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مقدمه
يكي از اه��داف حكومت ها افزايش ظرفيت سرمايه انساني و استفاده 
بهينه از استعدادها و توانمندي  هاي افراد جامعه است. از اهداف مهم نظام 
جمهوري اسالمي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده، زمينه سازي براي 
رش��د مادي و معنوي مردم و آحاد جامعه است)اصل2 قانون اساسي(. 
بنابراين اهميت شناسايي، پرورش و بهره گيري از استعدادها دو چندان 
است. لذا حاكميت نظام مقدس جمهوري اسالمي بايد زمينه هاي الزم 
را براي رشد و شكوفايي همه جانبه استعدادهاي مختلف آحاد جامعه 
فراه��م سازد. از طرفي چون استعدادهاي برتر و نخبگان جامعه حكم 
پيشران هاي كشور در پيشرفت و سرمايه هاي انساني را دارند بايد توجه 
ويژه به آن ها شود و در راستاي شناسايي، توانمندسازي و استفاده از آن ها 

برنامه ريزي ها و اقدامات الزم انجام گيرد.
از آنجا كه دوران كودكي و نوجواني سنين طاليي براي ش��ناسايي 
و كشف استعدادها و هدايت و توانمندس��ازي آن هاست، الزم است 
به اين قشر جامعه توجه ويژ ه ای شده، ساختارها، فرآيندها، برنامه ها و 
سازوكارهاي الزم براي كشف استعدادهاي افراد در اين سن و شناسايي 
استعداده��اي ويژه و برتر و هدايت و توانمندسازي آن ها مورد توجه 
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قرار گيرد. بنابر آنچه گفته ش��د دوران مدرس��ه و دانش آموزي زماني 
بسيار حياتي در شناسايي، هدايت و رشد استعدادها و قابليت هاي افراد 
است. به اين منظور بايد سيستم ها و فرآيندهاي نخبگاني حاكميتي و 
غيرحاكميتي مرتبط با دانش آموزان ايجاد ش��ده و توسعه يابند. در اين 
مي��ان نقش نهادهاي حاكميتي كه مستقيماً با دانش آموزان و خصوصًا 
استعداده��اي برتر دانش آموزي سر و ك��ار دارند بسيار كليدي است. 
نهادهاي��ي مثل آموزش و پ��رورش و ساختاره��اي زيرمجموعه آن، 
رسانه ها، سيستم هاي آموزشي رسمي و غيررسمي و خانواده ها هر يك 
حسب جايگاه و ميزان تأثير خود در كودكان و نوجوانان در شناسايي، 
هدايت و توانمندسازي استعدادهاي دانش آموزان اهميت پيدا مي كنند. 
البته نهاده��ا و دستگاه هاي ديگر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در 
اي��ن موضوع نق��ش دارند كه بايد به نقش و جايگ��اه آن ها نيز توجه 
داشت لكن مؤثرترين نهادها در اين زمينه آموزش و پرورش، خانواده 

و سيستم هايي است كه مستقيماً با دانش آموزان مرتبط هستند.
در ميان نهادها و سيستم هاي مؤثر، مهم ترين نهاد حاكميتي وزارت 
آموزش  و پرورش است كه بايد عالوه بر برنامه ريزي و سياست گذاري 
ب��راي افزايش ظرفيت ه��اي نخبگاني آموزش و پ��رورش زمينه هاي 
الزم براي كشف و ش��ناسايي، هدايت، رشد و شكوفايي استعدادهاي 
دانش آموزان و سازوكاره��اي الزم براي توجه به استعدادهاي برتر را 
در نظ��ام آموزش و پرورش فراهم نماي��د. وجود زمينه هاي كشف و 
ش��ناسايي استعداد، هدايت و توانمندسازي آن ها و رشد و شكوفايي 
توانمندي ه��ا و استعدادهاي دانش آم��وزان در مدرسه و نظام آموزش 
و پرورش كشور مي تواند موجب غناي ورودي ساير سيستم ها ش��ود 
و ظرفيت ه��اي منابع انساني را به ص��ورت چشم گيري افزايش دهد. 
بسي��اري از مشكالت موجود در منابع انساني كشور و توانمندي هاي 
آن حاصل ضعف هاي سيستم آموزشي است كه با اصالح و بهبود آن 

مي توان اين مشكالت را رفع نمود.
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با توجه به آنچه ذكر شد، الزم است دستگاه هاي حاكميتي مرتبط با 
آم��وزش و پرورش كودكان و نوجوانان در دوران مدرسه ساختارها و 
سازوكارهاي الزم را ايجاد كرده و توسعه دهند تا زيرساخت  هاي الزم 
براي شناسايي، هدايت و رشد استعدادهاي دانش آموزان ايجاد شود. با 
توج��ه به محدوديت منابع و لزوم فرصت برابر با توجه به استعدادها 
و توانمندي ه��ا براي افراد، وج��ود سازوكارها و ساختارهايي خاص 
براي توجه و تمركز به استعدادهاي برتر دانش آموزي  ضروري است. 
الزم است براي ايجاد چني��ن ساختارها، فرآيندها و زيرساخت هايي 
در نظ��ام نخبگاني كشور كه بخش حاكميتي سيستم هاي نخبگاني را 
شامل مي شود اوالً رويكردها و ديدگاه هايي درست و صحيح نسبت به 
موضوع نخبگان و استعدادهاي برتر وجود داشته باشد و ثانياً اقدامات 

و برنامه هايي درست متناسب با اين رويكردها در دستور قرار گيرد.
رويكردها و اقدامات كالن مرتبط با نخبگان و استعدادهاي برتر در 
»سند راهبردي كشور در امور نخبگان« ارائه شده و الزم است اين سند 
و رويكردها و اقدامات موجود در آن مبناي عمل در حوزه هاي مختلف 
نظام نخبگاني قرار گيرد. لكن با توجه به اينكه اين سند يك سند راهبردي 
در سطح ملي است، بسط و تبيين آن در حوزه ها و موضوعات مختلف 
الزم و ض��روري است. از آنجا ك��ه آموزش و پرورش و استعدادهاي 
برتر دانش  آموزي يكي از بخش هاي بسيار مهم جامعه و نظام نخبگاني 
كشور هستند و در سند نخبگان نيز بر اين دو حوزه تأكيد جدي شده 
است، در ادامه سعي خواهد شد رويكردها و اقدامات سند كه مرتبط با 
اين حوزه هستند در قالب نكات و توضيحاتي، شرح و بسط داده شوند 
تا استفاده از آن ها و عمل به وظايف محوله به سيستم هاي آموزشي و 
پرورش��ي و دستگاه هاي مرتبط با استعدادهاي برتر دانش آموزي اوالً 
ش��فاف و واضح ش��ود و ثانياً وحدت نگاه و رويكرد در بخش ها و 

مجموعه هاي مختلف ذي ربط به موضوع ايجاد گردد.
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سند راهبردی کشور در امور نخبگان<اهداف کالن:
ايجاد زمينه هاي ش��ناسايي، رشد و شكوفايي حداكثري 
استعدادهاي ف��ردي و گروهي و ارتقای ابعاد معنوی و 

دينی آن ها

با توجه به اينكه در سند راهبردی كشور در امور نخبگان، دو راهبرد 
كالن اول، در زمينه شناسايی، هدايت، و توانمندسازی استعدادهاست، 
مطالب اين كتابچه نيز در راستای همين راهبردها در سه فصل شناسايی 
استعدادها، هدايت استعدادها، و توانمندسازی استعدادها تنظيم ش��ده 
اس��ت. همچنين مطالب ه��ر فصل در قال��ب رويكردهاي صحيح و 
اش��تباهات رايج در زمينه مربوطه بيان ش��ده و به فراخور متن نيز، از 
رهنمون  های حضرت امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبری در رابطه با 
استعداد های برتر و نخبگان، و نيز اهداف، راهبردها و اقدامات مندرج 

در سند نخبگان استفاده 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

در ذي��ل، تعاريف بعضی از مفاهيم كليدی بر اساس آنچه در سند 
راهبردی كشور در امور نخبگان تنظيم شده است، ارائه می گردد:

 نخبه: ب��ه فردي برجسته و كارآمد اطالق مي ش��ود كه در خلق 
و گسترش عل��م، فناوري، هنر، ادب، فرهن��گ و مديريت كشور در 
چارچوب ارزش هاي اسالمي اثرگذاري بارز داش��ته باشد و همچنين 
فعاليت هاي وي بر پاية هوش، خالقيت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي 
از يك  سو و خبرگي، تخصص و توانمندي هاي اكتسابي از سوي ديگر، 

موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.
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 صاحب اس��تعدادبرتر: به فردي اطالق مي ش��ود ك��ه با توجه 
ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي 
هنوز زمينه هاي الزم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژة او 

فراهم نشده است.
 فعاليت نخبگاني: فعاليتي است آگاهان��ه، خالقانه و نوآورانه با 
اثرگذاري محسوس بر پيشرفت كشور در حوزه هاي مختلف از قبيل: 
علم، فناوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل 

و مشكالت كشور
 گ��روه نخبه: هر ي��ك از گروه ها، سازمان ه��ا و نهادهايي كه در 
مقايسه با ساير هويت هاي مشابه، توانمندي انجام فعاليت هاي نخبگاني 

را دارا هستند.
 گروه استعدادبرتر: هر يك از گروه ها، سازمان ها يا نهادهايي كه 
استعداد كسب توانمندي هاي ويژه اي را دارد ولي براي تبديل آن ها به 

گروه نخبه، بايد حمايت ها و برنامه ريزي هاي الزم صورت پذيرد.
 اجتماع نخبگاني: شامل افراد يا گروه هايي است كه به تشخيص 
بنياد ملي نخبگان، توانمندي هاي بالق��وه يا بالفعل انجام فعاليت هاي 
نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين ش��امل همه افراد و گروه هاي نخبه و 

صاحب استعدادبرتر است.
 نظام نخبگاني: شامل مجموعه بخش هاي مختلف كشور مشتمل 
بر نقش آفرينان، نهادها، قواني��ن، سازوكارها و روندهايي است كه بر 
»فعاليت ه��اي نخبگان��ي« و »اجتماع نخبگاني« ب��ه صورت مستقيم 

اثرگذارند.





فصل اول - شناسایی استعدادها





1-1. مقدمه
ش��ناسايي و كش��ف استعدادهاي همه اقشار كش��ور از وظايف نظام 
جمه��وري اسالم��ي است. از آنج��ا كه بهترين زمان ب��راي كشف و 
ش��ناسايي استعدادهاي افراد دوران كودكي و نوجواني است، آموزش 
و پ��رورش و ساير نهادهايي ك��ه در قبال استعدادهاي برتر مسئوليت 
دارند بايد در ش��ناسايي استعدادهاي دانش آموزان و استعدادهاي برتر 
دانش آموزي در زمينه هاي مختلف اهتمام ويژه اي داشته باشند. ايجاد 
فرآينده��ا، سازوكارها و ساختارهايي كه فرآيند كشف و ش��ناسايي 
استعدادهاي كودكان و نوجوانان را پشتيباني كنند ضروري است، لذا در 
اين فصل رويكردهاي صحيح در شناسايي استعدادها و نيز اشتباهاتی 
كه ممكن است در اين فرآيند صورت بگيرد و نياز به يادآوری و دقت 

عمل از سوی متصديان امر دارد، بيان می گردد.
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ما مسئله ی شناسائی نخبه را داريم. پيش از شناسائی نخبه 
ش��ناسائی استعداد  برتر را داريم كه در طول زمان تبديل 
به نخبه خواهد ش��د ... پس اول شناسائی استعداد برتر 
است بعد مسير اين صاحب استعداد برتر به سمت نخبه 
شدن، بعد رسيدن به نقطه ی ثمردهی كه در واقع همان 

نقطه  ی نخبه است.
مقام معظم رهبری 
دیدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمىـ  1390/7/13

1-2. رویکرد های صحیح در شناسایی استعدادها
رويكرد های صحيحی كه وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه  های 
حاكميتی در راستای شناسايی استعدادها بايد مّدنظر قرار دهند، در كادر 

زير ارائه و در ادامه تشريح شده است.

 ايجاد زمينه ه��ا و تعريف سازوكاره��ای مناسب در 
مدارس برای شناسايي استعدادها 

 آم��وزش و انتق��ال روش ه��ای ش��ناسايي و كشف 
استعدادهاي دانش آموزان به كادر مدارس

 حمايت از اف��راد و مجموعه هايی كه تعهد به تأسيس 
مدارس و سيستم های آموزشی دارند و جهت دهی به آن ها

 فراهم كردن زمينه الزم براي فعاليت مدارس غير دولتی كه 
به دنبال جذب كودكان و نوجوانان مستعد و توانمند هستند
 ايج��اد سازوكارهای الزم برای ش��ناسايی و هدايت 
استعدادها در راستای اهداف و نيازهای كشور در مدارس
 پرهي��ز از برچسب زدن عناوينی مثل نخبه، تيزهوش 
و .... ب��ر اف��راد مستعد فرآيندهای ش��ناسايی و كشف 

استعدادها
 ايجاد فرآيندهای رصد استعدادها در مدارس
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 استف��اده از پتانسيل مجموعه ه��ای غير رسمی مثل 
مساجد، مجموعه های فرهنگی و هنری و..

 ش��ناسايی و جذب معلمان، مربيان و مديران نخبه و 
مستعد

 ايج��اد سيست��م اعتبارده��ی و اعتبارسنج��ی برای 
مجموعه ها و افرادی كه توانمندی ش��ناسايی و كشف 

استعدادها
 تأمين منابع مالی كافی و روش های آن

 ايجاد زمينه ها و تعريف س��ازوكار های مناسب در مدارس 
برای شناسايي استعدادها 

بسياري از فرآيندهاي ش��ناسايي استعدادها وكشف استعدادهاي برتر 
در بستر مدرسه اتفاق مي افتد؛ لذا ايجاد زمينه هاي مناسب در مدارس 
برای شناسايي استعدادها و تعريف سازوكارها و رويه هاي الزم براي 
اين موضوع بايد در دستور كار سياست گذاران، برنامه ريزان و مديران 

وزارت آموزش و پرورش و بنياد ملي نخبگان قرار بگيرد.

ــرد کالن1<  ــور در امور نخبگان< راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى1< اقدام ملى1:

بازنگ��ري و بازتعري��ف ضوابط و مق��ررات مربوط به 
فرآيندهاي ش��ناسايي، ج��ذب و پشتيبان��ي از اجتماع 
نخبگاني در دستگاه هاي مسؤول با تأكيد بر رصد فعاليت 

نخبگانی

 آموزش و انتقال روش  های شناسايي و كشف استعدادهاي 
دانش آموزان به كادر مدارس

حتماً الزم است كه معلمان، مربيان و مديران مدارس براي شناسايي و 
كشف استعدادهاي دانش آموزان توجيه شده و روش ها و سازوكارهاي 
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مناس��ب به آن ها منتقل و آموزش داده ش��ود. به اين منظور نيز تدوين 
برنامه و اقدامات مناسب الزم است. انتخاب معلمان، مربيان و مديراني 
ك��ه توانمندي ها و قابليت هاي مورد ني��از براي انجام چنين برنامه ها و 
فرآيندهاي��ي را دارند، نيز در موفقيت چنين فعاليت هايي اهميت دارد. 
در حقيقت در سيستم آموزش و پرورش بايد فرآيندي براي شناسايي 
توانمندي ها و قابليت هاي معلمان و مربيان ويژه در سطح مدرسه، منطقه 
و ملي در كشف و شناسايي استعدادهاي دانش آموزان وجود داشته باشد. 
ضمناً بايد به اين نكته نيز توجه شود كه نبايد اين برنامه ها و سازوكارها 
چارچوب هايي ثابت و خشك داشته باشند و خالقيت، ابتكار و آزادي 
عمل اجزاي سيستم هاي آموزشي را محدود نمايند؛ بلكه بايد رويكردها 
و مباني آموزش داده ش��ود و در چارچوب هاي كالن، افراد در انتخاب 

روش ها و سبك هاي اجراي برنامه ها آزادي عمل داشته باشند.

 حمايت از افراد و مجموعه هايی كه تعهد به تأسيس مدارس 
و سيستم  های آموزشی  دارند 

يكی از بهترين راه  های گسترش ش��ناسايی و كشف استعداد های برتر 
در زمينه  های گوناگون، جهت دادن و استفاده از انگيزه ها و پتانسيل  هايی 
است كه تعهد ايجاد و تأسيس مدارس و سيستم  های آموزشی را دارند. 
استف��اده از اين انگيزه ها و پتانسيل ها در چارچوب  های تعيين ش��ده 
می تواند به گسترش غيرمتمركز و مديريت شده سيستم  های آموزشی 
نخبگانی منجر ش��ود. تسهيل و حمايت درست از اين افراد و گروه ها 
در راستای ايجاد مدارس و سيستم  های آموزشی مدنظر بايد در دستور 
كار دستگاه ها و نهاد های حاكميتی مسئول خصوصاً وزارت آموزش و 
پ��رورش و بنياد ملی نخبگان قرار گيرد. اين موضوع با رويكرد حاكم 
بر سند نخبگان است كه استفاده از نهاد های نخبگانی شامل نهاد های 
ش��ناسايی كننده، پرورش دهنده و استفاده كننده از استعداد های برتر 
و نخبگ��ان را جايگزين تعامل مستقيم با استعداد های برتر و نخبگان 
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ك��رده است. در حقيقت در اين رويكرد، حاكميت نقش فراستادی را 
در توسع��ه و مديريت نهاد های واسط ايفاء خواهد كرد و مستقيماً در 
فعاليت ه��ای صفی ورود نخواهد نمود. سياست گذاری و برنامه ريزی 
برای توسعه هدايت ش��ده و مديريت ش��ده م��دارس و سيستم  های 
آموزشی و پرورشی نخبگانی يكی از راه  های تحقق اين رويكرد است. 
ضمن اينكه رويكرد گسترش سعه نخبگی و تنوع بخشی در روش ها 
و استعداده��ا را نيز تحقق خواهد بخشيد چرا ك��ه افراد و گروه  های 
مختلف روش ها و حوزه  های تخصصی گوناگونی را مبنای كار خود 
قرار خواهند داد. توجه به توزيع صحيح اين مدارس و سيستم ها چه از 
نظر حوزه تمركز و چه از نظر جغرافيايی در گسترش متوازن و برقراری 
عدالت در شناسايی و پرورش استعدادها و فراهم نمودن فرصت رشد 

برابر برای همه انواع استعداد و اقشار مختلف بسيار اهميت دارد. 
از آنج��ا كه انگيزه  های مختلفی در اين راست��ا وجود دارد با تعيين 
ش��اخص ها، استانداردها، چارچوب ها و روال  های درست می توان به 
خوب��ی از اين ظرفيت بهره برد. به عنوان مث��ال افراد و مجموعه  های 
مختلفی وجود دارند كه عالقه و توانمندی ايجاد سيستم  های آموزشی 
در حوزه  های تخصصی علمی مثل رياضی، تجربی و انسانی، حوزه  های 
فرهنگی و هنری، زمينه  های مهارتی و فنی، مهارت  های عمومی و ساير 
حوزه ها را دارند. در زمينه  های پرورشی مانند پرورش دينی و اعتقادی، 

نيز انگيزه ها و ظرفيت  های بسياری در جامعه وجود دارد.

سند سند راهبردی کشور در امور نخبگان<راهبرد کالن1< 
راهبرد ملى1 < اقدام ملى3:

تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها، نظام نامه ها، ضوابط 
و مق��ررات براي مشاركت بيشتر بخ��ش غيردولتي در 
تأسيس و فعاليت مدارس، مراكز آموزشي تخصصي و 
نهادهای نخبه پرور در حوزه هاي مختلف و با روش ها و 

محتواي درسي متنوع
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 فراهم كردن زمينه الزم براي فعاليت مدارس غير دولتی كه 
به دنبال جذب كودكان و نوجوانان مستعد و توانمند هستند

از آنج��ا كه مدارس غير دولتي ب��ه داليل مختلفي نظير كسب اعتبار، 
اهداف فرهنگي و اعتقادات ديني به دنبال جذب كودكان و نوجوانان 
مستعد و توانمند هستند، فراهم كردن زمينه الزم براي فعاليت آن ها در 
چارچوب هاي تعيين ش��ده و مبتني بر رويكردهايي درست و صحيح 
مي تواند سازوكارها و سيستم هاي شناسايي استعدادهاي دانش آموزان 
و استعدادهاي درخشان دانش آموزي را به صورت غيرمتمركز توسعه 
ده��د. البته سياست گ��ذاران و نهادهاي حاكميتي خصوص��اً وزارت 
آم��وزش و پ��رورش و بنياد ملي نخبگان باي��د سازوكارهاي نظارتي 
مناسبي براي هدايت و نظارت بر اين مدارس و روش هاي ش��ناسايي 
و جذب آن ها داش��ته باشند. ضمناً بايد سياست ها و ضوابط باالدستي 
عالوه بر اينكه مانع خالقيت ها نشوند و محدوديت ها و زحمت هاي 
غيرضروري براي توسعه اين مدارس و سيستم هاي آموزش��ي ايجاد 
نكنند، به نحوي باش��ند كه باعث توسعه و گسترش چنين مدارس و 
سيستم هايي در گستره هاي جغرافيايي مختلف و زمينه هاي گوناگون 
ش��وند و از تمركز بر محدوده هاي جغرافيايي خاص يا استعدادهايي 

محدود مانند استعدادهاي درسي جلوگيري شود.

 ايجاد سازوكار های الزم برای شناسايی و هدايت استعدادها 
در راستای اهداف و نياز های كشور در مدارس

طبيعتاً مدارس و سيستم  های آموزش��ی مطابق نياز خود به شناسايی، 
ج��ذب و هدايت دانش آموزان می پردازند. معموالً نيز به نحوی عمل 
می كنن��د كه بتوانند اهداف خ��ود را محقق ساخته و عملكرد و اعتبار 
خود را ارتقاء دهند. بنابراين وزارت آموزش و پرورش و ساير نهاد های 
حاكميتی مسئول در حوزه شناسايی مدارس مختلف، بايد سازوكار های 
الزم برای ش��ناسايی و هدايت استعدادها و قابليت ه��ا را در راستای 
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اهداف كشور و نياز های نظام، طراحی و اجرا نمايند. بهترين راه برای 
اين منظور نيز ش��ناسايی مدارس و سيستم  های آموزش��ی و پرورشی 
مطل��وب و همراستا با سياست ها و اهداف وزارت آموزش و پرورش 
و تسهيل و رفع موانع فعاليت  های آن ها است. بديهی است كه با توجه 
به گستردگ��ی نظام آموزش و پرورش ورود دستگاه  های حاكميتی به 
توليد و ايجاد سيستم  های ش��ناسايی و پرورش استعداد های درخشان 
نمی تواند روش��ی مناسب و كارآمد باشد و اين دستگاه ها بايد جايگاه 
سياست گ��ذاری، راهبری، بسترس��ازی و نظارت گری بر سيستم  های 
مختلف را داشته باشند و به نحوی برنامه ريزی و سياست گذاری نمايند 
كه اين سيستم ها در راستای اهداف و برنامه ها به صورت توزيع شده و 

غيرمتمركز توسعه پيدا كنند.

معل��وم است كه يك كش��ور از نخبگ��ان خودش چه 
می خواهد يك كشور از نخبگان خودش می خواهد كه 
به نيازها و مطالبات عمومی و به مصالح كشور بينديشند، 

به آن ها پاسخ دهند و خودشان را متعهد بدانند.
مقام معظم رهبری
دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان ـ  1383/8/10

 پرهيز از برچسب زدن عناوينی مثل نخبه، تيزهوش بر افراد 
مستعد در فرآيند های شناسايی و كشف استعدادها

با توجه به اينكه طبق سياست ها و رويكرد های سند ملی نخبگان بايد 
از برچسب زدن بر افراد مستعد و خصوصاً نخبه در اوايل مسير نخبگی 
پرهيز نمود، الزم است اين موضوع را در فرآيند های شناسايی و كشف 
استعداد های برتر مدنظر قرار داد. استفاده از عناوين تخصصی به جای 
عناوين عمومی در اين مرحله بسيار ضروری است. به عنوان مثال به 
جای ش��ناسايی يك فرد به عنوان تيزهوش يا نخبه يا استعداد برتر به 
صورت عام، بهتر است از روش هايی كه استعداد های خاص افراد مثاًل 
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در رياضی، قرآن، مهارتی خاص، هنری را نشان می دهد، استفاده كرد. 
نتايج آزمون هايی كه توانمندی  های عمومی و ذهنی را تعيين می كنند و 
در حوزه خاصی قرار نمی گيرند، مثل آزمون  های ضريب هوشی و امثال 
آن كه نبايد به دانش آموزان و حتی اوليای آن ها اعالم شود. ضمناً الزم 
است عناوينی كه به اين استعداد های برتر داده می شود، زمان دار باشد. 
در حقيقت يك دانش آموز مثاًل بايد بگويد من نفر برتر)يا جزء نفرات 
برتر( آزمون شيمی سال دوم دبيرستان هستم و از اختصاص يك عنوان 
عمومی و هميشگی مثل تيزهوش، نخبه، مستعد، نخبه درسی خاص به 
دانش آموزان پرهيز شود. لذا سياست  های وزارت آموزش و پرورش در 
زمينه شناسايی و كشف استعداد های برتر دانش آموزی بايد به نحوی 
باشد كه مدارس و مجموعه  های آموزشی و پرورشی استعداد های برتر 
را به اين موض��وع سوق دهد. تخصصی كردن مدارس در حوزه  های 
مختلف و اختصاصی كردن عنوان و مأموريت مدرسه ها يكی از بهترين 
و ساده تري��ن راه ها در اين زمين��ه است، لذا بايد از دادن اسامی خاص 
مثل مدرسه نخبگان، تيزهوشان، استعداد های برتر پرهيز نمود.همچنين 
بايد بر نوع و عنوان آزمون ها و فرآيند های شناسايی و جذب مدارس 
و سيستم  های آموزشی و پرورشی استعداد های برتر نيز نظارت داشت. 

 ايجاد فرآيند های رصد استعدادها در مدارس
اگرچه بايد از برچسب زدن و اعالم مستعد بودن و تيزهوش بودن افراد 
به خود آن ها پرهيز نمود، اما نظام آموزش و پرورش بايد استعداد های 
برت��ر و افراد ويژه را ش��ناسايی نمايد. ش��ناخت استعداد های ويژه و 
تيزهوشان خاص و نوابغ در سيستم آموزش و پرورش ضروری است 
لذا داشتن فرآيندها و سيستم  های رصد و پايش استعداد های مختلف 
در نظ��ام آموزش و پرورش امری مه��م و الزامی است. اين فرآيندها 
و سيستم ه��ا بايد با درياف��ت اطالعات از م��دارس و مجموعه  های 
آموزش��ی مختلف با مأموريت آموزش و پ��رورش استعداد های برتر 
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و تحليل اطالعات، استعداد های خاص را كشف و ش��ناسايی نمايند. 
استفاده از روش  ه��ای فرامدرسه ای برای ش��ناخت اين استعداد های 
وي��ژه نقش مكمل اطالعات حاصل از مدارس را خواهد داش��ت كه 
بايد در سياست ه��ا و اقدامات وزارت آموزش و پرورش به آن توجه 
ش��ود. برگزاری مسابقات، رقابت ها، آزمون ها و رويداد های خاص در 

حوزه  های مختلف می توانند برای اين مهم مورد استفاده قرار گيرند. 

 اس��تفاده از پتانسيل مجموعه  های غير رسمی مثل مساجد، 
مجموعه  های فرهنگی و هنری و...

هر چند مدارس مهم ترين بستر ش��ناسايی و كشف استعداد های افراد 
در دوران دانش آموزی هستند نبايد از ساير سيستم ها و مجموعه هايی 
كه پتانسيل هايی در اين زمينه دارند غفلت نمود. اين موضوع خصوصًا 
در مناطق و بخش هايی از جامعه كه سيستم  های آموزشی و پرورشی 
استعداد های برتر كمتر هستند اهميت دو چندان می يابد. اين سيستم ها 
كه اغلب نيز غيررسمی هستند شامل مساجد، مجموعه  های فرهنگی 
و هنری، خانواده ها، صاحبان مشاغل، خيريه ها، مؤسسات آموزش��ی 
غيررسمی و امث��ال آن ها هستند كه می توانن��د استعداد های مختلف 
كودكان و نوجوانان را ش��ناسايی كنن��د. از آنجا كه پايش و رصد اين 
سيستم ها و ايجاد چارچوب ها و قوانينی خاص برای آن ها به صورت 
متمرك��ز و ساختارمند بسيار مشكل و ش��ايد غيرممكن است، ايجاد 
سازوكارهاي��ی برای اعالم استعداد های ش��ناسايی ش��ده توسط اين 
مجموعه ها و نهادها می تواند زمينه الزم برای معرفی استعداد های كشف 
شده در سيستم  های غير از مدرسه را برای مجموعه  های حاكميتی نظير 
وزارت آموزش و پرورش، بنياد ملی نخبگان فراهم آورد. بديهی است 
كه در چنين مدل هايی باي��د سازوكار های اعتبارسنجی ادعا های ارائه 
شده، طراحی شده و مورد استفاده قرار گيرد. اين كار باعث خواهد شد 
فرآيند شناسايی و كشف استعداد های دانش آموزان به مسائل درسی و 
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آموزشی كه در مدارس بر آن ها تمركز می شود محدود نباشد؛ زيرا منجر 
به گسترش دامنه استعداد و تنوع در روش ها كه مدنظر سند راهبردی 

كشور در امور نخبگان است، خواهد شد.

 شناسايی و جذب معلمان، مربيان و مديران نخبه و مستعد
ش��ناسايی و جذب معلمان، مربيان و مديران نخبه و مستعد نيز يكی 
ديگر از مأموريت  های دستگاه  های حاكميتی مسئول در زمينه پرورش 
استعداد ه��ای برت��ر است. در واقع هر چند هدف نهايی ش��ناسايی و 
پ��رورش استعداد های دانش آموزان است ام��ا اين امر بدون استفاده از 
معلمان، مربيان و مديران توانمند امكان پذير نيست لذا وزارت آموزش 
و پرورش، بنياد ملی نخبگان و ساير دستگاه  های مسئول بايد سياست ها 
و تدابير الزم برای شناسايی و كشف معلمان، مربيان و مديران نخبه و 
برتر را تعيين نموده و مبنای عمل قرار دهند. اين سياست ها بايد منجر 
به ايجاد سازوكار های ش��ناسايی و كشف معلمين و مربيان هم زمان با 
استعداديابی در دانش آموزان ش��ود. نكته قابل ذكر اينكه برای اين كار 
نبايد به مدارس و سيستم  های آموزشی و پرورشی رسمی محدود شد 
چرا كه بسياری از ظرفيت ها، توانمندی ها و استعدادها در حوزه تعليم و 
تربيت استعدا های برتر در خارج نظام رسمی آموزش و پرورش است 

كه بايد از آن ها استفاده شود.

 ايجاد سيستم اعتباردهی و اعتبارسنجی برای مجموعه ها و 
افرادی كه توانمندی شناسايی و كشف استعدادها

ايجاد سيستم اعتباردهی و اعتبارسنجی و تعيين اعتبار برای مجموعه ها 
و افرادی كه توانمندی شناسايی و كشف استعدادها را دارند عالوه بر 
اينكه به توسعه هدايت ش��ده سيستم  های شناسايی استعداد های برتر 
منجر خواهد شد اعتبار شناسايی  های انجام شده را نيز افزايش خواهد 
داد. طبيعی است كه بي��ن دانش آموزی كه از طرف يك معلم در يك 
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سيستم عادی معرفی شده تا دانش آموزی كه از طريق اساتيد و نخبگان، 
برتر يك حوزه معرفی شده است تفاوت وجود دارد. لذا ايجاد شبكه 
ش��ناسايی استعداد های برتر دانش آموزی و تعريف و تعيين هويت و 
اعتبار برای افراد و مجموعه ها در آن به ش��ناسايی گسترده تر، دقيق تر 
و صحيح تر خواهد انجاميد. در اين شبكه با توجه به ويژگی  های افراد 
مجموعه ها و عملكرد و سوابق قبلی به شناسايی ها و افراد معرفی شده 
توسط آن ها وزن و اعتبار داده می شود. اين شبكه عالوه بر فراهم كردن 
زمينه ش��ناسايی دانش آموزان مستعد بسته خوبی برای كشف افراد و 
مجموعه  های توانمند در حوزه كشف استعداد است كه می توان برای 
توسعه نظام نخبگانی بر روی آن ها سرمايه گذاری نمود. اين شبكه يكی 
از هرم  های اعتباردهی و اعتبارسنجی نخبگانی خواهد بود كه در سند 

راهبردی كشور در امور نخبگان توجه ويژ ه ای به آن ها شده است.

ــرد کالن1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى1 < اقدام ملى2:

توسعة سازوكارهاي اعتباردهي، اعتبارسنجي، رتبه بندي 
و ارتقاي »نهادهاي تخصصي- حرفه اي« كشور بر اساس 
ضوابط، مقررات و استانداردهاي عمومي مورد تأييد بنياد 

ملي نخبگان

 تأمين منابع مالی كافی و روش  های آن
يك��ی از لوازم ماندگاری توسعه سيستم  های آموزش��ی و پرورش��ی 
استعداد ه��ای برتر، وج��ود منابع مالی كافی ب��رای انجام فعاليت ها و 
برنامه هاست، كه معموالً نيز نسبت به سيستم  های معمول آموزشی و 
پرورشی هزينه  های بيشتری را نيز در بردارند. با توجه به شرايط جامعه 
و حوزه  های فعاليت اين مجموعه ها روش  های مختلفی برای تأمين اين 
هزينه ها وجود دارد كه الزم است در سياست گذاری ها و برنامه ريزی ها 
مورد توجه قرار گيرد. در برخی موارد كه فعاليت مجموعه ها اعتبار الزم 
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را در جامعه دارا بوده و تقاضای مناسب برای چنين آموزش هايی وجود 
دارد سياست ها بايد به نحوی باش��د كه با تأمين مالی اين سيستم ها از 
طريق دريافت هزينه از مخاطبان انجام شود. البته در چنين سياست هايی 
بايد به امكان استفاده همه اقشار درآمدی از اين خدمات آموزشی توجه 
شود و سازوكارهايی برای حمايت از اين گروه و فراهم كردن فرصت 
استفاده آن ها طراحی شده و مورد استفاده قرار گيرد. نكته قابل توجه 
اين است كه در اين خصوص امكان ارائه يك سياست يا برنامه واحد 
برای همه بخش  های جامعه وجود ندارد چرا كه هم هزينه  های چنين 
سيستم هاي��ی در جا ه��ای مختلف متفاوت است و ه��م تقاضا برای 
آموزش ها و هم توان مالی مخاطبان كه وجود سياست  های متناسب با 

هر بخش را ضروری می سازد.
دست��ه دوم سيستم هايی است كه ش��ناسايی، هداي��ت و پرورش 
استعداد های برتر را در دست��ور كار دارند اما مخاطب و استقبال الزم 
از زمينه آموزش��ی و پرورشی آن ها به داليل مختلف وجود ندارد. در 
چني��ن ش��رايطی در صورتی كه مأموريت اي��ن سيستم ها در راستای 
نياز های كشور و اهداف نظ��ام جمهوری اسالمی است بايد روش ها 
و سياست  ه��ای الزم برای تأمين مال��ی و توسعه آن ها طراحی و اجرا 
ش��ود. يكی از روش  های مناسب ب��رای تأمين منابع مالی برای چنين 
سيستم هاي��ی وضع قوانين و تدوين سياست هايی است كه مطلوبيت 
الزم را برای تأمين منابع الزم اين سيستم ها توسط مجموعه  های دولتی 
و خصوصی مختل��ف ايجاد نمايد. مواردی مثل معافيت  های مالياتی، 
افزايش اعتبار از طريق اعط��ای گواهينامه ها، دادن مجوز فعاليت  های 
خاص و ساير روش هاي��ی از اين دست به مجموعه  های مختلف در 
صورت تأمين منابع سيستم  های آموزشی و پرورشی تأييد شده استعداد 
برتر يكی از روش  های هدايت منابع در اين سيستم ها است. به عنوان 
مثال برای بسياری از مجموعه  های اقتصادی كاهش هزينه  های قانونی 
در ازای كم��ك به اي��ن سيستم ها بسيار جذاب اس��ت خصوصاً اگر 
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اين مجموعه  های آموزش��ی و پرورشی تشابهاتی در حوزه فعاليت با 
اين بنگاه  های اقتصادی داش��ته باشند. فرضاً يك مجموعه ی فعال در 
زمينه ساخت خودرو می تواند حامی و فراهم كننده بستر آموزش  های 
مهارتی برای سيستم نخبگانی باشد. استفاده از توان مؤسسات فرهنگی 
هنری و اعطای تخفيفات و مجوز های مختلف به آن ها در ازای چنين 
فعاليتی مثال ديگری از اين روش است كه می تواند مورد استفاده قرار 
گيرد. الزم به ذكر است اين موضوع با ايجاد مدارس ذيل مجموعه ها 
متفاوت است چراكه هدايت منابع به مجموعه  های تأييد ش��ده را كه 
توان مالی الزم را ندارند ش��امل می ش��وند. اين روش خصوصاً برای 
توسعه سيستم  های آموزش��ی و پرورشی استعداد های برتر در مناطق 
كمتر توسعه يافته كشور روش مناسبی است زيرا می تواند منابع مالی را 

از مركز به سمت آن ها هدايت نمايد.
برای مدارس و سيستم  های آموزش��ی و پرورشی استعداد های برتر 
كه هيچ يك از راه  های فوق را  برای تأمين مالی ندارد و امكان تأمين از 
طريق بخش  های مختلف جامعه ممكن نيست، الزم است سياست  های 
حمايتی تدوين و اجرا گردد. در اين سياست ها نيز بايد تا حد ممكن 
رويكرد كاهش هزينه تا افزايش درآمد مورد توجه قرار گيرد به عنوان 
مثال به جای اختصاص منابع مالی به يك مجموعه آموزشی و پرورشی 
استعداد های برتر موارد هزينه زايی مثل تأمين فضای آموزش��ی، تأمين 
نيروی انسانی مناسب و امكان استفاده از فضا های ورزشی، كارگاهی 
و تفريحی در دستور كار قرار بگيرد. ضمناً حمايت  های ذكر شده بايد 
به نحوی برنامه ريزی و اجرا شوند كه به تدريج به استقالل مجموعه ها 

منجر شوند.
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باي��د استعداده��ا را به ك��ار بيندازن��د، و دولت و ملت 
تأيي��د كنند از اي��ن كسانی كه اخت��راع و ابداع می كنند 
تا- انشاءاهلل- ايران خودش همه چيز را بسازد و مستقل 
بشود. به هر ص��ورت می گويم- انشاءاهلل- كه به دولت 
تذك��ر بدهند كه همراهی كنند و ملت  هم البته موظف 
است كه با ش��ما همراهی كند تا- انشاءاهلل- كارها را راه 

بيندازند. و ايران- انشاءاهلل- مستقل بشود.
حضرت امام خمینى )ره ( 
صحیفه نور،جلد  13، صفحه 96ـ دیدار سه تن از مخترعین

ــرد کالن1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2<اقدام ملى6: 

ارائه تسهيالت براي شكل گيري نهادهاي مشاوره به افراد 
و گروه هاي نخبه و صاحبان استعدادهاي برتر )از جمله 
مشاوره هاي معتمد حقوقي، كارآفريني و روان ش��ناسي 

مورد تأييد(

1-3. اشتباهات رایج در سیاست گذاری در راستای 
شناسایی استعدادها

اشتباهات رايج درسياست گذاری شناسايی استعدادها در كادر زير ارائه 
و در ادامه تشريح شده است.

 محدود كردن شناسايی استعدادها به مدارس
 منحصر دانستن ش��ناسايی استعداده��ا در زمينه های 

درسی
 سياست گ��ذاری ي��ك بع��دی در سم��ت عرض��ه 
سيستم  ه��ای پرورش استع��داد بج��ای ارتقای سمت 

تقاضای اين سيستم ها
 جداس��ازی دانش آم��وزان ب��ا استعداد ب��اال از ساير 

دانش آموزان
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 محدود كردن شناسايی استعدادها به مدارس
هر چند مدرسه يك��ي از مهم ترين بسترهاي ظهور و بروز استعدادها 
و توانمندي ه��اي كودك��ان و نوجوانان است اما فرآيند ش��ناخت و 
كش��ف استعدادهاي كودكان مستعد و باه��وش نبايد فقط به مدارس 
و سيستم هاي رسمي آموزش��ي محدود شود. به همين دليل عالوه بر 
مسئولي��ت و وظيفه وزارت آموزش و پ��رورش و نهادهاي وابسته به 
آن در زمينه شناسايي و كشف استعدادهاي دانش آموزان و استعداهاي 
برتر دانش آموزي، ساير نهادها، دستگاه ها و مجموعه هايي كه كودكان 
و نوجوانان با آن ها تعامل دارند نيز بايد به اين امر توجه داشته باشند. 
مجموعه هاي آموزشي غيررسمي سيستم هاي آموزش پيش از دبستان، 
نهادهاي فرهنگي هنري كه مخاطبان آن ها ش��امل كودكان و نوجوانان 
مي شوند و به خصوص خانواده ها بايد در خصوص شناسايي و كشف 
استعدادهاي كودكان و نوجوانان توجيه گردند. بنابراين يكي از وظايف 
بني��اد ملي نخبگان به عنوان متولي نظام نخبگاني و بخش هاي مرتبط 
ب��ا استعدادهاي درخش��ان وزارت آموزش و پ��رورش برنامه ريزي و 
اق��دام براي استفاده از اين نهادها و اجتماعات در ش��ناسايي و كشف 
استعدادها و توانمندي ها كودكان و نوجوانان و نيز توجيه اين نهادها، 
مجموعه ها و اجتماعات در اين زمينه است. بديهي است كه با توجه 
به اينكه بسي��اري از اين نهادها و مجموعه ها سيستم هايي غيررسمي 
و غيرحاكميت��ي هستند تعامل با آن ها از طري��ق روش هاي رسمي و 
ساخت يافته ممكن نيست و بايد براي توجيه و بهره گيري از آن ها در 
زمينه شناسايي استعدادهاي برتر دانش آموزي از روش هايي متناسب با 

ماهيت آن ها استفاده شود.

 منحصر دانستن شناسايی استعدادها در زمينه  های درسی
بايد توجه ش��ود كه ش��ناسايي استعدادها در مدارس نبايد منحصر به 
استعداده��ا و قابليت هاي دانش آم��وزان در زمينه هاي درسي ش��ود. 
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استعدادها و توانمندي هاي كودكان و نوجوانان در زمينه هاي مختلف 
علمي، فرهنگي، هنري و مهارتي بايد مورد بررسي و ش��ناسايي قرار 
بگيرد لذا بايد برنامه هاي مناسبي براي شناسايي و كشف استعدادهاي 
مختلف دانش آموزان تدوين شده و زمينه هاي الزم براي اجراي آن ها در 
مدارس فراهم شود. استفاده از روش هاي فرامدرسه اي مانند همايش ها، 
مسابقات، رقابت ه��ا و جشنواره هاي مختلف در سطوح و حوزه هاي 
گوناگون مي تواند فعاليت مدارس و معلمان را در ش��ناسايي و كشف 

استعدادها را تكميل نمايد. 

 سياس��ت گذاری يک بعدی در س��مت عرضه سيستم  های 
پرورش استعداد بجای ارتقای تقاضای اين سيستم ها

سياست ها و برنامه ها بايد بيشتر متمركز به سمت تقاضا باشند تا سمت 
عرض��ه. به اين معنی كه به جای تدوين و اجرای سياست های توسعه 
دهنده سيستم  های آموزشی خاص، سعی شود تقاضای جامعه به سمتی 
هدايت شود كه خودبه خود منجر به توسعه سيستم  های عرضه كننده 
اين نوع خدمات آموزش��ی شود. نمونه  های بسياری از اين مورد قابل 
مشاهده است. با توسعه تقاضا برای كنكور، المپياد، مدارس تيزهوشان 
و امثال آن ها در جامعه سيستم  های آموزشی و پرورشی در راستای آن ها 
به صورت چشم گيری توسعه پيدا كرده اند كه لزوماً درست و مطلوب 
هم نيستن��د. برای توسعه سيستم  های آموزش و پرورش استعداد های 
برتر خصوصاً برای شناسايی و كشف استعدادها در حوزه  های مختلف، 
ايج��اد تقاض��ا در آن حوزه ها می تواند منجر ب��ه توسعه سيستم  های 
آموزشی و پرورش��ی بشود. البته طبيعی است كه اين نوع سياست ها 
و برنامه بلندمدت ب��وده و نمی توان انتظار اثربخشی سريع را از آن ها 
داش��ت. به عنوان مثال به جای ايجاد سيستم  های آموزش مهارت  های 
فنی كه مأموريت آن ها شناسايی و كشف دانش آموزان مستعد در اين 
حوزه هاست بايد با سياست هايی اعتبار الزم به اين حوزه داده شده و 
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تقاضای جامعه در آن رش��د يابد. در اين صورت سيستم  های مختلف 
از جمله سيستم های آموزش و پرورش استعداد های برتر اين حوزه نيز 
شكل خواهد گرفت. بديهی است كه بدون وجود تقاضای الزم در هر 
حوزه ای، سيستم  های شناسايی و كشف استعداد های برتر در آن حوزه 

محكوم به شكست هستند.

 جداسازی دانش آموزان با استعداد باال از ساير دانش آموزان
در سيستم  های آموزش و پرورِش استعداد های برتر بايد تمركز اصلی بر 
عدم جداسازی از جانب حاكميت باشد. خصوصاً همان گونه كه پيش 
از اين هم اش��اره شد، اطالق واژه نخبه و استعداد درخشان به صورت 
عمومی به دانش آموز يا دانش آموزانی خاص، آسيب هايی هم برای خود 
آن ها به همراه خواهد داشت و هم برای ساير دانش آموزان؛ البته چنانچه 
گفته شد اين موضوع به  معنی عدم توجه به استعداد های برتر نيست 
بلكه بايد ارزش  های مختلف برای رشد و شكوفايی استعداد های آن ها 
استفاده نمود. استفاده از سازوكارهايی كه منجر به غنی سازی محتوای 
درس��ی، ايجاد زمينه برای فعاليت  های مختلف و دسترسی به نتايج و 
امكانات مورد نياز برای رشد شود، می تواند جايگزين جداسازی شود.
به عن��وان نمونه مأموري��ت دادن به برخی معلم��ان، مربيان و كادر 
مدرسه برای شناسايی، توجه، هدايت و توانمندسازی افراد مستعد در 
مدرسه می تواند مؤثر واقع ش��ود. اين روش ها كه يكی از آن ها طرح 
ش��هاب می باشد و در آموزش و پرورش در حال انجام است می تواند 
ش��ناسايی و رش��د استعدادها را در گستر ه ای وسيع انجام دهد. البته 
ممكن است برای رش��د در سطوح باالت��ر و برای استعداد های بسيار 
باال و دانش آموزان تيزهوش و خاص روش  های مكّملی مورد استفاده 
قرار گيرد. استفاده از آموزش  های برون مدرسه ای مثل ايجاد فضا های 
تخصصی برای دانش آموزان مستعد عالقه مند از جمله خانه  های علوم 
مختلف، آزمايشگاه ها، پژوهشگاه  های دانش آموزی و امثال آن می تواند 
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يكی از روش  های مكّمل سيستم  های ارشد استعداد های دانش آموزان 
در مدارس عادی باشد.

دوره  ه��ای تابستانی، اردو ه��ای علمی و طرح  ه��ای كارآموزی و 
ك��ارورزی نيز ساي��ر روش هايی است كه می توان��د در سياست ها و 
برنامه  ه��ای دستگاه  های مسئوالن به عن��وان گزينه  های مكّمل به آن ها 

توجه كرد.



فصل دوم - هدایت استعدادها





2-1. مقدمه
هدايت استعدادها و ظرفيت  ه��ای دانش آموزان يكی از وظايف مهم 
نظام آموزش و پرورش است. در حقيقت صرف داش��تن استعداد يا 
توانمندی باال كافی نيس��ت و اين استعداد بايد در مسيری صحيح و 
درست هدايت ش��ده و رشد يابد تا موجب تعالی صاحب استعداد و 
جامعه شود. بنابراين هدايت استعداد های افراد خصوصاً استعداد های 
برت��ر كه دارای قابليت ها و ظرفيت  های ويژ ه ای هستند و سرمايه  های 
جامعه محسوب می شوند برای رشد صحيح و شكوفايی مناسب آن ها 
ض��روری است. لذا نظام آم��وزش و پرورش و نظام نخبگانی كشور 
بايد توجه و عنايت ويژ ه ای به امر هدايت و جهت دهی دانش آموزان 
مستعد و استعداد های آن ها داش��ته باشد. شناخت صحيح از نياز های 
كشور، روش  های هدايت استعدادها، جهات تربيتی مناسب و مسائل 
مربوط به هدايت آموزش��ی و پرورشی دانش آموزان برای تحقق اين 
ام��ر ضروری است. عدم توجه به ظرافت ها و حساسيت هايی كه در 
هداي��ت و جهت دهی دانش آموزان وج��ود دارد می تواند آسيب  های 
جبران ناپذيری چه در سطح افراد و چه در سطح جامعه ايجاد نمايد. 
در ادام��ه رويكردهايی كه نظام نخبگانی و آموزش و پرورش كشور 
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بايد در هدايت و جهت دهی به استعداد های برتر دانش آموزی به آن ها 
توجه داشته باشند بر اساس سياست  های سند راهبری كشور در امور 

نخبگان ارائه شده است.

ــرد کالن1<  ــور در امور نخبگان< راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2:

هداي��ت صاحب��ان استعداده��اي برت��ر با استف��اده از 
توانمندی های بخش های دولتی و غيردولتی

هدای�ت  راس�تای  در  صحی�ح  رویکرد ه�ای   .2-2
استعدادها

رويكرد های صحيحی كه وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه  های 
حاكميتی در راستای هدايت استعدادها بايد مدنظر قرار دهند، در كادر 

زير ارائه و در ادامه تشريح شده است.

 هدايت استعدادهای برتر هم در جهت های تربيتی و 
اعتقادی و هم در جهات علمی و مهارتی

 ايج��اد بستره��ای محتواي��ی، زمينه ه��ای عملی و 
زيرساخت های آموزشی و پرورشی

 برگ��زاری برنامه هايی برای رش��د و هدايت معلمان، 
مربيان، اولياء و خانواده های دانش آموزان مستعد

 ايج��اد امكان��ات مناسب و متناسب ب��ا استعدادها و 
اولويت های مناطق و بخش های مختلف كشور

 الگوسازی
 استفاده از ظرفيت تأثيرگذاری دانش آموزان مستعد بر 

خانواده شان
 تعيين ش��اخص هايی ب��رای ارزيابی ب��رای هدايت 

استعدادها و مجموعه های متولی اين حوزه
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 توج��ه وي��ژه در هداي��ت و جهت دهی ب��ه نوابغ و 
استعداد های ويژه

 سياست  گ��ذاری هدايت��ی و نظارتی ب��ر سيستم های 
آموزشی و پرورشی غير رسمی

 تسهيل مسيره��ای درست و مسدود كردن و افزايش 
هزينه مسيرهای نادرست هدايت استعدادها
 احيای دوره های كارورزی و كارآموزی

 هدايت استعداد های برتر هم در جهت  های تربيتی و اعتقادی، 
هم در جهات علمی و مهارتی

هدايت استعداد های برتر بايد در دو جهت انجام ش��ود. اول جهت  های 
تربيتی و اعتقادی كه اهميت فوق العاد ه ای در شخصيت دانش آموزان دارد 
ب��ه نحوی كه بدون توجه به اين جهات تربيتی توانمندی  های علمی و 
مهارتی نه تنها مفيد نخواهد بود بلكه می تواند برای فرد و جامعه تهديدات 
و ضررهايی را ايجاد نمايد. جهت دوم جهات علمی، تخصصی و مهارتی 
است كه خود به بخش  های گوناگونی تقسيم می ش��ود. در اين جهت 
ب��ا عنايت به توانمندی ها و استعداد های اف��راد و بر اساس اولويت ها و 
نياز های جامعه، بايد برنامه  های هدايتی برای رشد و شكوفايی استعدادها 
تدوين و اجرا شود. در حقيقت رشد استعدادها و توانمندی  های افراد بايد 
به صورت مديريت شده و در جهت مورد نياز جامعه اتفاق بيفتد. رشد 
نامتوازن و بدون جهت استعداد ه��ای افراد هم می تواند برای خود فرد 
مشكالت��ی را ايجاد نمايد و هم برای جامعه ايجاد چالش كند. بسياری 
از مش��كالت مربوط به منابع انسان��ی در كشور نيز حاصل همين عدم 
تناسب رشد استعدادها در جهت نيازها و اولويت هاست. در هر صورت 
توجه توأمان به تربيت دينی و اخالقی به همراه رشد هدايت شده علمی، 
تخصص��ی و مهارتی می تواند منجر به رش��د مناسب اف��راد و افزايش 

ظرفيت  های نخبگانی و منابع انسانی جامعه شود.
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ــرد کالن1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2 < اقدام ملى1:

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

همزمان بر سه وجه آموزشي، تربيتي و پژوهشي

بايد استعدادها را به كار بيندازند، و دولت و ملت تأييد 
كنند از اين كسانی كه اختراع و ابداع می كنند تا انشاءاهلل- 
اي��ران خودش همه چيز را بسازد و مستقل بشود. به هر 
صورت می گويم- انش��اءاهلل- كه به دولت تذكر بدهند 
ك��ه همراهی كنند و ملت هم البت��ه موظف است كه با 
شما همراهی كند تا- انشاءاهلل- كارها را راه بيندازند. و 

ايران- انشاءاهلل- مستقل بشود.
حضرت امام خمینى )ره( 
صحیفه نور، جلد  13، صفحه، دیدار سه تن از مخترعین

 ايجاد بستر های محتوايی، زمينه  های عملی و زيرساخت  های 
آموزشی و پرورشی

وزارت آموزش و پرورش و بنياد ملی نخبگان به عنوان متوليّان پرورش 
استعداد های درخشان دانش آموزی بايد بستر های محتوايی، زمينه  های 
عملی و زيرساخت  های آموزش��ی و پرورش��ی الزم را برای هدايت 

استعدادها آماده نمايند. اين بسترها و زيرساخت ها شامل: 
1- محتوای درسی مناسب كه بايد متناسب با استعدادها، توانمندی ها 

و نيازمندی  های تربيتی و آموزشی استعداد های برتر باشد،
2- دبيران، معلمان و مربيان مناسب كه انگيزه الزم و توانمندی مورد 

نياز برای آموزش و تربيت دانش آموزان مستعد را داشته باشند،
3- شرايط و زمينه  های شركت در اجتماعات و برنامه  های اعتقادی 

به منظور ايجاد تجربه  های مطلوب معنوی و تربيتی، 
4- امكانات و زيرساخت  های عملی ساختن آموزش  های تئوری 
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5- زمينه پياده سازی يافته  های آموزشی و تربيتی در زندگی فردی 
و اجتماعی 

لذا الزم است برای تأمين اين زيرساخت ها برنامه ريزی و اقدامات 
الزم صورت گيرد. بديهی است كه استعداد های برتر و ويژه دانش آموزی 
نيازمندی ها و زيرساخت  های خاصی را برای رش��د و تربيت صحيح 
الزم دارند كه بايد كاماًل مورد توجه قرار گيرند. در غير اين صورت يا 
استعدادها و توانمندی  های آن ها هدر رفته و به شكوفايی نخواهد رسيد 
و يا جهت رشد جهتی نامناسب بوده و تربيتی صحيح كه الزمه رسيدن 

به كمال فردی و اجتماعی است در آن ها محقق نخواهد شد. 

 برگزاری برنامه هايی برای رش��د و هدايت معلمان، مربيان، 
اولياء و خانواده  های دانش آموزان مستعد

از آنج��ا كه هدايت دانش آم��وزان از طريق هداي��ت معلمان، مربيان، 
خانواده ه��ا و اف��راد تأثيرگ��ذار پيرامون آن ها بهتر انجام خواهد ش��د 
دستگاه  های حاكميتی بايد برنامه هايی را برای رشد و ارتقاء و هدايت 
معلمان، مربيان، اولياء و خانواده  های دانش آموزان مستعد داشته باشند. 

ــور نخبگان<راهبرد کالن1<  ــور در ام ــند راهبردی کش   س
راهبرد ملى2< اقدام ملى:4

برنامه ريزي براي ارتقاي سطح دانش و مهارت معلمان و 
مربيان مدارس و استادان حوزه و دانشگاه براي هدايت 
هدفمن��د صاحبان استع��داد برتر از طري��ق برنامه هاي 

آموزشي كوتاه مدت و ترويجي

 ايجاد امکانات مناسب و متناسب با استعدادها و اولويت  های 
مناطق و بخش  های مختلف كشور

به صورت طبيعی دانش آموزان به جمعيت هايی سوق پيدا می كنند كه 
امكانات و لوازم رش��د در آن ها فراهم باش��د. فرضاً در مدرسه ای كه 
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امكانات رايانه ای خوبی دارد دانش آموزان به استفاده از آن و به تبع آن 
رشد در زمينه  های مرتبط با علوم رايانه سوق پيدا می كنند، در مدرسه ای 
كه امكانات كارگاهی و فنی وجود دارد تمايل به كار های فنی افزايش 
می يابد و در ساير مسائل مثل آزمايشگاه  های علمی، امكانات عملی نيز 
اين امر صادق است. لذا وزارت آموزش و پرورش بايد با برنامه ريزی 
صحيح و ايجاد امكانات مناسب و متناسب با استعدادها و اولويت  های 
مناطق و بخش  های مختلف كشور، زمينه  های رشد استعداد های برتر در 

زمينه  های اولويت دار و مورد نياز جامعه را فراهم آورد. 

 الگوسازی
يك��ی از مهم تري��ن فعاليت ها و اقدامات در ح��وزه جهت دادن به 
دانش آموزان الگوسازی است. وزارت آموزش و پرورش و بنياد ملی 
نخبگان بايد با همكاری صدا و سيما، رسانه ها و ساير دستگاه  های 
علم��ی و فرهنگی برنامه هاي��ی را جهت ايج��اد الگو های علمی، 
عملی و اخالقی ب��رای دانش آموزان مستعد تدوين و اجرا نمايند. 
چهره س��ازی از نخبگان و بزرگان در سطوح و حوزه  های مختلف 
و اولوي��ت دار كشور با عنايت به ابعاد اخالق��ی، دينی و اعتقادی 
ب��رای دانش آموزان مستعد ضروری اس��ت. ايجاد فرصت هايی در 
سط��ح مدارس، مناطق، ش��هرها و فرصت  های مل��ی برای ارتباط 
رو در روی دانش آموزان مستعد و استعداد های درخشان با نخبگان 
جامعه می توان��د تأثير آن ها را دو چندان نماي��د. الگوسازی برای 
معلم��ان، مربيان، اولياء و خانواده ها نيز در هدايت و جهت دهی به 
استعداد های برتر دانش آموزان به صورت غيرمستقيم مؤثر خواهد 
بود. هداي��ت استعداد های برتر دانش آم��وزان بوسيله همساالن و 
تعريف گروه ها و فعاليت  های گروهی هدايت ش��ده و جهت دهی 
ش��ده يكی از راه  های بسيار كليدی اس��ت. ايجاد زيرساخت هايی 
ب��رای ايجاد، توسعه و فعاليت اين گروه  های دانش آموزی متشكل 
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از استعداد ه��ای برت��ر در حوزه  ه��ای مختلف وظيف��ه بخش  های 
مسئول در زمين��ه استعداد های برتر در وزارت آموزش و پرورش 
و بني��اد ملی نخبگان است. اين كار در مدارسی كه مأموريت ويژه 
در پ��رورش استعداد های برت��ر دارند به دليل امكان ايجاد گروه از 
دانش آم��وزان مستع��د، ساده تر است. ام��ا در روش هايی كه بدون 
جداسازی دانش آموزان مستعد و در مدارس عادی انجام می ش��ود 
ايج��اد گروه  های بين مدرسه ای و ش��بكه هايی فراتر از مدارس و 
مؤسسات آموزشی و پرورش��ی الزم است. ايجاد زيرساخت  های 
فيزيكی در مناطق و بخش  های مختلف كشور خصوصًا در مناطق 
كمتر برخوردار برای ساماندهی و گسترش اين گروه  های نخبگانی 
و فعاليت  ه��ای گروه  های دانش آموزان ضروری است. برنامه ريزی 
برای رويدادهايی كه بتواند استعداد های برتر را گردهم جمع نمايد 
و ايجاد زمينه  های الزم ب��رای تشكيل گروه  های دانش آموزی بين 
آن ها، يكی از روش  های مناس��ب برای گسترش چنين گروه هايی 
اس��ت. ان��واع مسابقات، جشنواره ه��ا، اردو های علم��ی و عملی، 
رقابت ه��ا ورويدادهايی از اين قبيل كه بتواند دانش آموزان مستعد 
در ح��وز ه خاصی را كنار يكديگ��ر جمع كند می تواند در برنامه ها 
مدنظر قرار بگيرد. البته بايد توجه ش��ود زمان و شرايط الزم برای 
تشكي��ل اي��ن گروه ها حداقل هاي��ی دارد كه بايد ب��ر اساس آن ها 
برنامه ري��زی صورت گيرد. مثاًل طول دوره چنين رويدادهايی بايد 
حداقل چند روز باش��د و امكاناتی ب��رای انجام فعاليت هايی اوليه 
ب��رای دانش آموزان فراهم ش��ود تا تيم ها ش��كل بگيرند. در ادامه 
نيز با رصد گروه  های تشكيل ش��ده در اين رويدادها بايد زمينه و 
امكانات الزم برای ادامه فعاليت آن ها فراهم شده و از نابودی آن ها 

جلوگيری شود.
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ــرد کالن 5<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى1< اقدام ملى4:

تكريم نخبگ��ان و الگوس��ازي از آنان ب��راي صاحبان 
استعداده��اي برت��ر از طريق ترويج رم��وز موفقيت و 
زمينه سازي براي هدايت گروه ها و فعاليت هاي نخبگاني 
از سوي آنان، با تأكيد بر امكان پذيري انجام فعاليت ها با 

امكانات موجود

مسئله ی ]ديگر[ بزرگداش��ت نخبگان و تكريم نخبگان 
است. در اين زمينه در واقع رسانه های ما و به خصوص 
رسانه ی ملی و صدا و سيما مخاطبند؛ خب شما مالحظه 
كني��د، در تبليغات��ی كه انج��ام می گي��رد هنرپيشه ها و 
هنرپيشه های خارجی و اسم های گوناگون تبليغ و ترويج 
می شوند. مثاًل مسابقه می گذارند توی تلويزيون و سؤال 
می كنند اسم قهرماِن اوِل ف��الن فيلم چی بود.... يا مثاًل 
ورزش... اما حرف من اين است كه چرا ما بايد يك نخبه 

علمي را كمتر از يك نخبه ورزشي بها بدهيم؟
مقام معظم رهبری 
دیدار نخبگان جوان دانشگاهىـ  1387/6/5

 اس��تفاده از ظرفي��ت تأثيرگذاری دانش آموزان مس��تعد بر 
خانواده شان

همچن��ان ك��ه خانواده ها بر فرزن��دان تأثير می گذارن��د، فرزندان و 
دانش آموزان ه��م بر خانواده و اولياء خ��ود مؤثر هستند. خصوصًا 
دانش آم��وزان مستعد و استعداد های برتر معموالً جايگاه ويژ ه ای در 
خانواده پيدا می كنند كه تأثيرگذاری آن ها را افزايش می دهد. استفاده 
از تأثي��ر اين دانش آموزان بر خانواده می توان��د به عنوان ابزاری در 
هدايت و جهت دهی خانواده ها و اولياء استفاده ش��ود. دستگاه هايی 
مثل آموزش و پرورش، بنياد نخبگان و ساير دستگاه  های فرهنگی و 
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اجتماعی می توانند از اين ظرفيت در فعاليت ها و برنامه  های فرهنگی 
و اجتماعی استفاده نمايند.

 تعيين شاخص هايی برای ارزيابی برای هدايت استعدادها و 
مجموعه  های متولی اين حوزه

يك��ی از ابزار های مهم هداي��ت افراد و مجموعه ه��ا ارزيابی است. 
ارزياب��ی غير از اينك��ه اطالعاتی را از وضعيت اف��راد و مجموعه از 
جه��ات مختلف حاصل می كند، حكم جهت دهن��ده و هدايت كننده 
فعاليت  های آن ها را ني��ز دارد. لذا يكی از مهم ترين عوامل در جهت 
فعاليت   های مدارس، گروه  های دانش آموزی و دانش آموزان خصوصًا 
در استعداد ه��ای برتر كه توانمندی ارتق��اء در سيستم  های ارزيابی و 
سنج��ش را دارند، تعيين ش��اخص  های درس��ت، ارزيابی و سنجش 
صحيح و اعتباردهی مناسب ب��ر مبنای اين ارزيابی و سنجش است. 
كليدی ترين اهرمی ك��ه در اختيار دستگاه  های حاكميتی است همين 
ش��اخص ها و ارزيابی هاست. در حال حاضر مهم تري��ن ارزيابی در 
سيستم  های آموزشی و پرورشی معطوف به ورود به دانشگاه ها است 
كه آن هم اغلب با نتيجه كنكور ارزيابی می شود. در حقيقت تنها معيار 
ارزياب��ی برای سنجش و اعتبارده��ی دانش آموزان معدل آن ها و رتبه 
آزمون ها و كنكورها است كه مهم ترين آن ها نيز كنكور سراسری است. 
مدارس نيز با تعداد قبولی در همين آزمون ها و معدل دانش آموزانشان 
سنجيده می ش��وند و معلم��ان نيز اعتبار خ��ود را از آماده كردن بهتر 
دانش آموزان برای همين منظور به دست می آورند. لذاست كه سيستم 
آموزش و پرورش، ش��امل مدارس، معلم��ان، مربيان، دانش آموزان و 
ساي��ر اجزا هم در جهت ارتقاء در اين سيستم ارزيابی مبتنی بر نتايج 
كمی آزمون ه��ا و امتحانات درسی هستند. ب��ه همين دليل است كه 
همه استعداده��ا و ظرفيت  های دانش آموزان و بلكه معلمان و مربيان 
صرف آمادگی برای آزمون ها و كنكورها می ش��ود. البته سازوكار های 
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ضعيفی نيز كنار اين جريان عمده قرار می گيرد كه ش��امل المپياد های 
علم��ی، جشنواره  های ملی دانش آم��وزی و برخی رقابت ها است كه 
گستره نفوذ آن ها چندان وسيع نيست و متأسفانه علت ورود بسياری 
از دانش آموزان به چني��ن سازوكارهايی نيز امتيازات نفرات برتر اين 
فرآيندها در آزمون ورودی دانشگاه است. تا زمانی كه اين نظام ارزيابی 
ت��ك بعدی و مسلط بر نظام آم��وزش و پرورش وجود دارد بسياری 
از اقدامات و فعاليت ها در جهت شناسايی، كشف، هدايت و پرورش 
استعداد های برتر دانش آموزی بی ثمر خواهد ماند و به صورت طبيعی 
و بر اساس قواعد منطقی حاكم بر ذهن اجزای مختلف نظام آموزشی، 
دانش آموزان مستعد به سمت تالش برای آمادگی ش��ركت در آزمون 
س��وق پيدا می كنن��د و از كارهايی كه ممكن اس��ت در آن ها توانمند 
باشند باز می مانند. در اين ميان دستگاه  های حاكميتی مسئول در حوزه 
استعداد های برتر دانش آموزی بايد دو سياست را هم زمان مدنظر قرار 
بدهند. اول تعدد و تنوع سازوكار های ارزيابی كه در ورود به دانشگاه 
از امتياز خوبی برخوردار باشد كه بتواند افراد را قانع كند كه به جای 
ت��الش برای قبولی در كنكور می توانند ب��ا انجام فعاليت هايی كه در 
آن تواناي��ی، استعداد و عالق��ه دارند مسير ورود به دانشگاه را هموار 
سازند. دوم اهداف جايگزين به جای ورود به دانشگاه به معنای فعلی 
تعريف و ترويج داده شود. تعريف دوره  های مهارتی و حرفه ای، رفتن 
به سمت بازاركار و آموزش  های الزم برای فعاليت در اين حوزه، طی 
كردن دوره  های هنری و تبديل شدن به هنرمندان نخبه و خبره از جمله 
م��واردی است كه می تواند به عنوان مسير جايگزين مورد توجه قرار 
گيرد. البته مورد دوم نيازمند برنامه كالن و بلندمدت است و مشاركت 
دستگاه  های حاكميتی زيادی ع��الوه بر وزارت آموزش و پرورش و 

بنياد ملی نخبگان را می طلبد.
نكته كليدی اين است كه روش  های ارزيابی و سنجش و هم زمان 
ب��ا آن سازوكار های اعتباردهی بايد در جهات اولويت دار و مورد نياز 
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كشور در سيستم آموزش و پرورش خصوصاً برای استعداد های برتر 
طراحی و عملياتی شوند. سيستم های اطالعاتی و پايش نيز الزم است 
ت��ا اطالعات حاصل از اين ارزيابی ها در آن ها ثبت و ضبط ش��ده و 
مبنای تحليل ه��ا و ارزياب��ی دانش آموزان، معلمان، مربي��ان، مديران 
و مدارس باش��د. ضمناً نبايد از سيستم ه��ای ارزيابی و اعتباردهی به 
معلمان و مديران و مدارس غافل شد زيرا به صورت غيرمستقيم تأثير 
بسيار بااليی بر دانش آم��وزان و استعداد های برتر و جهت گيری  های 
آن ها خواهد داش��ت. تعامل وزارت آم��وزش و پرورش و بنياد ملی 
نخبگان با صداوسيما برای تولي��د برنامه  های ويژه استعداد های برتر 
می تواند تأثير بسزايی در هدايت و جهت دهی به دانش آموزان مستعد 
و الگوسازی برای آن ها داش��ته باشد. اين كار خصوصاً از روش  های 
غيرمستقيم و در قالب برنامه  های كودک و نوجوان بايد در دستور كار 

دستگاه  های مسئول و سازمان صداوسيما قرار گيرد.

ــرد کالن 4<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2< اقدام ملى 1، 2 و 3: 

 تصويب شاخص ها، استانداردها، ضوابط و مقررات 
الزم براي نظام نخبگاني در سطوح و حوزه هاي مختلف 
و نظارت مستمر بر حس��ن اجراي آن توسط بنياد ملي 

نخبگان
 طراحي شاخص ها و معيارهاي الزم براي اعتباردهي، 
اعتبارسنج��ي و رتبه بن��دي جشنواره ه��ا و رقابت هاي 
نخبگان��ي توس��ط بنياد مل��ي نخبگان و ب��ا همكاري 

وزارتخانه ها و نهادهاي مسؤول
 ارزياب��ي و پايش مستمر نظام نخبگاني كشور و ارائه 
گزارش هاي دوره اي و ساليانه به ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي
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 توجه ويژه در هدايت و جهت دهی به نوابغ و استعداد  های 
ويژه

هرچند طبق رويكرده��ا و سياست  های سند راهبردی كشور در امور 
نخبگان بايد دامنه نخبگی توسعه يابد و توجهات و اقدامات برای طيف 
وسيع تری از افراد مستعد مهيا ش��ود اما در ميان دانش آموزان مستعد، 
اف��راد نابغه و ويژ ه ای قرار دارند كه بايد به آن ها توجهی ويژه صورت 
گي��رد. هدايت و جهت دهی به اين نوابغ و استعداد های ويژه می تواند 
منج��ر به هدايت بخش قابل مالحظ های از جامعه ش��ود چرا كه اين 
افراد معموالً پيشران ها و افراد اثرگذار اجتماعی را تشكيل خواهند داد. 
بنابراين وزارت آموزش و پرورش و علی الخصوص بنياد ملی نخبگان 
كه مأموريتی ويژه را در قبال اين نوابغ و استعداد های خاص دارند بايد 
برنامه ه��ا و اقدامات الزم برای هدايت و جهت دهی به اين استعدادها 
را تدوين و اجرا نمايند. هدايت اين افراد كه معموالً رئوس هرم ها را 
در سيستم  های آموزشی و مدارس نيز تشكيل می دهند منجر به هدايت 

ساير دانش آموزان مستعد كه متأثر از آن ها هستند، خواهد شد.

بايد مسئوالِن كارِ علمی در كشور زمينه ها را فراهم نمايند 
و هم��ه كمك كنند راه ها را ب��رای جوانان ممتاز و برتر 
ب��از كنند، هم در علوم رياضی، هم در علوم طبيعی، هم 
در علوم انسانی، هم بخصوص در زمينه ادبيّات فارسی، 
ه��م در مسائل علوم دينی، ه��م در فلسفه و در مسائل 
فكری؛ در همه اين رش��ته ها ما احتياج داريم كه كسانی 
با اين استعدادهای درخشان، ان شاءاهلل ميدان جلوشان باز 
باشد و بتوانند پيشرفت كنند كه اين تكليف مسئوالن را 

سنگين می كند.
مقام معظم رهبری 
دیدار نخبگان علمى سراسر کشورـ  1378/7/19
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 سياست  گذاری هدايتی و نظارتی بر سيستم  های آموزشی و 
پرورشی غيررسمی

سيستم  های آموزش و پرورش غيررسمی نقش بسيار مهمی در هدايت 
و جهت ده��ی به دانش آموزان و علی الخصوص دانش آموزان مستعد و 
استعداد ه��ای برتر دارند چرا كه معموالً اي��ن دانش آموزان كه به دليل 
توانمندی ها و ظرفيت  های باال، در مدرسه اشباع نمی شوند به سمت اين 
مؤسسات و سيستم ها سوق پيدا می كنند. معموالً اين سيستم ها نيز شامل 
سه نوع كلی هستند بخش اول سيستم  های غيرانتفاعی هستند كه بر اساس 
اعتقادات، انگيزه ها، دغدغه ها و ظرفيت  های افراد يا مجموعه هايی ايجاد 
شده و فعاليت می كنند. سيستم  های آموزشی و پرورشی مثل جلسات 
اعتقادی، مذهبی، فرهنگی و هنری، كالس  های آموزشی و تربيتی برگزار 
شده توسط نهاد های مردم نهاد و مجموعه هايی مثل مساجد مؤسسات 
فرهنگی و هنری. دسته دوم سيستم هايی است كه به صورت برنامه ريزی 
ش��ده و جهت دار به موازات سيستم آم��وزش رسمی توسط نهاد های 
رسمی و حاكميتی ايجاد می شوند. خانه  های رياضيات، كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان، باش��گاه ها و پژوهشگاه  های دانش آموزی، 
باشگاه  های ورزشی از اين دسته هستند. دسته آخر مؤسسات اقتصادی و 
بنگاه هايی هستند كه به دليل كسب درآمد خدمات آموزشی و پرورشی 
ارائه می كنند. انواع مؤسسات آموزش زبان، كالس  های آمادگی كنكور، 
ساي��ر آزمون ها، كالس  های هنری و فرهنگی كه معموالً مداركی را به 
دانش آموزان می دهند و مؤسساتی كه دوره  های تقويتی برگزار می كنند از 

جمله اين مؤسسات هستند.
بديه��ی است كه نقش اي��ن مؤسسات در هداي��ت و جهت دهی 
دانش آموزان و استعداد های برتر دانش آموزی بسيار مهم است. انتخاب 
آزاد اين كالس ها توسط دانش آموز يا خانواده او باعث تأثير و جذابيت 
بيشتر اين سيستم ها نسبت به مدرسه ای است كه دانش آموز به اجبار 
بايد به آن برود. با توجه به اين اهميت بايد سياست ها و نظارت  های 
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الزم برای هدايت و جهت دهی به اين سيستم  های آموزشی و پرورشی 
غير رسمی تعيين و اجرا شود. اين كار در مورد دسته دوم كه معموالً 
زير مجموعه دستگاه  های دولتی مخصوصاً وزارت آموزش و پرورش 
هستند، ساده تر است لكن در موارد اول و سوم الزم است ظرفيت ها 
و ابعاد موضوع درست ش��ناخته ش��ود و اقداماتی متناسب صورت 
گيرد. در م��وارد غيرانتفاعی مديريت صدور مجوزها، جهت دادن به 
حمايت ها، رصد و ش��ناسايی مجموعه  های مختلف و اقدامات آن ها 
و ش��ناسايی مجموعه هايی كه دانش آموزان مستعد را جذب می كنند 
و تعامل با آن ها در راستای توسعه هدفمند و هدايت ش��ده می تواند 

راهكار مؤثری در زمينه هدايت آن ها باشد. 
اما در مورد سوم يعنی بنگاه  های اقتصادی كه براساس نياز مخاطب 
و مخصوصاً والدين دانش آموزان شكل گرفته و توسعه يافته اند هر چند 
نظارت بر صدور مجوزها و عملكرد اين مؤسسات ضروری است اما 
كافی نيست. جهات نادرست اين مؤسسات و سيستم  های آموزش��ی 
حاصل مشكالت در نظام رسمی آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی 
كشور است. در حقيقت تغيير در ساختار های آموزشی و فرهنگ جامعه 
می تواند هدايت گر اين سيستم ها باشد. به عنوان مثال وجود گلوگاهی به 
اسم كنكور و متقاضيان زياد برای موفقيت در اين آزمون موجب افزايش 
تقاضا برای آموزش  های مرتبط با كنكور و در نتيجه رشد زياد مؤسسات 
كنكوری شده است. تمركز بر نمره و امتحانات مدارس باعث سوق پيدا 
كردن اين بنگاه ها به سمت كالس  های تقويتی و آماده كردن دانش آموزان 
برای موفقيت در امتحانات شده است هر چند ممكن است اين موفقيت 
نسبتی با رشد علمی، اخالقی و عملی دانش آموز نداشته باشد صرفا با 
آموزش قاب ها و كليشه هايی او را برای موفقيت در امتحان كمك كند. 
در مورد مواردی مثل كالس های زبان، موسيقی، المپياد و تيزهوشان هم 
مواردی از اين دست كه حاصل اعتباردهی  های درست يا غلط رسمی 
و غيررسمی جامعه است مؤثر است. تعريف موفقيت و رشد در ذهن 
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افراد جامعه باعث می شود آنها برای رسيدن به آن تالش و هزينه كنند. 
اين تقاضا و آمادگی برای هزينه كردن بازارهايی را بوجود می آورد كه 

منجر به ايجاد مؤسسات اقتصادی در اين حوزه ها می گردد.
برای هدايت و مديريت اين چنين سيستم هايی اوالً بايد سازوكار های 
ارزياب��ی، اعتباردهی و اعتب��ار سنجی اصالح ش��ود. خصوصاً برای 
استعداد های برتر برداشتن برخی قيود مثل كنكور، نمرات و ارزيابی  های 
كمی كه بر سرنوشت فرد مؤثر است و سوق دادن فرآيندها به سمت 
ارزياب��ی سطح علمی، اخالقی و مهارتی افراد با روش هايی مناسب تر 
می تواند منجر به اصالح بسياری از سيستم  های غيررسمی ش��ود. در 
سطوح بعدی و با توجه به نياز های كشور تعريف روش  های ارزيابی و 
اعتباردهی در سيستم آموزش و پرورش تقاضا را افزايش خواهد داد و 
بنگاه  های اقتصادی ارائه كننده را به ارائه خدمات و رقابت در اين حوزه 
وام��ی دارد. اين موضوع تا ح��دی اهميت دارد كه حتی تغيير ضريب 
دروس يا تغيير تعداد سئواالت از دروس مختلف در آزمون  های معتبر 
مثل كنكور، آزمون ورودی مدارس معتبر و ... می تواند تغيير جدی در 

آموزش  های مؤسسات ايجاد نمايد.

 تسهيل مسير های درست و مسدود كردن مسير های نادرست 
در هدايت استعدادها

در سياست  ه��ای هدايتی و جهت دهی به استعداد های برتر بايد به دو 
نوع راه حل توجه نم��ود. اول تسهيل كردن راه ها و مسير های درست 
و دوم مس��دود كردن و افزايش هزينه مسير های نادرست. درحقيقت 
هدايت نه فقط از طريق گفتن و انتقال مفاهيم كه بايد با توجه به توابع 
مطلوبيت ذهنی دانش آموزان با استعداد انجام شود. به عنوان مثال اگر 
احتمال موفقيت در يك مسير بيشتر شود جذابيت آن برای دانش آموزان 
مستعد بيشتر خواهد شد فرضاً اگر سياست گذاری در هدايت افراد از 
عل��وم فنی و مهندسی به سمت علوم انسانی باش��د تعريف و اجرای 
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رويه  های معتبر در سطح المپيادهای رياضی و فيزيك با مزايايی هم طراز 
ي��ا بيشتر، می تواند تالش عد ه ای را به اين سو سوق دهد. برای چنين 
برنامه ريزی هايی بايد فرآيند تصميم گيری دانش آموزان، اولياء و مدارس 
خوب شناخته و نگاشته ش��وند و برنامه ها و اقدامات بر اساس آن ها 

طراحی گردند.

 احيای دوره  های كارورزی و كارآموزی
احيای دوره  های كارورزی و كارآموزی با سازوكاری جديد و نخبگانی 
ب��رای ايجاد زمين��ه تجربه دانش آموزان مستع��د در محيط  های كاری 
نخبگ��ان می تواند زمينه  های هدايت و رش��د استعدادها در زمينه  های 

مختلف و در فضای واقعی جامعه را فراهم سازد.
اين كار می تواند به نحوی انجام شود كه با تعيين امتياز و اعتبار برای 
آن )مثاًل تعيين ظرفيت محدود و انتخاب دانش آموزان براساس رقابت 
و ارزيابی( به يك سازوكار جذاب تبديل شود كه استعداد های برتر از 
آن استقبال نمايند. دوره  های مقدماتی اين كار می تواند به صورت محلی 
و استان��ی و دوره  های تكميلی و پيشرفته در سطح محدود به صورت 
ملی و در مجموعه  های خاص كشور برگزار گردد. اين سازوكار خود 
می تواند به يك سازوكار شناسايی استعداد در حوزه  های مختلف تبديل 
شود. البته بايد امتيازات و مشوق هايی نيز برای مجموعه  های پذيرنده 
تعريف نمود كه از جانب آن ها نيز عالقه و انگيزه الزم برای اجرای اين 

طرح وجود داشته باشد.

ــرد کالن 1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2< اقدام ملى7: 

گست��رش اردوه��اي جه��ادي، بازديده��ا و دوره هاي 
آموزش��ي و احي��اي دوره هاي ك��ارورزي و كارآموزي 
اختياری به منظور ارتقاي ش��ناخت اجتماع نخبگاني از 

نيازها و شرايط واقعي جامعه
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2-3. اشتباهات رایج در سیاست گذاری  های هدایت 
استعدادها

اشتباهات رايج درسياست گذاری  های هدايت استعدادها در كادر زير 
ارائه و در ادامه تشريح شده است.

 تمركزگراي��ی و اقدامات مح��دود و ورود در تعامل 
مستقيم با دانش آموزان 

 اكتفا به محتوای درسی، كالس های رسمی و برنامه های 
آموزشی و پرورشی در هدايت استعدادها

 تمركزگرايی و اقدامات محدود و ورود در تعامل مس��تقيم 
با دانش آموزان 

يك��ی از نكاتی كه در سياست  های هداي��ت و جهت دهی بايد مدنظر 
دستگاه  های حاكميتی دارای مسئوليت در حوزه پرورش استعداد های 
برت��ر قرار گيرد، پرهيز از تمركزگرايی و اقدام��ات محدود و ورود در 
تعامل مستقيم با دانش آموزان و ساير اجزای سيستم  های آموزشی است. 
در حقيق��ت وزارت آم��وزش و پرورش و بني��اد ملی نخبگان و ساير 
دستگاه  های ذی ربط بايد به جای ورود به برگزاری دوره ها، توليد محتوا، 
ايجاد مدرسه و سيستم آموزشی، اجرای برنامه  های تربيتی و امثال اين 
اقدامات، زمينه ها و زيرساخت  های مناسب و مديريت شده را برای انجام 
چني��ن فعاليت هايی توسط مجموعه ها، گروه ها و افراد مختلف فراهم 
آورند. مديريت توزيع شده و غير متمركز از طريق تعريف چارچوب ها 
و معيار ه��ای ك��الن، استاندارد های مناسب، سازوكار ه��ای ارزيابی و 
اعتباردهی صحيح و كارآمد و حمايت  های غيرمستقيم می تواند منجر به 
هدايت سيستم  های رسمی و غيررسمی آموزشی و به تبع آن ها اجزا و 

اعضای آن ها از جمله معلمان، مربيان و دانش آموزان شود.
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به عنوان مثال در يك هدف مشابه می توان اقدامی نظير ايجاد مدارس 
قرآن��ی را در دستور ك��ار قرارداد كه توسط آم��وزش و پرورش و به 
ص��ورت يكسان و متمركز ايجاد و مديريت می ش��ود و می توان با به 
رسميت شناختن فعاليت مجموعه  های مختلف فعال در آموزش قرآن 
و تعريف چارچوب و استاندارد و اعتبار برای آن ها، از آن ها به عنوان 
بازوی طراحی و اج��رای مدل های مطلوب استفاده نمود. چنانچه در 
حال حاضر نيز اين سيستم ها كه بر اساس انگيزه  های عمومی و مردمی 
و حول محور برخی نخبگان و فعاالن اجتماعی و فرهنگی شكل گرفته 
علی رغ��م موانع موجود، بسيار موف��ق و حتی موفق تر از سيستم  های 
رسمی هستند. در آموزش و پرورش نخبگان و استعداد های برتر هم با 
توجه به وجود انگيزه  های بسيار باال در عموم جامعه و وجود نخبگان و 
افراد توانمندی كه انگيزه اين نوع فعاليت ها را دارند وجود يك مديريت 
كالن باالدستی می تواند موجب توسعه غيرمتمركز چنين سيستم ها و 

آموزش  های نخبگانی شود. 

 اكتفا به محتوای درس��ی، كالس  های رسمی و برنامه  های 
آموزشی و پرورشی در هدايت استعدادها

هدايت و جهت دهی به دانش آموزان حاصل شرايط متعددی است كه 
بايد كاماًل به آن ها توجه ش��ود. صرف ارائ��ه مطالب، برخی اقدامات 
مستقيم و برنامه  های تربيتی و آموزشی نمی تواند منجر به نتيجه مطلوب 
ش��ود. شناخت شرايط دانش آموزان و استعداد های برتر و زمينه سازی 
برای رفتار های مطلوب و حذف بستر رفتارها و فعاليت  های نامطلوب 
می تواند زمينه هدايت استعداد های برت��ر دانش آموزی را فراهم كند. 
ل��ذا در موضوع هداي��ت و جهت دهی به استعداد ه��ای برتر نبايد به 
محتوای درسی، كالس  های رسمی و برنامه  های آموزش��ی و پرورشی 
مشخص اكتفا شود بلكه بايد عمده كار در اين زمينه به صورت ضمنی، 

نامحسوس و غيرمستقيم انجام شود. 
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ــرد کالن 1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2< اقدام ملى3:

توسعة آموزش هاي خ��اص »برون مدرسه اي« از طريق 
گسترش مراكز آموزشي، تربيتي و پژوهشي در حوزه هاي 

متنوع مورد عالقة دانش آموزان

ــرد کالن 1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2< اقدام ملى11:

ايج��اد و گست��رش پارک ه��اي آموزش��ي و تقويت و 
ساماندهي فرايند طراح��ي، توليد و توزيع وسايل بازي 
كودكان به منظور پرورش خالقيت و مهارت حل مسئله 
در كودكان با تكيه بر فرهنگ اسالمي - ايراني و رعايت 

استانداردهاي سالمت و ايمنی





فصل سوم - توانمندسازی استعدادها





3-1. مقدمه
استعداد ه��ای برتر به عنوان سرمايه  های انسانی كشور كه می توانند در 
آين��ده سّكان تحوالت كشور را به دست گيرند، نيازمند توجه هستند. 
يكی از ابعاد توجه به اين استعدادها، حمايت و توانمندسازی آن ها در 
راستای رشد و شكوفايی است كه البته همانطور كه در بخش هدايت 
به آن اش��اره شد، اين رشد و شكوفايی بايد به صورت هدايت شده و 
بر مبنای تربيت و اخالق اسالمی بوده و متناسب با نياز جامعه باشد. 
همچني��ن در حمايت و توانمندسازی استعداد های برتر بايد بر مبنای 
عدال��ت و ايجاد فرصت برابر برای همه دانش آموزان عمل نمود كه با 
توجه به محدوديت منابع و امكانات الزم است سازوكار های مناسب و 

كارآمد برای آن در نظر گرفته شود.
دستگاه  های حاكميت��ی مسئول در امر پ��رورش استعداد های برتر 
دانش آموزی علی الخصوص وزارت آم��وزش و پرورش و بنياد ملی 
نخبگان بايد با ش��ناخت صحي��ح روش ه��ا و سازوكار های درست 
حماي��ت و توانمندس��ازی استعداد های برت��ر در حوزه ها و سطوح 
مختلف زيرساخت  های الزم را برای اين منظور فراهم نمايند. دقت به 
آسيب هايی كه ممكن است از حمايت، به فرد يا جامعه برسد در اين 
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مرحله ضروری است، چرا كه حمايت نادرست می تواند نتيجه عكس 
داشته و موجب تنبلی و عدم فعاليت يا احساس طلبكاری در فرد نموده 

و در جامعه و ساير دانش آموزان احساس تبعيض بوجود آورد.
عدم ورود مستقيم دستگاه  های حاكميتی به حمايت از دانش آموزان 
و استفاده از نهادها و سيستم  های ميانی، استفاده از روش  های غيرمستقيم 
و نامحسوس حمايت مرحل��ه ای و بر مبنای فعاليت ها، حمايت  های 
معن��وی و ايجاد بستر های فعاليت به ج��ای حمايت  های صرفاً مادی 
و مالی، رويكرده��ا و سياست هايی است كه در سند راهبردی كشور 
در ام��ور نخبگان ب��رای حمايت و توانمندس��ازی صحيح و مناسب 
استعداد های برتر و نخبگان به آن ها اشاره شده است. در ادامه سعی شده 
است اين رويكردها، سياست ها و راهبردها در قالب نكاتی متناسب با 
استعداد های برتر دانش آموزی در جهت استفاده دستگاه  های حاكميتی 
دارای مسئوليت در زمينه پرورش استعداد های برتر كودكان و نوجوان 

علی الخصوص وزارت آموزش و پرورش تبيين و تشريح گردد. 

ــرد کالن 2<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى2:

زمين��ه سازي ب��راي پرورش افراد نخبه و ش��كل گيري 
گروه هاي نخبه در جامعه

3-2. رویکرد های صحیح در راس�تای توانمندس�ازی 
استعدادها

رويكرد های صحيحی كه وزارت آموزش و پرورش و ساير دستگاه  های 
حاكميتی در راستای توانمندسازی استعدادها بايد مدنظر قرار دهند، در 

كادر زير ارائه و در ادامه تشريح شده است.
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 تنوع بخشيدن به حمايت ها و روش های توانمندساز
 عدم ورود دستگاه های حاكميتی به حمايت مستقيم از 
دانش آموزان و ارائه حمايت ها از طريق نهادهای واسطه 
 توجه به شرايط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

در حمايت و توانمندسازی استعدادها 
 توجه به هرم نيازها در سياست های حمايتی

 گنجاندن فرآيندهای شناسايی و رتبه بندی استعدادها 
در خالل برنامه های حمايتی

 حمايت از معلمان و مربي��ان فعال در زمينه پرورش 
استعدادها

 ايج��اد زمينه ه��ای الزم ب��رای سپ��ردن برخ��ی از 
مسئوليت های اجتماعی و مدرسه ای به دانش آموزان

 ايجاد سازوكارهايی ب��رای حمايت از مجموعه های 
غيردولتی فعال در حوزه پرورش استعدادهای برتر

 ايجاد سازوكارهايی برای استفاده از ظرفيت افراد نخبه، 
توانمن��د و عالقه مند برای همكاری با مدارس در زمينه 

پرورش استعدادها

 تنوع بخشيدن به حمايت ها و روش  های توانمندساز
يكی ديگر از مواردی كه در گسترش دامنه نخبگی به عنوان يك اصل 
مؤثر است تنوع بخشيدن به حمايت ها و روش  های توانمندساز است. 
بديهی است ك��ه هر استعدادی نوعی حمايت و بستر برای رش��د و 
ش��كوفايی می طلبد كه بايد در سياست  های حمايتی مورد توجه قرار 
گيرد. تمركز همه منابع و برنامه  های حمايتی و توانمندساز بر استعداد های 
درس��ی و غفلت از ساير استعدادها مثل استعداد های فرهنگی، هنری، 
مهارتی و غيره می تواند به رش��د نامت��وازن استعدادها و منابع انسانی 
كشور و هدر رفتن طيف وسيعی از آن در افراد مختلف شود. بنابراين 
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دستگاه  های سياست گذار و برنامه ريز اين حوزه بايد پس از ش��ناخت 
درست ملزومات و زيرساخت  های الزم برای رش��د انواع استعدادها 
و ظرفيت  های دانش آموزان و ش��ناخت وضعيت و نياز های مناطق و 
بخش  های مختلف كشور چه در خصوص ظرفيت ها و استعداد های 
دانش آموزان اقدام به توزيع عادالنه حمايت ها و زيرساخت ها بر مبنای 

مناطق و انواع استعدادها نمايند. 

ــرد کالن 2<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى1< اقدام ملى1:

ايجاد فرصت فعاليت برای صاحبان استعدادهاي برتر و 
نخبگان در مناطق مختلف با ايجاد سازوكارهاي حمايتی 
در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و مهارتي و نيز حمايت 
از توسع��ة فعاليت بنيادهاي خيري��ة علمي، فرهنگي و 

اجتماعي و نظارت بر آن ها

 عدم ورود دس��تگاه  های حاكميتی به حمايت مس��تقيم از 
دانش آموزان و ارائه حمايت ها از طريق نهاد های ميانی

عدم ورود دستگاه  های حاكميتی از جمله وزارت آموزش و پرورش و 
بنياد ملی نخبگان به حمايت مستقيم از دانش آموزان و ارائه حمايت ها 
از طريق نهاد های ميانی ضروری است. حمايت از مدارس نخبگانی، 
برنامه  ه��ای خاص استعداد ه��ای برتر، ايج��اد زيرساخت ها و تأمين 
امكاناتی كه م��دارس و دانش آموزان مستعد بتوانند از آن ها در جهت 
برنامه  های خاص خود استف��اده نمايند از جمله روش هايی است كه 
می تواند مورد استف��اده قرار گيرد. هر چه اين حمايت ها بتواند طيف 
وسيع��ی از مدارس و دانش آموزان را ش��امل ش��ود و بر استعدادها و 
توانمندی  های خاص متمركز شود، می تواند مؤثرتر و عادالنه تر باشد. به 
عنوان مثال به جای ايجاد يك كارگاه عمومی برای يك مدرسه خاص 
ي��ا حمايت از مدرسه برای ايجاد چني��ن كارگاهی، تأسيس و تجهيز 
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يك كارگاه خاص منظوره مثاًل كارگاه ساخت قطعات فلزی يا چوبی 
كه در دسترس دانش آموزان مستعد همه مدارس يك ش��هر باشد هم 
می تواند به صورت خاص افرادی را كه عالقه مند به چنين موضوعی 
هستن��د را ترغيب نمايد و ني��از آن هايی كه برای فعاليت  های خود به 
يك خدمت تخصصی در اين حوزه نياز دارند تأمين كند و هم طيف 
وسيع��ی از مدارس و دانش آم��وزان را در برگيرد. اين روش عالوه بر 
اينكه به تنوع در حمايت ها كمك نموده و توسعه عادالنه زير ساخت ها 
را موجب می ش��ود مانع از هدر رفت��ن منابع به دليل تأمين تجهيزات 
تكراری در مراكز و مدارس مختلف خواهد شد. البته بديهی است كه 
ايجاد چنين زيرساخت هايی نياز به بررسی ها، پژوهش ها، طراحی ها و 

برنامه ريزی  های دقيق و درست دارد.

 توجه به شرايط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در 
حمايت و توانمندسازی استعدادها 

حماي��ت و توانمندس��ازی استعداد های برتر عالوه ب��ر اينكه بايد بر 
مبن��ای استعداده��ا و ظرفيت  های آن ها صورت گي��رد بايد بر اساس 
شرايط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن ها باشد. طبيعتاً بين 
حمايت  ه��ای الزم از دانش آموزان مستعد در يكی از مناطق برخوردار 
شهر های بزرگ مثل تهران با حمايت  های مورد نياز دانش آموزان دارای 
همان استعداد در ش��هر های كوچك كم برخوردار و روستاها متفاوت 
است. در جايی ممكن است ايجاد يك سايت رايانه با امكاناتی محدود 
منجر به هدايت و توانمندسازی دانش آموزان مستعد فراوانی شود، اما 
همين كار در يك منطقه و ش��رايط ديگر هيچ فايد ه ای نداش��ته باشد 
و استقبالی هم از آن نشود. لذا ش��ناخت شرايط و تخصيص مناسب 
حمايت ها در اثرگ��ذاری آن ها بسيار مؤثر است. بنابراين دستگاه  های 
مسئول مثل آموزش و پرورش و بنياد ملی نخبگان بايد بر مبنای منابع 
در اختيار، تخصيص بهين��ه را برای حمايت ها و اقدامات توانمندساز 
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طراح��ی كرده و مبن��ای عمل قرار دهن��د. در ارزياب��ی دستگاه ها و 
مجموعه هايی كه مأموريت حمايت و توانمندسازی استعداد های برتر 
دانش آم��وزی را بر عه��ده دارند صرف ارائه گ��زارش، اقدام و آمار و 
ارقام مختلف نمی تواند بيانگر ميزان تأثير باش��د لذا بايد به ش��رايط و 
نحوه اقدامات نيز توجه نمود و آن ها را ارزيابی كرد. ای بسا تجهيز يك 
آزمايشگاه بسيار ساده در يك نقطه در شرايط خاصی اثرگذاری بسيار 
بيشتری از ايجاد آزمايشگاه  های بسيار مجهز و وسيع در شرايطی ديگر 

داشته باشد.

 توجه به هرم نيازها در سياست  های حمايتی
در سيستم  ه��ای حمايتی و تأمين منابع و امكان��ات توانمندساز برای 
رش��د و ش��كوفايی استعداد های برتر بايد به هرم نيازها توجه نمود. 
در مراحل اوليه رش��ِد استعدادها يك امكان��ات اوليه و حمايت هايی 
كم هزينه می تواند منجر به رش��د سريع در سطحی گسترده شود؛ اما 
هرچه مراحل رش��د ارتقاء می يابد چون استعدادها ويژه تر می ش��وند 
امكانات و منابع خاصی برای رش��د و ارتقاء آن ها نياز است. بنابراين 
در سياست ه��ا و برنامه ريزی ها بايد به اي��ن سطح بندی و هرم نيازها 
برای استعداد های مختلف توجه شود. فراهم كردن نيازها و ملزومات 
اوليه برای طيف وسيعی از استعدادها بايد در برنامه ريزی ها مورد توجه 
ق��رار گيرد و حسب نياز و با محاسبه ملزومات برای مراحل مختلف 
رشد استعداد های برتر، امكانات و حمايت  های الزم برای آن ها فراهم 
ش��ود. به عنوان مثال در مورد افراد مستعد در حوزه فيزيك، ش��يمی 
و بخش هاي��ی كه نياز به آزمايشگ��اه و كارگاه دارند، ايجاد يك سری 
آزمايشگاه با امكاناتی اوليه نياز های بسياری افراد مستعد را پوش��ش 
می ده��د. عده كمتری كه استعداد، انگي��زه و توانمندی باالتری دارند 
نياز های بيشتری در اين حوزه دارند كه می توان در سطح محدودتری 
متناس��ب با نياز های آنان مراك��ز و آزمايشگاه هايی را تجهيز نمود. در 
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م��واردی خاص افرادی با استعداد ه��ای ويژه و توانمندی  های خاص 
وجود دارند كه نيازمندی هايی بيش از اين سطح دارند كه می توان برای 
آن ها به صورت متمركز مراكزی خاص را ايجاد نمود و اساتيد و مربيان 
ويژ ه ای را ب��ه آن ها اختصاص داد. عدم توجه به اين هرم نيازها برای 
استعداد های مختلف عالوه بر اينكه موجب محروم شدن عده زيادی از 
افراد با استعداد خوب در يك زمينه خواهد شد، باعث می شود بسياری 
از امكانات، تجهيزات و حمايت  های تخصيص داده ش��ده به افراد و 
مجموعه  های مختل��ف به دليل اينكه بيش از نياز افراد و دانش آموزان 
اس��ت، به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و اثر بخشی الزم را 
نداشته باشند. اين موضوع در برخی مدارس خاص به چشم می خورد 
و معموالً آزمايشگاه مجهز ايجاد شده در اين مراكز چندان كه بايد مورد 
استفاده قرار نمی گيرد و از طرفی بسياری از مدارس كه استعدادهايی نيز 

در آن ها وجود دارد از داشتن امكانات اوليه محروم هستند.

 گنجاندن فرآيندهای شناس��ايی و رتبه بندی استعدادها در 
خالل برنامه  های حمايتی

برنامه ري��زی حمايت ه��ا به نحوی ك��ه بتوان در خ��الل آن ها فرآيند 
ش��ناسايی و رتبه بندی استعداد های برتر دانش آموزی را نيز انجام داد 
بسيار ضروری است. اين موضوع هم به شناخت دائمی و مستمر كمك 
خواه��د كرد و هم منجر به حمايت  و توانمندسازی مرحله ای خواهد 
ش��د كه از رويكردها و راهبرد های اساسی سن��د ملی كشور در امور 
نخبگ��ان است. به اين منظور الزم است نح��وه استفاده از حمايت ها 
توس��ط استعداد های برتر رصد ش��ده و ما به ازاي��ی برای آن تعريف 
ش��ود. فرضاً اگر امكان��ات آزمايشگاهی در اختيار ف��رد و گروهی از 
دانش آم��وزان قرار می گيرد نحوه استفاده از آن ارزيابی ش��ود و امكان 
استفاده از امكانات بيشتر در صورتی فراهم شود كه اهداف مدنظر از 
حمايت  های قبلی محقق شده باشد. اين كار باعث خواهد شد حمايت 
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بالعوض كه ممكن است در دانش آموزان مستعد ايجاد احساس ويژه 
بودن و طلبكار بودن ايجاد كند اتفاق نيفتد. بنابراين سياست گذاران و 
برنامه ريزان بايد اوالً مراحل مختلف حمايت و توانمندسازی را برای 
استعداد ه��ای مختلف در سطوح مختلف طراحی نموده و روش  های 

ارزيابی آن ها را نيز تعيين نمايند.

 حمايت از معلمان و مربيان فعال در زمينه پرورش استعدادها
حمايت درست از نيروی انسانی خصوصاً معلمان و مربيان می تواند 
به حمايت و توانمندسازی دانش آموزان منجر شود. تعيين امتيازات 
وي��ژه برای معلمان و مربيانی كه كار پ��رورش استعداد های برتر را 
بر عه��ده دارند يا روش های نخبگانی را در فعاليت  های آموزش��ی 
و پرورش��ی انتخاب كرده اند از م��واردی است كه می تواند معلمان 
و مربي��ان اين دانش آموزان را به فعاليت و همت بيشتر در امر تعليم 
و تربي��ت تشويق و ترغيب نمايد كه اين موضوع موجب رش��د و 
توانمندس��ازی دانش آموزان مستعد خواهد ش��د. ضم��ن اينكه در 
اينج��ا نيز تخصيص درست در افزايش اثر بخشی بسيار مهم است. 
تخصي��ص يك معلم و مربی ضعيف به ي��ك جمع دانش آموزی با 
استعداد موجب هدر رفتن استعداد های دانش آموزان می ش��ود و در 
طرف مقابل نيز تخصيص يك معلم نخبه و توانمند به دانش آموزانی 
ك��ه سطح مناسب برای استف��اده از معلم را ندارند باعث هدر رفتن 
توان و از بين رفتن انگيزه او خواهد شد. لذا سيستم ها و دستگاه  های 
سياست گ��ذار عالوه بر اينك��ه بايد سيستم مناسبی ب��رای ارزيابی 
معلم��ان، مربيان و ساير اجزای سيستم  های آموزش��ی و پرورش��ی 
داشته باشند، الزم است سازوكار مناسبی برای تخصيص معلمان به 

دانش آموزان به صورت بهينه ايجاد نمايند.
يك��ی از مهم ترين ابعاد حمايت خصوص��اً از مدارس و مراكزی 
كه ب��ه آموزش و پ��رورش استعداد های برتر می پردازند برداش��تن 
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محدوديت  ه��ای آن هاست. محدوديت در استفاده از منابع انسانی و 
مناب��ع مالی، محدوديت در برنامه ريزی و رعايت قالب  های معمول، 
محدوديت استفاده از محتوا و روش  های آموزشی و محدوديت  های 
ديگ��ری كه به دليل همسان سازی در نظام آموزش و پرورش وجود 
دارد باع��ث ش��ده است كه اين سيستم  ه��ای نخبگانی با مشكالت 
و چالش هايی مواجه ش��ده و حتی در برخ��ی موارد مجبور به دور 
زدن اين محدوديت ها از روش  های غيرقانونی و غيررسمی ش��وند. 
برداش��تن برخ��ی از اين قيود و محدوديت ها ب��ه صورت مديريت 
ش��ده و هدايت ش��ده می تواند بستر را برای رش��د و بالندگی اين 
مجموعه ها و بالطبع دانش آموزان آن ها فراهم كند. بايد توجه ش��ود 
در اجرای اي��ن سياست نبايد از روش  های مبتنی بر ايجاد فرآيندها 
و سازوكار های جديد استفاده ش��ود و تا حد امكان بايد روش های 
حذف��ی برای اين مجموعه ها و مدارس مدنظر قرار گيرد. به عبارتی 
بايد فرآيندها و محدوديت ها برای اين مدارس حذف ش��ود وگرنه 
ايج��اد سازوكارهايی عالوه بر آنچه هست هر چند ممكن است در 
ظاهر تسهيل كننده به نظر برسد اما منجر به ايجاد مشكالتی در كار 

اين مجموعه ها خواهد شد.

 ايجاد زمينه  های الزم برای س��پردن برخی از مسئوليت  های 
اجتماعی و مدرسه ای به دانش آموزان

از ابع��اد مه��م توانمندس��ازی ايجاد اعتم��اد به نف��س مناسب در 
دانش آم��وزان مستعد است. اي��ن كار از طريق سپ��ردن مسئوليت، 
توجه و به��ادادن به افراد اتفاق می افتد. ل��ذا دستگاه  های حاكميتی 
دارای مسئولي��ت در زمينه پ��رورش استعداد های برتر دانش آموزی 
بايد زمينه  های الزم را برای سپردن برخی از مسئوليت  های اجتماعی 
و مدرس��ه ای به دانش آم��وزان فراهم نمايند. به رسميت ش��ناختن 
گروه  ه��ای دانش آموزی، دادن انعطاف ب��ه ساختارها و فرآيندهای 
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مدارس، پرورش استعداد های برتر، ايجاد فرآيندها و سازوكارهايی 
ب��رای مشاركت دانش آم��وزان در مديريت آموزش��ی مثل انتخاب 
معلم��ان و دبيران، تعيين محتوای كمكی و امثال اين موارد می تواند 
منجر به افزايش اعتماد به نفس و مسئوليت پذيری استعداد های برتر 

شود كه دو ركن مهم از توانمندسازی آن ها را شامل می شود.

 ايجاد سازوكارهايی برای حمايت از مجموعه  های غيردولتی 
فعال در حوزه پرورش استعداد های برتر 

برخی مدارس غيردولتی و ساير مجموعه  های آموزش��ی و پرورش��ی 
حسب اهداف، ارزش ها و ديدگاه  های خود، سيستم ها و سازوكارهايی 
را برای شناسايی، جذب، هدايت و حمايت از استعداد های برتر ايجاد 
می كنن��د؛ وزارت آموزش و پرورش و به خصوص بنياد ملی نخبگان 
بايد ضمن رصد اين فعاليت ها و سيستم  های آموزش��ی و پرورش��ی 
استعداد های برتر، ضمن بسترسازی برای توسعه و گسترش مدل  های 
مناسب و موفق با ايجاد سازوكار های رتبه بندی و ارائه مجوزها، منابع 
و حمايت ها موجب رشد هدايت شده و مديريت شده اين سيستم ها 
ش��وند. اين روش با رويكرد و راهب��رد مديريت اجتماع نخبگانی به 
وسيله نهاد های واسط كه در سند راهبردی كشور در امور نخبگان بر 

آن تأكيد شده، هماهنگی دارد.

ــرد کالن 1<  ــور در امور نخبگان<راهب ــند راهبردی کش س
راهبرد ملى1< اقدام ملى3:

تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها، نظام نامه ها، ضوابط 
و مق��ررات براي مشاركت بيشتر بخ��ش غيردولتي در 
تأسيس و فعاليت مدارس، مراكز آموزشي تخصصي و 
نهادهای نخبه پرور در حوزه هاي مختلف و با روش ها و 

محتواي درسي متنوع
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 ايجاد س��ازوكارهايی برای اس��تفاده از ظرفيت افراد نخبه، 
توانمند و عالقه مند برای همکاری با مدارس در زمينه پرورش 

استعدادها
از آنجا كه مهم ترين عامل در شناسايی، هدايت، توانمندسازی و رشد 
استعداد های برتر دانش آموزی، معلم��ان و مربيان با انگيزه و توانمند 
هستند، بايد بستر های الزم ب��رای ورود و بهره گيری از افرادی خارج 
از سيستم وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه فراهم شود. از آنجا 
كه در قوانين و مق��ررات موجود در آموزش و پرورش محدوديت ها 
و ضوابط��ی خشك برای استف��اده از معلمان وج��ود دارد اين امر با 
موانعی روبه روس��ت. وزارت آموزش و پرورش و بنياد ملی نخبگان 
بايد زمينه  های الزم را برای استفاده از ظرفيت افراد نخبه و توانمند در 
سيستم ها و برنامه  های آموزش��ی و پرورشی استعداد های برتر فراهم 
كنن��د. با توجه به قداس��ت و ارزش تدريس و معلمی در كشور افراد 
توانمن��د زيادی حاضرند بخشی از وقت خود را به تدريس و معلمی 
اختصاص دهند. نظام آموزش و پرورش بايد زمينه حضور و فعاليت 
هدايت شده و مديريت شده اين افراد در سيستم  های آموزشی خاص را 
فراهم كند. اين امر هم به ظرفيت  های نيروی انسانی آموزش و پرورش 
در ح��وزه استعداد های برتر خواه��د افزود و هم هزينه مادی چندانی 
در برنخواهد داش��ت چرا كه توسعه اي��ن فرآيند مبتنی بر ارزش ها و 

انگيزه  های درونی افراد است.

3-3. اشتباهات رایج در سیاست گذاری  های حمایت 
از استعدادها

اشتباهات رايج درسياست گذاری  های حمايتی از استعدادها در كادر زير 
ارائه و در ادامه تشريح شده است.



66

 حماي��ت از فرد صرفاً به واسطه ويژگی های فردی و 
استعدادهای ذاتی

 حمايت به معنای رفع تمام موانع پيش روی فرد مستعد
 حماي��ت به معن��ای توجه يكسان ب��ه همه و تقسيم 

مساوي امكانات

 حماي��ت از ف��رد صرفاً به واس��طه ويژگی  ه��ای فردی و 
استعداد های ذاتی

الزم است برنامه  های حمايتی و توانمندساز به نحوی طراحی و اجرا 
شوند كه فعاليت  های ويژه افراد را مورد حمايت قرار دهند نه به واسطه 
ويژگی  های فردی يا استعداد ه��ای ذاتی به دانش آموزی تعلق گيرند. 
در حقيق��ت اين حمايت ها بايد به افرادی ك��ه از آن استفاده می كنند 
اختصاص يابد. نگاه عادالنه و ايجاد فرصت برابر در حمايت و تأمين 
امكانات نيز حكم می كند كه شرايط و امكانات برای كسی كه استعداد 
الزم، انگيزه مناسب و همت كافی برای انجام فعاليت يا كاری را دارد 
فراه��م گردد. درغير اينصورت صرف داش��تن استعداد برای حمايت 
ش��دن كافی نيست البته طبيعی است كه استعداد يكی از لوازم انجام 
فعاليت  ه��ای ويژه است اما عوامل ديگری نيز برای به ثمر رسيدن آن 
الزم اس��ت كه بايد م��ورد توجه قرار گيرد. به منظ��ور توزيع عادالنه 
حمايت ها، ايجاد بستر های مناسب و فراهم كردن امكانات الزم برای 
فعاليت  ه��ای مختلف استعداد های برتر به نحوی كه دسترسی افراد و 
دانش آموزان مختلف دارای توانمندی به آن ممكن باش��د می بايست 
جايگزي��ن روش هايی گردد كه بر مبنای جداسازی اوليه دانش آموزان 
مستعد و فراهم كردن امكانات ويژه برای آن ها عمل می كنند. اين روش 
ب��ه گسترش سعه نخبگی و دامنه استع��دادی كه يكی از رويكردها و 
اصول سند راهبردی كش��ور در امور نخبگان است نيز كمك خواهد 
نمود. لذا دستگاه  های مسئول خصوصاً وزارت آموزش و پرورش و زير 
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مجموعه  های ذی ربط اين نهاد بايد بر مبنای اين رويكرد سياست  های 
حمايتی از دانش آموزان مستعد و استعداد های برتر را تدوين نموده و 

منابع حمايتی را بر اين مبنا صرف نمايند.

 حماي��ت به معنای رفع تمام موانع پيش روی دانش آموزش 
مستعد

يكی از كليدی ترين نكات در حمايت از استعداد های برتر دانش آموزی، 
توجه به تعريف و ويژگی  های حمايت و توانمندسازی است. حمايت 
فق��ط به معنای كمك و تسهيل در انجام يك امر نيست كه اين روش 
ممكن است به ناتوانی فرد منجر ش��ود. به عنوان مثال اگر در حمايت 
از ي��ك نوزاد كه در س��ن راه رفتن است به جای اينكه فرصت زمين 
خوردن و تالش برای راه رفتن داده شود دائماً او را حمل كنند و او را 
در جابجا شدن كمك نمايند نه تنها توانمندی هايش در اين زمينه رشد 
نخواه��د كرد بلكه توان راه رفتن را نيز از دست خواهد داد. متأسفانه 
اين كار در مسائل پيچيده تر بسي��ار اتفاق می افتد و در بسياری موارد 
ما توانمندی ه��ا و استعداد های مختلفی را مثل خالقيت، توانايی حل 
مسأله، جرأت مقابله با ابه��ام، چالش پذيری و بسياری موارد ديگر را 
با همين حمايت ها ك��ه به ظاهر نيز كمك به كودک و تسهيل در كار 
اوست تضعيف می كنيم و حتی از بين می بريم. لذا بايد توجه شود كه 
حماي��ت و توانمندسازی لزوماً به معنی حل مشكالت و چالش ها يا 
رفع موانع و حل مسائل پيش روی افراد خصوصاً دانش آموزان نيست 
حتی در برخی موارد حمايت ممكن است به معنی ايجاد يك مسأله، 
چالش يا سختی مديريت شده برای كودكان باشد. لذا حمايت ها بايد 
به نحوی طراحی ش��ده و اعمال شوند كه منجر به رشد استعدادها و 
توانمند شدن افراد در جهات مناسب شود. ای بسا اين حمايت ها از ديد 
خود دانش آم��وز و حتی اطرافيان حمايت محسوب نشود و حتی در 

كوتاه مدت سختی هايی را در برداشته باشد.
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 حمايت به معنای توجه يکس��ان به همه و تقس��يم مساوي 
امکانات

عدالت آموزشي يكي از اصول در آموزش و پرورش و جزء ارزش هاي 
اساسي نظام مقدس جمهوري اسالمي است كه بايد توجه جدي به آن 
ش��ود. اما در رعايت عدالت آموزش��ي بايد به اين نكته توجه شود كه 
عدالت به معني توجه يكسان به همه و تقسيم مساوي امكانات نيست 
بلك��ه به معني ايجاد فرصت هاي برابر و پرداختن به هر كس به اندازه 
ظرفيت ها و توانمندي ها و قابليت هاي اوست. لذا توجه به استعدادهاي 
برتر و فراهم كردن زمينه رشد و شكوفايي آن ها، نه تنها مغاير با عدالت 
نيست بلكه عين عدالت است. عدم توجه به اين استعدادها نيز در واقع 
ظلم به آن هاست، چراكه به دليل كم توجهي و فراهم نبودن بسترهاي 
الزم براي رش��د از رسيدن به جايگاهي كه استحق��اق آن را دارند باز 
مي مانند و هم ظلم به جامعه است كه اين بي توجهي باعث هدر رفتن 

سرمايه هاي انساني و ظرفيت هاي موجود در كشور خواهد شد.

باي��د برای نخبگ��ان حسابی باز ك��رد. ممكن است به 
نظ��ر بيايد اين يك تبعيض اس��ت، اما تبعيض همه جا 
غيرعادالن��ه نيست. گاهی اوق��ات تبعيض عين عدالت 
اس��ت. اين حساب باز كردن ب��رای نخبگان عين عدل 
است، به خاطر اين كه ما بايد نخبه و هوشمند را در حّدی 

كه می تواند رشد كند، رشد بدهيم.
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