برتر به يكديگر يكي از روشهاي
بسيار خوب حمايت و توانمندسازي است .در حقيقت در اين فرآیند
مدرسه و معلمان و مربيان حاميان حمايتها و كمكهاي دانشآموزان
به يكديگر هستند.

50

استفاده از ظرفیت ساير مجموعههاي خارج از مدرسه

كم��ك گرفتن از ت��وان ساير مجموعهه��اي خ��ارج از مدرسه براي
حماي��ت از استعدادهاي برتر بسيار مفيد است كه بايد براي تعامل و
استفاده از آنها برنامهريزي نمود .نهادها و مجموعههایي مثل خانواده،
مساجد ،كانونهاي فرهنگي ،رسانههاي محلي ،مجموعههاي دولتي و
خصوصي ميتوانند در جايگاه خود حامياني براي فعاليتهاي نخبگاني
و دانشآموزان مستعد باش��ند كه البته بايد به حمايتهاي مورد انتظار
از آنهاتوجه ش��ود .اين موضوع در م��دارس نخبگاني كه مأموريت
پرورش استعدادهاي برتر در حوزههاي مختلف را دارند انجام پذيرتر
اس��ت چرا كه اين مدارس ،اعتباري در مجموعههاي بيرون از مدرسه
دارن��د كه حمايت از آنها از اعتبارات و افتخارات ساير مجموعهها و
نهادها محسوب ميش��ود .لذا حتم ًا بايد از اين ظرفيت در حمايت و
توانمندسازي استعدادهاي برتر دانشآموزان به نحو بهينه استفاده شود.

ایج��اد ارتباط بین دانشآموزان با افراد ،گروهها و نهادهای
فعال در زمینه استعداد آنها

يك��ي از انواع حمايتها برقراري ارتباطات است .برقرار كردن ارتباط
دانشآموزان مستعد با افراد و گروهها و مجموعهها و نهادهاي مختلف
ميتواند زمينهي رش��د و ش��كوفايي آنه��ا را فراهم کند .معرفي يك
دانشآموز به يك مجموعه علمي و حضور او در آنجا ميتواند بهترين
عامل در توانمندسازي و رش��د او باش��د .ارتباط ي��ك دانشآموزان با
برگزيده مث ً
ال جشنواره خوارزمي به نحوي كه بتواند با او صحبتي داشته
باشد هم در او ايجاد احساس اهميت خواهد نمود و هم انگيزه و اعتماد
ب��ه نفس او را افزايش خواهد داد .ارتقاء انتظ��ارات خود دانشآموز از
خودش كه در اين ارتباطات اتفاق خواهد افتاد بزرگترين عامل در رشد
او در فضاي جامعه است .در حقيقت يكي از عوامل بسيار مهم رشد و
شكوفايي انتظار افراد از خودشان است ،كه بايد رشد کند.
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در حماي��ت از استعداده��اي برتر بايد به مناطق مح��روم و دور از
امكانات توجه ويژه ش��ود عالوه بر وظايفي كه نهادهاي حاكميتي در
قبال اين استعدادها دارند معلمان ،مربيان و مسئوالن مدارس اين مناطق
نيز عالوه بر اينكه بايد به استعدادهاي دانشآموزان اين مدارس توجه
نمايند ،بايد موجبات ارتباط و اتصال اين استعدادهاي برتر را با مراكزي
با امكانات بهتر و بيشتر فراهم كنند .آشنايي با طرح شهاب (شناسايي
وهدايت استعداده��اي برتر) و همكاري در اين طرح يكي از راههاي
معرفي استعدادهاي برتر به مراجع ذيصالح و فراهم كردن بستر رشد
و شكوفايي براي آنهاست.

فراهم كردن بستر آزمايش وخطا

فراهم كردن بستر آزمايش و خطا يكي از مهمترين عوامل در راستاي
توانمندس��ازي استعداده��اي برتر است .آزم��ون راههاي مختلف در
فعاليته��ا در زمينهه��اي گوناگون و کشف راهه��اي درست و غلط
بهترين وسيله براي رش��د و ش��كوفايي استعدادهاس��ت .لذا يكي از
بزرگترين حمايتهايي كه معلمان ،مربيان و مسئوالن مدرسه ميتوانند
نسبت به استعدادهاي برتر انجام دهند ايجاد زمينه آزمون و خطا براي
آنهاست .برخورد بد نكردن با اش��تباهات و خطاها و حتي در برخي
از موارد تشويق شكستها و ارزيابي آنها همراه خود دانشآموزان در
رشد آنها بسيار مهم است .ضمن اينكه توانايي حل مسئله و خالقيت
استعدادهاي برتر را نيز افزايش ميدهد .نكته قابل توجه در اين مورد
اين است كه هر چه سن دانشآموزان پايينتر باش��د جرأت خطا در
آنها بيشتر و هزينه آن كمتر است .لذا اين بستر آزمون و خطا بايد از
همان دوران ابتدايي براي آنها فراهم شود.

دادن اختيار ،آزادي عمل و قدرت انتخاب به دانشآموزان

يكي از حمايتهاي معنوي ،به رسميت شناختن دانشآموزان و نظرات
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آنهاست .دادن اختيار و آزادي عمل به آنها و قدرت انتخاب به نحوي كه
مسئوليت انتخاب و تصميم آنها متوجه خودشان باشد در رشد قابليتها
و مهارتهاي عمومي و تخصصي استعدادهاي برتر بسيار مفيد خواهد
بود .در مدارس خاص استعدادهاي برتر دادن اختياراتي مثل انتخاب معلم
و دبيران به دانشآموزان ،سپردن تجهيز آزمايشگاهها و كارگاهها به آنها و
آزادي نسبي در ساعات و برنامهها و تنظيم و تعيين برنامههاي فوق برنامه
مدرسه ميتواند در دستوركار مسئوالن مدرسه قرارگيرد .البته طبيعي است
كه چارچوبهايي براي اين فعاليتها تعيين خواهد شد .در روشهايي
كه حمايت و توجه بهاستعدادهاي برتر در مدارس عادي و در كنار ساير
دانشآموزان صورت ميگيرد ،بايد توجه نمود كه اين اختیارات و آزادي
عملها با حساسيت ديگران همراه نباشد و يا موجب احساس برتري يا
جدايي استعدادهاي برتر از ديگران نگردد.

توجه به وضعیت مالی دانشآموزان در فراهمسازی امکانات

در حمايتها خصوص�� ًا فراهم كردن امكانات براي فعاليتها بايد به
وضعيت مالي دانشآموزان توجه شود .به عبارتي فراهم كردن امكانات
براي دانشآموزانی رشددهنده است كه تا بهحال از اين امكانات محروم
بودهان��د .دانشآموزانی كه همه امكانات در خانواده و محيط پيرامونی
او برايش فراهم بوده نه تنها با دسترسي مجدد به آنها تغييري نخواهد
ك��رد بلكه قدر اين امكانات را نيز نخواه��د دانست لذا امكانات بايد
براي دانشآموزانی تأمين شود كه از دسترسي به اين امكانات محروم
بودهاند .فرض ًا كسي كه در خانه انواع امكانات مانند كامپيوتر ،كتابهاي
متنوع و لوازم آزمايشگاهي و مانند آن برايش مهياست با دسترسي به
سايت كامپيوتر چيزي به او اضافه نخواهد ش��د .ايبسا بتوان در اين
افراد انگيزهاي براي كارگروهي ايجاد نمود و از برخي امكانات او براي
استفاده سايرين بهره برد.
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تقویت ارتباط استعدادهای برتر با قرآن و ادعيه ومتون اسالمي

در توانمندسازي استعدادهاي برتر بايد حتم ًا توانمندي ارتباط آنها با قرآن
و ادعي��ه و متون اسالمي را تقويت ك��رد .در اين فرآیند رعايت ظرائف
متعددي الزم است و بايد براي اين موضوع از معلمان و مربيان مورد اعتماد
و مقبول دانشآموزان و در قالبهايي هنرمندانه و ظريف استفاده نمود.
ضمن ًا براي استعدادهاي برتر توجه داش��تن به اصل متون و پرهيز از
تفاسير و توضيحات غير ضروري مؤثرتر خواهد بود .همراه كردن اين
م��وارد با زمينههاي مورد عالقه استعدادهاي برتر (به عنوان مثال درس
فيزيك براي استعدادهاي فيزيك و درس شيمي براي مستعدين در شيمي
و)....بسيار اثرگذار خواهد بود .استفاده از روابط و برنامههاي غير رسمي
نيز سازوكار مفيدي در اين زمينه است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>5
راهبرد ملی >1اقدام ملی:1

ترويج فرهنگ انس با قرآن ،معارف عترت عليهم السالم
و اص��ول و ارزشهاي انق�لاب اسالمي در بين اجتماع
نخبگاني بهمنظور ارتقاي بينش ديني و تعميق انگيزههاي
معنوي در خدمت به جامعه

حمایت عادالنه از همه دانشآموزان و ایجاد فرصت برای
همه آنها

حمايتها بايد به گونهاي باشد كه عدالت در بين دانشآموزان رعايت
شود و فرصت استفاده از امكانات و منابع براي همه كساني كه توانمندي
و عالقه به استفاده از آنها را دارند فراهم باشد .اين موضوع خصوص ًا
در روشهايي كه توجه به استعدادهاي برتر كه در مدارس عادي و بين
ساير دانشآموزان صورت ميگيرد از اهميت باالتري برخوردار است
و بايد به نحوي باشد كه احساس تبعيض در ساير دانشآموزان اتفاق
نيافتد و افرادي كه شامل حمايت ميشوند نيز خود را برتر از ديگران
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ندانند .استف��اده از دورههاي خارج از مدرس��ه و برنامههاي خارج از
سيستم رسمي و فوقبرنامهها ميتواند در اين رابطه مفيد باشد.

تعامل مدارس با خانوادهه��ای دانشآموزان در جهت رفع
موانع مسیر رشد و شکوفایی استعدادها

استعدادهاي برتر دانشآموزی در مسير رشد و شكوفايي خود بعض ًا با
موانعي روبرو هستند كه از جانب خانواده و محيط اطراف آنها براي
آنها ايجاد ميشود .اعتقادات و رويكردهاي خانواده و اطرافيان ممكن
است با آنچه دانشآموز براي رشد و شكوفايي نياز دارد متفاوت باشد.
به عنوان مثال ممكن است دانشآموزی كه استعداد بااليي در هنر دارد
با اصرار خانواده براي انتخاب رشتههاي رياضي و تجربي روبرو باشد.
رفع اين موانع كه بعض ًا ظريفتر از آنچيزي است كه بيان شد ،حمايتی
بسيار مهم از استعدادهاي برتر در مسير رشد و بالندگي است .مسئوالن،
معلمان و مربيان مدرسه بايد به اين موانع توجه داشته باشند و با تعامل
با دانشآموزان و اولياء آنها سعي در رفع اين موانع نمايند.

 -3-3اشتباهات رایج در توانمندسازی استعدادها

اشتباهات رایج در توانمندسازی استعدادها در کادر زیر ارائه و در ادامه
تشریح شدهاند.
حماي��ت از استعدادهاي برتر به معناي حل مسئله و
رفع موانع پیش روی آنها
کاهش مسئولیتهای دانشآموز مستعد
ایجاد احساس متفاوت و ویژه بودن در دانشآموزان
مستعد
ارائ��ه حمایتهای مادی و معنوی به ش��کل خام و
بدون برنامهریزی
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حمايت از استعدادهاي برتر به معناي حل مسئله و رفع موانع
پیش روی آنها

حمايت از استعدادهاي برتر لزوم ًا به معناي حل مسئله و رفع مشكالت
آنه��ا و رفع هم��ه موانع پيش روي آنها نيس��ت .حمايت به معناي
توجه به استعدادهاي برتر به نحوي است كه منجر به رشد و بالندگي
استعداده��ا وتوانمنديهاي آنها بش��ود؛ اي بسا حل چالشها و رفع
موان��ع موجب تنبلي و از دس��ت دادن انگيزه و از بين رفتن خالقيت
استعدادهاي برترش��ود لذا اساس ًا بايد توجه شود كه هر حل مشكل و
كمكي حمايت نباشد و موجب تضعيف و از بين رفتن استعدادها در
افراد شود .بنابراين مدارس ،معلمان و مربيان بايد حسب شرايط دقت
الزم را در نحوه توجه و حمايت از استعدادهاي برتر به عمل آورند.

کاهش مسئولیتهای دانشآموز مستعد

به خالف آنچه معمول است كه براي حمايت از افراد مسئوليتهایي را
که بر عهده دارند ،سبك ميكنند .در مورد استعدادهاي برتر بايد آنها
را به برداشتن مسئوليتهاي سنگينتر و بيشتر تشويق كرد و البته آنها
را در انجام اين مسئوليت كمك و همراهي نمود .در حقيقت يكي از
راههاي مهم حماي��ت و توانمندسازي تعريف و سپردن مسئوليت به
افراد مستعد است.
اين مسئوليتپذيري عالوه بر رش��د و ارتق��اء استعدادهاي افراد
در حوزههاي مختلف به ارتقاي مهارتهاي زندگي آنها نيز كمك
بسزايي خواهد نمود .ل��ذا يكي از كارهاي دستاندركاران پرورش
استعدادهاي برت��ر بايد تعريف مسئوليتهاي مختلف براي آنها و
حمايت آنها در انجام آن مسئوليت باش��د .ب��ه عنوان مثال سپردن
مسئوليت يك آزمايشگاه يا كارگاه مدرسه به يك يا چند دانشآموز
ك��ه در آن زمينه استع��داد خاص دارند ميتواند ع�لاوه بر افزايش
دسترس��ي و زمينهسازي براي رش��د استعداد آنه��ا در آن زمينه به
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ارتقاء بسياري از جنبهها و ابعاد عمومي و مهارتهاي زندگي آنها
نيز كمك خواهد نمود.

ایجاد احساس متفاوت و ویژه بودن در دانشآموزان مستعد

حمايته��ا بايد به نحوي برنامهريزي ش��وند كه دانشآموزان مستعد
اي��ن تصور را نكنند كه اين حمايتها به دليل ويژه بودن آنهاست و
وظيفه ديگران حمايت و توجه به آنها ميباش��د .بلكه بايد به نحوي
مورد توجه قرار گيرند ك��ه اين حمايتها و توجهات در آنها ايجاد
مسئوليت نمايد و آنها خود را موظف بدانند كه در ازاي اين توجه و
حمايت فعاليت بيشتري كرده و خدمات بيشتري به جامعه ارائه دهند.
در حقيقت بايد اين موضوع كه اين استعدادهاي خوب و قابليتهاي
ب��اال ،امتيازاتي نيستند كه بواسطه آن اي��ن افراد مستحق توجه بيشتر
ن ميكند ،به
هستن��د ،بلكه نعمتي است كه بار مسئوليت آنهارا سنگي 
آنها القا و تفهيم شود .يكي از روشهاي بسيار خوب همان حمايت
از فعاليتهاي خاص و تشويق فعاليتها و دستاوردها بجاي تشويق و
توجه افراد بواسطه ويژگي ذاتي آنهاست.
نیچه:

از آدمه��ا بُ��ت نسازی��د ،ای��ن خیان��ت اس��ت! هم به
خودتان ،هم به خودش��ان؛ خدایی میشوند که ،خدایی
کردن نمیدانندو ش��ما در آخر میشوید ،سر تا پا کاف ِر
ِ
خــــــدای خود ساخته.

ارائ��ه حمایته��ای مادی و معنوی به ش��کل خام و بدون
برنامهریزی
حمايتهاي مادي و معنوي هر چند به عنوان انگيزه ،در برخي موارد
مفيد هستند .اما ارائه اين حمايتها بهصورت خام عالوه بر اينكه جنبه
هدايتگ��ري ندارد موجب افزايش توقعات خواهد ش��د .تبدیل اين
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حمايتها به بسترهايي براي حمايت افراد مستعد ،توانمند و عالقهمند
انگي��زه بيشتري ايجاد خواهد كرد و هم ب��ه فعاليتهاي آنها جهت
خواهد داد .به عنوان مثال به جاي دادن جوايز مادي و مالي تبديل آنها
ب��ه وسايل و قطعاتي كه در فعاليته��اي نخبگاني دانشآموزی مورد
استفاده قرار ميگيرند و دادن اعتبار و مجوز استفاده از آنها به عنوان
جايزه بسيار مناسبتر خواهد بود .برخي معافيتها از روالهاي معمول
نيز مشوقهاي بسيار خوبي براي استعدادهاي برتر دانشآموزی هستند.
به عنوان مثال معافيت از حضور در چند جلسه از يك كالس ،شركت
در يك امتحان ،حضور در يك برنامه رسمي مدرسه و امثال آن در ازاي
انجام فعاليتهاي نخبگاني داوطلبانه ميتواند بسيار انگيزاننده و در عين
حال هدايت كننده باشد.

فصلچهارم-سایرحلقههایزنجیرهیتوسعهنخبگان

در نظام نخبگاني پس از شناسايي ،هدايت ،و حمايت و توانمندسازي
مراحل ديگري نيز وجود دارد كه عبارتند از :بكارگيري و استفاده ،حفظ
و نگهداشت ،تكريم و الگوسازي .باتوجه به اينكه سن مدرسه سنيني
نيست ك��ه دانشآموزان در آن به بازدهي كامل برسند و بيشتر تمركز
نظ��ام نخبگاني كشور در اين دوران بر ش��ناسايي ،هدايت ،حمايت و
توانمندسازي استعدادهاي برتر دانشآموزی است ،گامهاي بعدي در
اي��ن بازه زماني كمتر مصداق پي��دا ميكند .البته در موارد استثنا ،برای
دانشآموزاني با استعدادها و توانمنديهاي خاص ممكن است بعضي
از مراحل فوق مورد نياز باشد .در ادامه نكاتي در خصوص اين موارد
آمده است:
بهرهبرداری از توانمندیهای دانشآموزان مستعد
تالش برای تقویت دلبستگی دانشآموزان به کشور
چگونگی تکریم و الگوسازی در دوران دانشآموزی

بهرهبرداری از توانمندیهای دانشآموزان مستعد

بهرهب��رداري از توانمنديه��ا و استعدادهاي دانشآم��وزان مستعد و
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توانمند در دوران تحصيل در مدرسه چندان موضوعيت ندارد و اغلب
مسئوليته��ا و فعاليتهايي كه براي آنه��ا تعريف يا به آنها محول
ميشود حكم رشددهنده و توانمندساز را براي خود آنها دارد و هدف
از آنه��ا كمتر بهرهگرفتن جامعه از آن اس��ت .تنها در برخي از موارد
خاص ممكن است بتوان از اين استعدادها و توانمنديها براي استفاده
جامعه بهره برد .يكي از مواردي كه عموميت بيشتري دارد استفاده از
دانشآموزان مستعد ،توانمند و موفق در تدريس و ارائه برخي مطالب
و مباحث و انتقال تجارب و مهارتهاست .به عنوان مثال دانشآموزاني
ك��ه در يك مسابقه رباتيك موفق بودهان��د ميتوانند نقش مربي براي
گروههاي دانشآموزی ديگر را ايفاء كنند.
در برخ��ي موارد كه استعدادهاي خاص هنري و قرآني و فرهنگي
و ادبي در دانشآموزی وجود داش��ته باش��د ميتوان از توانمنديها و
استعدادهاي او در اجتماعات بزرگتر از مدرسه استفاده نمود .قاريان
مل��ي و بين المللي ،كودكان و نوجوانان هنرمند و فعاالن دانشآموزی
در ح��وزه فرهنگي ميتوانند تأثيرات مثبتي در جامعه پيرامون و حتي
در كشور داش��ته باشند و اي بسا تأثير فعاليتهاي آنها از بزرگساالن
بيشتر باشد.

تالش برای تقویت دلبستگی دانشآموزان به کشور

ه��ر چند خروج استعدادهاي برتر و نخبگان از كشور كمتر در دوران
دانشآموزی صورت ميگي��رد ،اما بسياری از زمينههاي خروج آنها
در همين دوران فراهم ميش��ود .مسئ��والن مدرسه ،معلمان و مربيان
استعداده��اي برتر دانشآموزی باي��د در جهت تحكيم دلبستگي اين
دانشآم��وزان به كشور و رفع عوامل دفعي موجود هوش��مندانه اقدام
نمايند .اين امر خصوص ًا در م��ورد دانشآموزانی با استعدادهاي ويژه
و خاص كه موفقيتهايي را نيز در دوران دانشآموزی كسب كردهاند
اهميت دو چندان مييابد.
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در اي��ن خصوص تذكر مكرر منابعي كه در كشور صرف رش��د و
ارتق��ای اين افراد ش��ده و دِيني كه آنها نسبت ب��ه اين كشور دارند،
وظاي��ف نخبگان نسبت به جامعه ايراني ،نياز كشور به اين افراد براي
ح��ل مسائل و مشكالت ،تأثير اف��راد نخبهاي كه با ماندن در كشور يا
بازگشت به ايران منشأ تأثيرات فراواني بودهاند و مواردي از اين دست
در دوران مدرسه بسيار الزم است .ضمن ًا توجه دادن اين دانشآموزان
به نقش تحولي كه ميتوانند در كشور داش��ته باشند ،در عوض نقش
ابزاري آنها در خارج از كشور ميتواند در ساختار ذهني و چارچوب
فكري آنها در اين موضوع مؤثر باشد.
توجه دادن خانوادههاي اين دانشآموزان در خصوص اين مورد كه
راه پيشرفت فقط در رفتن به خارج از كشور نيست و تبيين زمينههاي
رشد در كشور نيز بسيار ضروري است چرا كه بسياري از خانوادههاي
اين دانشآموزان به دليل اينكه راه پيشرفت فرزندانشان را رفتن به خارج
از كشور ميدانند ،مشوق آنها در اين موضوع هستند .تبيين مطلوبيتها
و برتريهاي زندگي در كشور خصوص ًا برتريهاي غيرمادي در مقابل
برتريها و مطلوبيتهاي مادي زندگي در غرب و مقايسه اين دو با هم
از نظر ارزشهاي ذاتي ميتواند بسترهاي مناسبي براي تصميمگيري
اي��ن دانشآموزان فراهم آورد .دع��وت از افراد موفقي كه از خارج از
كشور بازگشتهاند و صحبت آنها براي دانشآموزان مستعد نيز عامل
مفيدي براي هدايت ذهني دانشآموزان مستعد خواهد بود.
نكته حائز اهميت اين است كه ،خارج ش��دن از چرخه خدمت در
كشور فقط به خروج فيزيكي از كشور و رفتن به كشورهاي خارجي
محدود نميش��ود بلكه ممكن است فردي داخل كشور باش��د اما در
راستاي اهداف كشور و توسعه آن فعاليت نكند يا حتي فعاليتهاي او
به ضرر كشور باش��د .لذا اين موضوع نيز بايد در دوران دانشآموزي
به نحوي مناسب براي استعدادهاي برتر تبيين و تشريح ش��ود .دوران
مدرسه خصوص ًا ابتدايي مهمترين زمان براي شكلگيري ساختارهاي
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شخصيتي و چارچوبهاي ذهني است كه اگر در اين دوره ساختارها
و چارچوبهاي مناسبي در دانشآموز ش��كل بگيرد مبناي فعاليت و
بازدهي مناسب او در آينده خواهد بود.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان>هدف راهبردی:6

تبیین و تنظی��م مسؤولیتها و حق��وق متقابل اجتماع
نخبگاني و جامعه و افزايش حس دلبستگی م ّلی آنان در
چارچوب گفتمان نظاماسالمي

چگونگی تکریم و الگوسازی در دوران دانشآموزی

تكريم و الگوسازي از ديگر مراحل زنجيره توسعه ظرفيتهاي جامعه
نخبگان��ي كشور است كه باز هم كمتر در دوران دانشآموزي مصداق
پيدا ميكند .تكريم در دوران دانشآموزي بايد متوجه علم ،علمآموزي
و فعاليته��اي نخبگاني باش��د و به جاي تكريم اف��راد فعاليتهاي
آنه��ا مورد توجه و تكريم قرار بگيرد .تكريم زود هنگام افراد ممكن
اس��ت آفتها و آسيبهاي��ي را هم براي خود آنه��ا و هم براي هم
نوسالهاي آنها در برداشته باشد.
س
در مورد الگوسازي نيز برخي دانشآموزان موفق خاص ميتوانند
به عنوان الگوهاي كوتاهمدت به دانشآموزان معرفي شود .برگزيدگان
مسابقات و رقابتهاي معتبر ،دانشآموزاني كه دستاوردهاي نخبگاني
ويژهاي داشتهاند و استعدادهاي برتر فرهنگي و هنري كه آثار فاخري
در دوران دانشآموزي توليد كردهاند ،ميتوانند الگوهاي مناسبي براي
دانشآموزان مستعد باش��ند .در اين فرآیند بايد دقت شود كه الگوها
يك بع��دي نبوده و از جهات مختلف الگوهاي��ي را به دانشآموزان
معرف��ي كرد تا استعدادهاي مختل��ف در زمينههاي گوناگون قابليت
الگوگيري از آنها را داش��ته باش��ند و اين احس��اس در آنها بوجود
بيايد كه با استعداد و توانمندي آنها نيز ميتوان به موفقيتهاي بزرگ
دس��ت يافت .به عنوان مثال تمركز بر رتبههاي برتر كنكور به تنهايي
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ميتوان��د افراد را فقط به اين جهت سوق ده��د يا دعوت از نفرات
برتر المپيادها دانشآموزان را به سوي تالش براي المپياد هدايت كند.
عدم معرفي الگوهايي در ساير زمينهها ميتواند براي طيف زيادي كه
نميتوانند در اين زمينه موفق باشند و در ساير زمينهها استعداد دارند
ايجاد سرخوردگي و دلزدگي نمايد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد 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

مسئلهی [دیگر]بزرگداش��ت نخبگان و تکریم نخبگان
است .در این زمینه در واقع رسانههای ما و بهخصوص
رسانهی ملی و صدا و سیما مخاطبند؛ خب شما مالحظه
کنی��د ،در تبلیغات��ی که انج��ام میگی��رد هنرپیشهها و
هنرپیشههای خارجی و اسمهای گوناگون تبلیغ و ترویج
میشوند .مث ً
ال مسابقه میگذارند توی تلویزیون و سؤال
میکنند اسم قهرما ِن او ِل ف�لان فیلم چی بود ....يا مث ً
ال
ورزش ...اما حرف من اين است كه چرا ما بايد يك نخبه
علمي را كمتر از يك نخبه ورزشي بها بدهيم؟
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