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مقدمه

يكي از اه��داف حكومتها افزايش ظرفيت سرمايه انساني و استفاده
يهاي افراد جامعه است .از اهداف مهم نظام
بهينه از استعدادها و توانمند 
جمهوري اسالمي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده ،زمينهسازي براي
رش��د مادي و معنوي مردم و آحاد جامعه است(اصل 2قانون اساسي).
بنابراین اهميت شناسايي ،پرورش و بهرهگيري از استعدادها دو چندان
است .لذا حاكميت نظام مقدس جمهوري اسالمي بايد زمينههاي الزم
را براي رشد و شكوفايي همه جانبه استعدادهاي مختلف آحاد جامعه
فراه��م سازد .از طرفي چون استعدادهاي برتر و نخبگان جامعه حكم
پيشرانهاي كشور در پيشرفت و سرمايههاي انساني را دارند بايد توجه
ويژه به آنها شود و در راستاي شناسايي ،توانمندسازي و استفاده از آنها
برنامهريزيها و اقدامات الزم انجام گیرد.
از آنجا كه دوران كودكي و نوجواني سنين طاليي براي ش��ناسايي
و كشف استعدادها و هدايت و توانمندس��ازي آنهاست ،الزم است
به این قشر جامعه توجه وی ژهای شده ،ساختارها ،فرآیندها ،برنامهها و
سازوكارهاي الزم براي كشف استعدادهاي افراد در اين سن و شناسايي
استعداده��اي ويژه و برتر و هدايت و توانمندسازي آنها مورد توجه
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قرار گيرد .بنابر آنچه گفته ش��د دوران مدرس��ه و دانشآموزي زماني
بسيار حياتي در شناسايي ،هدايت و رشد استعدادها و قابليتهاي افراد
است .به اين منظور بايد سيستمها و فرآیندهاي نخبگاني حاكميتي و
غيرحاكميتي مرتبط با دانشآموزان ايجاد ش��ده و توسعه يابند .در اين
مي��ان نقش نهادهاي حاكميتي كه مستقيم ًا با دانشآموزان و خصوص ًا
استعداده��اي برتر دانشآموزي سر و ك��ار دارند بسيار كليدي است.
نهادهاي��ي مثل آموزش و پ��رورش و ساختاره��اي زيرمجموعه آن،
رسانهها ،سيستمهاي آموزشي رسمي و غيررسمي و خانوادهها هر يك
حسب جايگاه و ميزان تأثير خود در كودكان و نوجوانان در شناسايي،
هدايت و توانمندسازي استعدادهاي دانشآموزان اهميت پيدا ميكنند.
البته نهاده��ا و دستگاههاي ديگر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در
اي��ن موضوع نق��ش دارند كه بايد به نقش و جايگ��اه آنها نيز توجه
داشت لكن مؤثرترين نهادها در اين زمينه آموزش و پرورش ،خانواده
و سيستمهايي است كه مستقيم ًا با دانشآموزان مرتبط هستند.
در ميان نهادها و سيستمهاي مؤثر ،مهمترين نهاد حاكميتي وزارت
ش و پرورش است كه بايد عالوه بر برنامهريزي و سياستگذاري
آموز 
ب��راي افزايش ظرفيته��اي نخبگاني آموزش و پ��رورش زمينههاي
الزم براي كشف و ش��ناسايي ،هدايت ،رشد و شكوفايي استعدادهاي
دانشآموزان و سازوكاره��اي الزم براي توجه به استعدادهاي برتر را
در نظ��ام آموزش و پرورش فراهم نماي��د .وجود زمينههاي كشف و
ش��ناسايي استعداد ،هدايت و توانمندسازي آنها و رشد و شكوفايي
توانمنديه��ا و استعدادهاي دانشآم��وزان در مدرسه و نظام آموزش
و پرورش كشور ميتواند موجب غناي ورودي ساير سيستمها ش��ود
و ظرفيته��اي منابع انساني را به ص��ورت چشمگيري افزايش دهد.
بسي��اري از مشكالت موجود در منابع انساني كشور و توانمنديهاي
آن حاصل ضعفهاي سيستم آموزشي است كه با اصالح و بهبود آن
ميتوان اين مشكالت را رفع نمود.
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با توجه به آنچه ذكر شد ،الزم است دستگاههاي حاكميتي مرتبط با
آم��وزش و پرورش كودكان و نوجوانان در دوران مدرسه ساختارها و
تهاي الزم
سازوكارهاي الزم را ايجاد كرده و توسعه دهند تا زيرساخ 
براي شناسايي ،هدايت و رشد استعدادهاي دانشآموزان ایجاد شود .با
توج��ه به محدوديت منابع و لزوم فرصت برابر با توجه به استعدادها
و توانمنديه��ا براي افراد ،وج��ود سازوكارها و ساختارهايي خاص
براي توجه و تمركز به استعدادهاي برتر دانشآموزي ضروري است.
الزم است براي ايجاد چني��ن ساختارها ،فرآیندها و زيرساختهايي
در نظ��ام نخبگاني كشور كه بخش حاكميتي سيستمهاي نخبگاني را
شامل ميشود اوالً رويكردها و ديدگاههايي درست و صحيح نسبت به
موضوع نخبگان و استعدادهاي برتر وجود داشته باشد و ثاني ًا اقدامات
و برنامههايي 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 حوزههاي مختلف
نظام نخبگاني قرار گيرد .لكن با توجه به اينكه اين سند يك سند راهبردي
در سطح ملي است ،بسط و تبيين آن در حوزهها و موضوعات مختلف
الزم و ض��روري است .از آنجا ك��ه آموزش و پرورش و استعدادهاي
شآموزي يكي از بخشهاي بسيار مهم جامعه و نظام نخبگاني
برتر دان 
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 آنها و عمل به وظايف محوله به سيستمهاي آموزشي و
پرورش��ي و دستگاههاي مرتبط با استعدادهاي برتر دانشآموزي اوالً
ش��فاف و واضح ش��ود و ثاني ًا وحدت نگاه و رويكرد در بخشها و
مجموعههاي مختلف ذيربط به موضوع ايجاد گردد.
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سند راهبردی کشور در امور نخبگان>اهداف کالن:

ايجاد زمينههاي ش��ناسايي ،رشد و شکوفايي حداکثري
استعدادهاي ف��ردي و گروهي و ارتقای ابعاد معنوی و
دینی آنها
با توجه به اینکه در سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،دو راهبرد
کالن اول ،در زمینه شناسایی ،هدایت ،و توانمندسازی استعدادهاست،
مطالب این کتابچه نیز در راستای همین راهبردها در سه فصل شناسایی
استعدادها ،هدایت استعدادها ،و توانمندسازی استعدادها تنظیم ش��ده
اس��ت .همچنین مطالب ه��ر فصل در قال��ب رويكردهاي صحیح و
اش��تباهات رایج در زمینه مربوطه بیان ش��ده و به فراخور متن نیز ،از
رهنمونهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با
استعدادهای برتر و نخبگان ،و نیز اهداف ،راهبردها و اقدامات مندرج
در سند نخبگان استفاده 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 -ايران
در ذی��ل ،تعاریف بعضی از مفاهیم کلیدی بر اساس آنچه در سند
راهبردی کشور در امور نخبگان تنظیم شده است ،ارائه میگردد:
نخبه :ب��ه فردي برجسته و كارآمد اطالق ميش��ود كه در خلق
و گسترش عل��م ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهن��گ و مديريت كشور در
چارچوب ارزشهاي اسالمي اثرگذاري بارز داش��ته باشد و همچنين
فعاليتهاي وي بر پاية هوش ،خالقيت ،انگيزه و توانمنديهاي ذاتي
ك سو و خبرگي ،تخصص و توانمنديهاي اكتسابي از سوي ديگر،
از ي 
موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.

9

صاحب اس��تعدادبرتر :به فردي اطالق ميش��ود ك��ه با توجه
ويژگيهاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي
هنوز زمينههاي 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 حوزههاي مختلف از قبيل:
علم ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل
و مشكالت كشور
گ��روه نخبه :هر ي��ك از گروهها ،سازمانه��ا و نهادهايي كه در
مقايسه با ساير هويتهاي مشابه ،توانمندي انجام فعاليتهاي نخبگاني
را دارا هستند.
گروه استعدادبرتر :هر يك از گروهها ،سازمانها يا نهادهايي كه
استعداد كسب توانمنديهاي ويژهاي را دارد ولي براي تبديل آنها به
گروه نخبه ،بايد حمايتها و برنامهريزيهاي الزم صورت پذيرد.
اجتماع نخبگاني :شامل افراد يا گروههايي است كه به تشخيص
بنياد ملي نخبگان ،توانمنديهاي بالق��وه يا بالفعل انجام فعاليتهاي
نخبگاني را دارا هستند؛ بنابراين ش��امل همه افراد و گروههاي نخبه و
صاحب استعدادبرتر است.
نظام نخبگاني :شامل مجموعه بخشهاي مختلف كشور مشتمل
بر نقشآفرينان ،نهادها ،قواني��ن ،سازوكارها و روندهايي است كه بر
«فعاليته��اي نخبگان��ي» و «اجتماع نخبگاني» ب��ه صورت مستقيم
اثرگذارند.

فصل اول  -شناسایی استعدادها

 .1-1مقدمه

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 دانشآموزان و استعدادهاي برتر
دانشآموزي در زمينههاي مختلف اهتمام ويژهاي داشته باشند .ايجاد
فرآینده��ا ،سازوكارها و ساختارهايي كه فرآیند كشف و ش��ناسايي
استعدادهاي كودكان و نوجوانان را پشتيباني كنند ضروري است ،لذا در
این فصل رويكردهاي صحیح در شناسايي استعدادها و نیز اشتباهاتی
که ممکن است در این فرآیند صورت بگیرد و نیاز به یادآوری و دقت
عمل از سوی متصدیان امر دارد ،بیان میگردد.
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ما مسئلهى شناسائى نخبه را داريم .پيش از شناسائى نخبه
ش��ناسائى استعدادبرتر را داريم كه در طول زمان تبديل
به نخبه خواهد ش��د  ...پس اول شناسائى استعداد برتر
است بعد مسير اين صاحب استعداد برتر به سمت نخبه
شدن ،بعد رسيدن به نقطهى ثمردهى كه در واقع همان
نقطهی نخبه است.

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

 .2-1رویکردهای صحیح در شناسایی استعدادها

رویکردهای صحیحی که وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای
حاکمیتی در راستای شناسایی استعدادها باید مدّنظر قرار دهند ،در کادر
زیر ارائه و در ادامه تشریح شده است.
ايجاد زمينهه��ا و تعريف سازوكاره��ای مناسب در
مدارس برای شناسايي استعدادها
آم��وزش و انتق��ال روشه��ای ش��ناسايي و كشف
استعدادهاي دانشآموزان به کادر مدارس
حمایت از اف��راد و مجموعههایی که تعهد به تأسیس
مدارس و سیستمهای آموزشی دارند و جهتدهی به آنها
فراهم كردن زمينه الزم براي فعاليت مدارس غیردولتی که
به دنبال جذب كودكان و نوجوانان مستعد و توانمند هستند
ایج��اد سازوکارهای الزم برای ش��ناسایی و هدایت
استعدادها در راستای اهداف و نیازهای کشور در مدارس
پرهی��ز از برچسب زدن عناوینی مثل نخبه ،تیزهوش
و  ....ب��ر اف��راد مستعد فرآیندهای ش��ناسایی و کشف
استعدادها
ایجاد فرآیندهای رصد استعدادها در مدارس
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استف��اده از پتانسیل مجموعهه��ای غیر رسمی مثل
مساجد ،مجموعههای فرهنگی و هنری و..
ش��ناسایی و جذب معلمان ،مربیان و مدیران نخبه و
مستعد
ایج��اد سیست��م اعتبارده��ی و اعتبارسنج��ی برای
مجموعهها و افرادی که توانمندی ش��ناسایی و کشف
استعدادها
تأمین منابع مالی کافی و روشهای آن

ايجاد زمينهها و تعريف س��ازوكارهای مناسب در مدارس
برای شناسايي استعدادها

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

بازنگ��ري و بازتعري��ف ضوابط و مق��ررات مربوط به
فرآيندهاي ش��ناسايي ،ج��ذب و پشتيبان��ي از اجتماع
نخبگاني در دستگاههاي مسؤول با تأکید بر رصد فعالیت
نخبگانی

آموزش و انتقال روشهای شناسايي و كشف استعدادهاي
دانشآموزان به کادر مدارس

حتم ًا الزم است كه معلمان ،مربيان و مديران مدارس براي شناسايي و
كشف استعدادهاي دانشآموزان توجيه شده و روشها و سازوكارهاي
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مناس��ب به آنها منتقل و آموزش داده ش��ود .به اين منظور نيز تدوين
برنامه و اقدامات مناسب الزم است .انتخاب معلمان ،مربيان و مديراني
ك��ه توانمنديها و قابليتهاي مورد ني��از براي انجام چنين برنامهها و
فرآیندهاي��ي را دارند ،نيز در موفقيت چنين فعاليتهايي اهميت دارد.
در حقيقت در سيستم آموزش و پرورش بايد فرآیندي براي شناسايي
توانمنديها و قابليتهاي معلمان و مربيان ویژه در سطح مدرسه ،منطقه
و ملي در كشف و شناسايي استعدادهاي دانشآموزان وجود داشته باشد.
ضمن ًا بايد به اين نكته نيز توجه شود كه نبايد اين برنامهها و سازوكارها
چارچوبهايي ثابت و خشك داشته باشند و خالقيت ،ابتكار و آزادي
عمل اجزاي سيستمهاي آموزشي را محدود نمايند؛ بلكه بايد رويكردها
و مباني آموزش داده ش��ود و در چارچوبهاي كالن ،افراد در انتخاب
روشها و سبكهاي اجراي برنامهها آزادي عمل داشته باشند.

حمایت از افراد و مجموعههایی که تعهد به تأسیس مدارس
و سیستمهای آموزشی دارند

یکی از بهترین راههای گسترش ش��ناسایی و کشف استعدادهای برتر
در زمینههای گوناگون ،جهتدادن و استفاده از انگیزهها و پتانسیلهایی
است که تعهد ایجاد و تأسیس مدارس و سیستمهای آموزشی را دارند.
استف��اده از این انگیزهها و پتانسیلها در چارچوبهای تعیین ش��ده
میتواند به گسترش غیرمتمرکز و مدیریت شده سیستمهای آموزشی
نخبگانی منجر ش��ود .تسهیل و حمایت درست از این افراد و گروهها
در راستای ایجاد مدارس و سیستمهای آموزشی مدنظر باید در دستور
کار دستگاهها و نهادهای حاکمیتی مسئول خصوص ًا وزارت آموزش و
پ��رورش و بنیاد ملی نخبگان قرار گیرد .این موضوع با رویکرد حاکم
بر سند نخبگان است که استفاده از نهادهای نخبگانی شامل نهادهای
ش��ناسایی کننده ،پرورش دهنده و استفاده کننده از استعدادهای برتر
و نخبگ��ان را جایگزین تعامل مستقیم با استعدادهای برتر و نخبگان

17

ک��رده است .در حقیقت در این رویکرد ،حاکمیت نقش فراستادی را
در توسع��ه و مدیریت نهادهای واسط ایفاء خواهد کرد و مستقیم ًا در
فعالیته��ای صفی ورود نخواهد نمود .سیاستگذاری و برنامهریزی
برای توسعه هدایت ش��ده و مدیریت ش��ده م��دارس و سیستمهای
آموزشی و پرورشی نخبگانی یکی از راههای تحقق این رویکرد است.
ضمن اینکه رویکرد گسترش سعه نخبگی و تنوعبخشی در روشها
و استعداده��ا را نیز تحقق خواهد بخشید چرا ک��ه افراد و گروههای
مختلف روشها و حوزههای تخصصی گوناگونی را مبنای کار خود
قرار خواهند داد .توجه به توزیع صحیح این مدارس و سیستمها چه از
نظر حوزه تمرکز و چه از نظر جغرافیایی در گسترش متوازن و برقراری
عدالت در شناسایی و پرورش استعدادها و فراهم نمودن فرصت رشد
برابر برای همه انواع استعداد و اقشار مختلف بسیار اهمیت دارد.
از آنج��ا که انگیزههای مختلفی در این راست��ا وجود دارد با تعیین
ش��اخصها ،استانداردها ،چارچوبها و روالهای درست میتوان به
خوب��ی از این ظرفیت بهره برد .به عنوان مث��ال افراد و مجموعههای
مختلفی وجود دارند که عالقه و توانمندی ایجاد سیستمهای آموزشی
در حوزههای تخصصی علمی مثل ریاضی ،تجربی و انسانی ،حوزههای
فرهنگی و هنری ،زمینههای مهارتی و فنی ،مهارتهای عمومی و سایر
حوزهها را دارند .در زمینههای پرورشی مانند پرورش دینی و اعتقادی،
نیز انگیزهها و ظرفیتهای بسیاری در جامعه وجود دارد.
سند سند راهبردی کشور در امور نخبگان>راهبرد کالن>1
راهبرد ملی > 1اقدام ملی:3

تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها ،نظامنامهها ،ضوابط
و مق��ررات براي مشارکت بيشتر بخ��ش غيردولتي در
تأسيس و فعاليت مدارس ،مراکز آموزشي تخصصي و
نهادهای نخبه پرور در حوزههاي مختلف و با روشها و
محتواي درسي متنوع
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فراهم كردن زمينه الزم براي فعاليت مدارس غیر دولتی که
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 آنها در
چارچوبهاي تعيين ش��ده و مبتني بر رويكردهايي درست و صحيح
ميتواند سازوكارها و سيستمهاي شناسايي استعدادهاي دانشآموزان
و استعدادهاي درخشان دانشآموزي را به صورت غيرمتمركز توسعه
ده��د .البته سياستگ��ذاران و نهادهاي حاكميتي خصوص�� ًا وزارت
آم��وزش و پ��رورش و بنياد ملي نخبگان باي��د سازوكارهاي نظارتي
مناسبي براي هدايت و نظارت بر اين مدارس و روشهاي ش��ناسايي
و جذب آنها داش��ته باشند .ضمن ًا بايد سياستها و ضوابط باالدستي
عالوه بر اينكه مانع خالقيتها نشوند و محدوديتها و زحمتهاي
غيرضروري براي توسعه اين مدارس و سيستمهاي آموزش��ي ايجاد
نكنند ،به نحوي باش��ند كه باعث توسعه و گسترش چنين مدارس و
سيستمهايي در گسترههاي جغرافيايي مختلف و زمينههاي گوناگون
ش��وند و از تمركز بر محدودههاي جغرافيايي خاص يا استعدادهايي
محدود مانند استعدادهاي درسي جلوگيري شود.

ایجاد سازوکارهای الزم برای شناسایی و هدایت استعدادها
در راستای اهداف و نیازهای کشور در مدارس

طبیعت ًا مدارس و سیستمهای آموزش��ی مطابق نیاز خود به شناسایی،
ج��ذب و هدایت دانشآموزان میپردازند .معموالً نیز به نحوی عمل
میکنن��د که بتوانند اهداف خ��ود را محقق ساخته و عملکرد و اعتبار
خود را ارتقاء دهند .بنابراین وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای
حاکمیتی مسئول در حوزه شناسایی مدارس مختلف ،باید سازوکارهای
الزم برای ش��ناسایی و هدایت استعدادها و قابلیته��ا را در راستای
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اهداف کشور و نیازهای نظام ،طراحی و اجرا نمایند .بهترین راه برای
این منظور نیز ش��ناسایی مدارس و سیستمهای آموزش��ی و پرورشی
مطل��وب و همراستا با سیاستها و اهداف وزارت آموزش و پرورش
و تسهیل و رفع موانع فعالیتهای آنها است .بدیهی است که با توجه
به گستردگ��ی نظام آموزش و پرورش ورود دستگاههای حاکمیتی به
تولید و ایجاد سیستمهای ش��ناسایی و پرورش استعدادهای درخشان
نمیتواند روش��ی مناسب و کارآمد باشد و این دستگاهها باید جایگاه
سیاستگ��ذاری ،راهبری ،بسترس��ازی و نظارتگری بر سیستمهای
مختلف را داشته باشند و به نحوی برنامهریزی و سیاستگذاری نمایند
که این سیستمها در راستای اهداف و برنامهها به صورت توزیع شده و
غیرمتمرکز توسعه پیدا کنند.
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

پرهیز از برچسب زدن عناوینی مثل نخبه ،تیزهوش بر افراد
مستعد در فرآیندهای شناسایی و کشف استعدادها
با توجه به اینکه طبق سیاستها و رویکردهای سند ملی نخبگان باید
از برچسب زدن بر افراد مستعد و خصوص ًا نخبه در اوایل مسیر نخبگی
پرهیز نمود ،الزم است این موضوع را در فرآیندهای شناسایی و کشف
استعدادهای برتر مدنظر قرار داد .استفاده از عناوین تخصصی به جای
عناوین عمومی در این مرحله بسیار ضروری است .به عنوان مثال به
جای ش��ناسایی یک فرد به عنوان تیزهوش یا نخبه یا استعداد برتر به
صورت عام ،بهتر است از روشهایی که استعدادهای خاص افراد مث ً
ال
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در ریاضی ،قرآن ،مهارتی خاص ،هنری را نشان میدهد ،استفاده کرد.
نتایج آزمونهایی که توانمندیهای عمومی و ذهنی را تعیین میکنند و
در حوزه خاصی قرار نمیگیرند ،مثل آزمونهای ضریب هوشی و امثال
آن که نباید به دانشآموزان و حتی اولیای آنها اعالم شود .ضمن ًا الزم
است عناوینی که به این استعدادهای برتر داده میشود ،زماندار باشد.
در حقیقت یک دانشآموز مث ً
ال باید بگوید من نفر برتر(یا جزء نفرات
برتر) آزمون شیمی سال دوم دبیرستان هستم و از اختصاص یک عنوان
عمومی و همیشگی مثل تیزهوش ،نخبه ،مستعد ،نخبه درسی خاص به
دانشآموزان پرهیز شود .لذا سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در
زمینه شناسایی و کشف استعدادهای برتر دانشآموزی باید به نحوی
باشد که مدارس و مجموعههای آموزشی و پرورشی استعدادهای برتر
را به این موض��وع سوق دهد .تخصصی کردن مدارس در حوزههای
مختلف و اختصاصی کردن عنوان و مأموریت مدرسهها یکی از بهترین
و سادهتری��ن راهها در این زمین��ه است ،لذا باید از دادن اسامی خاص
مثل مدرسه نخبگان ،تیزهوشان ،استعدادهای برتر پرهیز نمود.همچنین
باید بر نوع و عنوان آزمونها و فرآیندهای شناسایی و جذب مدارس
و سیستمهای آموزشی و پرورشی استعدادهای برتر نیز نظارت داشت.

ایجاد فرآیندهای رصد استعدادها در مدارس

اگرچه باید از برچسب زدن و اعالم مستعد بودن و تیزهوش بودن افراد
به خود آنها پرهیز نمود ،اما نظام آموزش و پرورش باید استعدادهای
برت��ر و افراد ویژه را ش��ناسایی نماید .ش��ناخت استعدادهای ویژه و
تیزهوشان خاص و نوابغ در سیستم آموزش و پرورش ضروری است
لذا داشتن فرآیندها و سیستمهای رصد و پایش استعدادهای مختلف
در نظ��ام آموزش و پرورش امری مه��م و الزامی است .این فرآیندها
و سیستمه��ا باید با دریاف��ت اطالعات از م��دارس و مجموعههای
آموزش��ی مختلف با مأموریت آموزش و پ��رورش استعدادهای برتر
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و تحلیل اطالعات ،استعدادهای خاص را کشف و ش��ناسایی نمایند.
استفاده از روشه��ای فرامدرسهای برای ش��ناخت این استعدادهای
وی��ژه نقش مکمل اطالعات حاصل از مدارس را خواهد داش��ت که
باید در سیاسته��ا و اقدامات وزارت آموزش و پرورش به آن توجه
ش��ود .برگزاری مسابقات ،رقابتها ،آزمونها و رویدادهای خاص در
حوزههای مختلف میتوانند برای این مهم مورد استفاده قرار گیرند.

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

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

شناسایی و جذب معلمان ،مربیان و مدیران نخبه و مستعد

ش��ناسایی و جذب معلمان ،مربیان و مدیران نخبه و مستعد نیز یکی
دیگر از مأموریتهای دستگاههای حاکمیتی مسئول در زمینه پرورش
استعداده��ای برت��ر است .در واقع هر چند هدف نهایی ش��ناسایی و
پ��رورش استعدادهای دانشآموزان است ام��ا این امر بدون استفاده از
معلمان ،مربیان و مدیران توانمند امکانپذیر نیست لذا وزارت آموزش
و پرورش ،بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاههای مسئول باید سیاستها
و تدابیر الزم برای شناسایی و کشف معلمان ،مربیان و مدیران نخبه و
برتر را تعیین نموده و مبنای عمل قرار دهند .این سیاستها باید منجر
به ایجاد سازوکارهای ش��ناسایی و کشف معلمین و مربیان همزمان با
استعدادیابی در دانشآموزان ش��ود .نکته قابل ذکر اینکه برای این کار
نباید به مدارس و سیستمهای آموزشی و پرورشی رسمی محدود شد
چرا که بسیاری از ظرفیتها ،توانمندیها و استعدادها در حوزه تعلیم و
تربیت استعداهای برتر در خارج نظام رسمی آموزش و پرورش است
که باید از آنها استفاده شود.

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

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

تأمین منابع مالی کافی و روشهای آن

یک��ی از لوازم ماندگاری توسعه سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی
استعداده��ای برتر ،وج��ود منابع مالی کافی ب��رای انجام فعالیتها و
برنامههاست ،که معموالً نیز نسبت به سیستمهای معمول آموزشی و
پرورشی هزینههای بیشتری را نیز در بردارند .با توجه به شرایط جامعه
و حوزههای فعالیت این مجموعهها روشهای مختلفی برای تأمین این
هزینهها وجود دارد که الزم است در سیاستگذاریها و برنامهریزیها
مورد توجه قرار گیرد .در برخی موارد که فعالیت مجموعهها اعتبار الزم
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را در جامعه دارا بوده و تقاضای مناسب برای چنین آموزشهایی وجود
دارد سیاستها باید به نحوی باش��د که با تأمین مالی این سیستمها از
طریق دریافت هزینه از مخاطبان انجام شود .البته در چنین سیاستهایی
باید به امکان استفاده همه اقشار درآمدی از این خدمات آموزشی توجه
شود و سازوکارهایی برای حمایت از این گروه و فراهم کردن فرصت
استفاده آنها طراحی شده و مورد استفاده قرار گیرد .نکته قابل توجه
این است که در این خصوص امکان ارائه یک سیاست یا برنامه واحد
برای همه بخشهای جامعه وجود ندارد چرا که هم هزینههای چنین
سیستمهای��ی در جاه��ای مختلف متفاوت است و ه��م تقاضا برای
آموزشها و هم توان مالی مخاطبان که وجود سیاستهای متناسب با
هر بخش را ضروری میسازد.
دست��ه دوم سیستمهایی است که ش��ناسایی ،هدای��ت و پرورش
استعدادهای برتر را در دست��ور کار دارند اما مخاطب و استقبال الزم
از زمینه آموزش��ی و پرورشی آنها به دالیل مختلف وجود ندارد .در
چنی��ن ش��رایطی در صورتی که مأموریت ای��ن سیستمها در راستای
نیازهای کشور و اهداف نظ��ام جمهوری اسالمی است باید روشها
و سیاسته��ای الزم برای تأمین مال��ی و توسعه آنها طراحی و اجرا
ش��ود .یکی از روشهای مناسب ب��رای تأمین منابع مالی برای چنین
سیستمهای��ی وضع قوانین و تدوین سیاستهایی است که مطلوبیت
الزم را برای تأمین منابع الزم این سیستمها توسط مجموعههای دولتی
و خصوصی مختل��ف ایجاد نماید .مواردی مثل معافیتهای مالیاتی،
افزایش اعتبار از طریق اعط��ای گواهینامهها ،دادن مجوز فعالیتهای
خاص و سایر روشهای��ی از این دست به مجموعههای مختلف در
صورت تأمین منابع سیستمهای آموزشی و پرورشی تأیید شده استعداد
برتر یکی از روشهای هدایت منابع در این سیستمها است .به عنوان
مثال برای بسیاری از مجموعههای اقتصادی کاهش هزینههای قانونی
در ازای کم��ک به ای��ن سیستمها بسیار جذاب اس��ت خصوص ًا اگر
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این مجموعههای آموزش��ی و پرورشی تشابهاتی در حوزه فعالیت با
این بنگاههای اقتصادی داش��ته باشند .فرض ًا یک مجموعهی فعال در
زمینه ساخت خودرو میتواند حامی و فراهمکننده بستر آموزشهای
مهارتی برای سیستم نخبگانی باشد .استفاده از توان مؤسسات فرهنگی
هنری و اعطای تخفیفات و مجوزهای مختلف به آنها در ازای چنین
فعالیتی مثال دیگری از این روش است که میتواند مورد استفاده قرار
گیرد .الزم به ذکر است این موضوع با ایجاد مدارس ذیل مجموعهها
متفاوت است چراکه هدایت منابع به مجموعههای تأیید ش��ده را که
توان مالی الزم را ندارند ش��امل میش��وند .این روش خصوص ًا برای
توسعه سیستمهای آموزش��ی و پرورشی استعدادهای برتر در مناطق
کمتر توسعه یافته کشور روش مناسبی است زیرا میتواند منابع مالی را
از مرکز به سمت آنها هدایت نماید.
برای مدارس و سیستمهای آموزش��ی و پرورشی استعدادهای برتر
که هیچ یک از راههای فوق را برای تأمین مالی ندارد و امکان تأمین از
طریق بخشهای مختلف جامعه ممکن نیست ،الزم است سیاستهای
حمایتی تدوین و اجرا گردد .در این سیاستها نیز باید تا حد ممکن
رویکرد کاهش هزینه تا افزایش درآمد مورد توجه قرار گیرد به عنوان
مثال به جای اختصاص منابع مالی به یک مجموعه آموزشی و پرورشی
استعدادهای برتر موارد هزینهزایی مثل تأمین فضای آموزش��ی ،تأمین
نیروی انسانی مناسب و امکان استفاده از فضاهای ورزشی ،کارگاهی
و تفریحی در دستور کار قرار بگیرد .ضمن ًا حمایتهای ذکر شده باید
به نحوی برنامهریزی و اجرا شوند که به تدریج به استقالل مجموعهها
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 كسانى كه اخت��راع و ابداع مىكنند
تا -انشاءاهلل -ايران خودش همه چيز را بسازد و مستقل
بشود .به هر ص��ورت مىگويم -انشاءاهلل -كه به دولت
تذك��ر بدهند كه همراهى كنند و ملت هم البته موظف
است كه با ش��ما همراهى كند تا -انشاءاهلل -كارها را راه
بيندازند .و ايران -انشاءاهلل -مستقل بشود.

حضرت امام خمینی (ره )
صحيفه نور،جلد ،13صفحه 96ـ دیدار سه تن از مخترعين
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن>1
راهبرد ملی>2اقدام ملی:6

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

 .3-1اشتباهات رایج در سیاستگذاری در راستای
شناسایی استعدادها

اشتباهات رایج درسیاستگذاری شناسایی استعدادها در کادر زیر ارائه
و در ادامه تشریح شده است.
محدود کردن شناسایی استعدادها به مدارس
منحصر دانستن ش��ناسایی استعداده��ا در زمینههای
درسی
سیاستگ��ذاری ی��ک بع��دی در سم��ت عرض��ه
سیستمه��ای پرورش استع��داد بج��ای ارتقای سمت
تقاضای این سیستمها
جداس��ازی دانشآم��وزان ب��ا استعداد ب��اال از سایر
دانشآموزان
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محدود کردن شناسایی استعدادها به مدارس

هر چند مدرسه يك��ي از مهمترين بسترهاي ظهور و بروز استعدادها
و توانمنديه��اي كودك��ان و نوجوانان است اما فرآیند ش��ناخت و
كش��ف استعدادهاي كودكان مستعد و باه��وش نبايد فقط به مدارس
و سيستمهاي 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 دانشآموزان و استعداهاي
برتر دانشآموزي ،ساير نهادها ،دستگاهها و مجموعههايي كه كودكان
و نوجوانان با آنها تعامل دارند نيز بايد به اين امر توجه داشته باشند.
مجموعههاي آموزشي غيررسمي سيستمهاي آموزش پيش از دبستان،
نهادهاي فرهنگي هنري كه مخاطبان آنها ش��امل كودكان و نوجوانان
ميشوند و به خصوص خانوادهها 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 بخشهاي مرتبط
ب��ا استعدادهاي درخش��ان وزارت آموزش و پ��رورش برنامهريزي و
اق��دام براي استفاده از اين نهادها و اجتماعات در ش��ناسايي و كشف
استعدادها و توانمنديها كودكان و نوجوانان و نيز توجيه اين نهادها،
مجموعهها و اجتماعات در اين زمينه است .بديهي است كه با توجه
به اينكه بسي��اري از اين نهادها و مجموعهها سيستمهايي غيررسمي
و غيرحاكميت��ي هستند تعامل با آنها از طري��ق روشهاي رسمي و
ساختيافته ممكن نيست و بايد براي توجيه و بهرهگيري از آنها در
زمينه شناسايي استعدادهاي برتر دانشآموزي از روشهايي متناسب با
ماهيت آنها استفاده شود.

منحصر دانستن شناسایی استعدادها در زمینههای درسی

بايد توجه ش��ود كه ش��ناسايي استعدادها در مدارس نبايد منحصر به
استعداده��ا و قابليتهاي دانشآم��وزان در زمينههاي درسي ش��ود.
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استعدادها و توانمنديهاي كودكان و نوجوانان در زمينههاي مختلف
علمي ،فرهنگي ،هنري و مهارتي بايد مورد بررسي و ش��ناسايي قرار
بگيرد لذا بايد برنامههاي مناسبي براي شناسايي و كشف استعدادهاي
مختلف دانشآموزان تدوين شده و زمينههاي الزم براي اجراي آنها در
مدارس فراهم شود .استفاده از روشهاي فرامدرسهاي مانند همايشها،
مسابقات ،رقابته��ا و جشنوارههاي مختلف در سطوح و حوزههاي
گوناگون ميتواند فعاليت مدارس و معلمان را در ش��ناسايي و كشف
استعدادها را تكميل نمايد.

سیاس��تگذاری یک بعدی در س��مت عرضه سیستمهای
پرورش استعداد بجای ارتقای تقاضای این سیستمها

سیاستها و برنامهها باید بیشتر متمرکز به سمت تقاضا باشند تا سمت
عرض��ه .به این معنی که به جای تدوین و اجرای سیاستهای توسعه
دهنده سیستمهای آموزشی خاص ،سعی شود تقاضای جامعه به سمتی
هدایت شود که خودبهخود منجر به توسعه سیستمهای عرضه کننده
این نوع خدمات آموزش��ی شود .نمونههای بسیاری از این مورد قابل
مشاهده است .با توسعه تقاضا برای کنکور ،المپیاد ،مدارس تیزهوشان
و امثال آنها در جامعه سیستمهای آموزشی و پرورشی در راستای آنها
به صورت چشمگیری توسعه پیدا کردهاند که لزوم ًا درست و مطلوب
هم نیستن��د .برای توسعه سیستمهای آموزش و پرورش استعدادهای
برتر خصوص ًا برای شناسایی و کشف استعدادها در حوزههای مختلف،
ایج��اد تقاض��ا در آن حوزهها میتواند منجر ب��ه توسعه سیستمهای
آموزشی و پرورش��ی بشود .البته طبیعی است که این نوع سیاستها
و برنامه بلندمدت ب��وده و نمیتوان انتظار اثربخشی سریع را از آنها
داش��ت .به عنوان مثال به جای ایجاد سیستمهای آموزش مهارتهای
فنی که مأموریت آنها شناسایی و کشف دانشآموزان مستعد در این
حوزههاست باید با سیاستهایی اعتبار الزم به این حوزه داده شده و
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تقاضای جامعه در آن رش��د یابد .در این صورت سیستمهای مختلف
از جمله سیستمهای آموزش و پرورش استعدادهای برتر این حوزه نیز
شکل خواهد گرفت .بدیهی است که بدون وجود تقاضای الزم در هر
حوزهای ،سیستمهای شناسایی و کشف استعدادهای برتر در آن حوزه
محکوم به شکست هستند.

جداسازی دانشآموزان با استعداد باال از سایر دانشآموزان

ِ
پرورش استعدادهای برتر باید تمرکز اصلی بر
در سیستمهای آموزش و
عدم جداسازی از جانب حاکمیت باشد .خصوص ًا همانگونه که پیش
از این هم اش��اره شد ،اطالق واژه نخبه و استعداد درخشان بهصورت
عمومی به دانشآموز یا دانشآموزانی خاص ،آسیبهایی هم برای خود
آنها به همراه خواهد داشت و هم برای سایر دانشآموزان؛ البته چنانچه
گفته شد این موضوع بهمعنی عدم توجه به استعدادهای برتر نیست
بلکه باید ارزشهای مختلف برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنها
استفاده نمود .استفاده از سازوکارهایی که منجر به غنیسازی محتوای
درس��ی ،ایجاد زمینه برای فعالیتهای مختلف و دسترسی به نتایج و
امکانات مورد نیاز برای رشد شود ،میتواند جایگزین جداسازی شود.
بهعن��وان نمونه مأموری��ت دادن به برخی معلم��ان ،مربیان و کادر
مدرسه برای شناسایی ،توجه ،هدایت و توانمندسازی افراد مستعد در
مدرسه میتواند مؤثر واقع ش��ود .این روشها که یکی از آنها طرح
ش��هاب میباشد و در آموزش و پرورش در حال انجام است میتواند
ش��ناسایی و رش��د استعدادها را در گست رهای وسیع انجام دهد .البته
ممکن است برای رش��د در سطوح باالت��ر و برای استعدادهای بسیار
باال و دانشآموزان تیزهوش و خاص روشهای مک ّملی مورد استفاده
قرار گیرد .استفاده از آموزشهای برونمدرسهای مثل ایجاد فضاهای
تخصصی برای دانشآموزان مستعد عالقهمند از جمله خانههای علوم
مختلف ،آزمایشگاهها ،پژوهشگاههای دانشآموزی و امثال آن میتواند
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یکی از روشهای مک ّمل سیستمهای ارشد استعدادهای دانشآموزان
در مدارس عادی باشد.
دورهه��ای تابستانی ،اردوه��ای علمی و طرحه��ای کارآموزی و
ک��ارورزی نیز سای��ر روشهایی است که میتوان��د در سیاستها و
برنامهه��ای دستگاههای مسئوالن بهعن��وان گزینههای مک ّمل به آنها
توجه کرد.

فصل دوم  -هدایت استعدادها

 .1-۲مقدمه

هدایت استعدادها و ظرفیته��ای دانشآموزان یکی از وظایف مهم
نظام آموزش و پرورش است .در حقیقت صرف داش��تن استعداد یا
توانمندی باال کافی نیس��ت و این استعداد باید در مسیری صحیح و
درست هدایت ش��ده و رشد یابد تا موجب تعالی صاحب استعداد و
جامعه شود .بنابراین هدایت استعدادهای افراد خصوص ًا استعدادهای
برت��ر که دارای قابلیتها و ظرفیتهای وی ژهای هستند و سرمایههای
جامعه محسوب میشوند برای رشد صحیح و شکوفایی مناسب آنها
ض��روری است .لذا نظام آم��وزش و پرورش و نظام نخبگانی کشور
باید توجه و عنایت وی ژهای به امر هدایت و جهتدهی دانشآموزان
مستعد و استعدادهای آنها داش��ته باشد .شناخت صحیح از نیازهای
کشور ،روشهای هدایت استعدادها ،جهات تربیتی مناسب و مسائل
مربوط به هدایت آموزش��ی و پرورشی دانشآموزان برای تحقق این
ام��ر ضروری است .عدم توجه به ظرافتها و حساسیتهایی که در
هدای��ت و جهتدهی دانشآموزان وج��ود دارد میتواند آسیبهای
جبرانناپذیری چه در سطح افراد و چه در سطح جامعه ایجاد نماید.
در ادام��ه رویکردهایی که نظام نخبگانی و آموزش و پرورش کشور
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باید در هدایت و جهتدهی به استعدادهای برتر دانشآموزی به آنها
توجه داشته باشند بر اساس سیاستهای سند راهبری کشور در امور
نخبگان ارائه شده است.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان> راهب��رد کالن>1
راهبرد ملی:2

هداي��ت صاحب��ان استعداده��اي برت��ر با استف��اده از
توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی

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

رویکردهای صحیحی که وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای
حاکمیتی در راستای هدایت استعدادها باید مدنظر قرار دهند ،در کادر
زیر ارائه و در ادامه تشریح شده است.
هدایت استعدادهای برتر هم در جهتهای تربیتی و
اعتقادی و هم در جهات علمی و مهارتی
ایج��اد بستره��ای محتوای��ی ،زمینهه��ای عملی و
زیرساختهای آموزشی و پرورشی
برگ��زاری برنامههایی برای رش��د و هدایت معلمان،
مربیان ،اولیاء و خانوادههای دانشآموزان مستعد
ایج��اد امکان��ات مناسب و متناسب ب��ا استعدادها و
اولویتهای مناطق و بخشهای مختلف کشور
الگوسازی
استفاده از ظرفیت تأثیرگذاری دانشآموزان مستعد بر
خانوادهشان
تعیین ش��اخصهایی ب��رای ارزیابی ب��رای هدایت
استعدادها و مجموعههای متولی این حوزه
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توج��ه وی��ژه در هدای��ت و جهتدهی ب��ه نوابغ و
استعدادهای ویژه
سیاستگ��ذاری هدایت��ی و نظارتی ب��ر سیستمهای
آموزشی و پرورشی غیر رسمی
تسهیل مسیره��ای درست و مسدود کردن و افزایش
هزینه مسیرهای نادرست هدایت استعدادها
احیای دورههای کارورزی و کارآموزی

هدایت استعدادهای برتر هم در جهتهای تربیتی و اعتقادی،
هم در جهات علمی و مهارتی

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

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

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

حضرت امام خمینی (ره)
صحيفهنور ،جلد ،13صفحه ،دیدار سه تن از مخترعين

ایجاد بسترهای محتوایی ،زمینههای عملی و زیرساختهای
آموزشی و پرورشی

وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان به عنوان متولیّان پرورش
استعدادهای درخشان دانشآموزی باید بسترهای محتوایی ،زمینههای
عملی و زیرساختهای آموزش��ی و پرورش��ی الزم را برای هدایت
استعدادها آماده نمایند .این بسترها و زیرساختها شامل:
 -1محتوای درسی مناسب که باید متناسب با استعدادها ،توانمندیها
و نیازمندیهای تربیتی و آموزشی استعدادهای برتر باشد،
 -2دبیران ،معلمان و مربیان مناسب که انگیزه الزم و توانمندی مورد
نیاز برای آموزش و تربیت دانشآموزان مستعد را داشته باشند،
 -3شرایط و زمینههای شرکت در اجتماعات و برنامههای اعتقادی
به منظور ایجاد تجربههای مطلوب معنوی و تربیتی،
 -4امکانات و زیرساختهای عملی ساختن آموزشهای تئوری
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 -5زمینه پیادهسازی یافتههای آموزشی و تربیتی در زندگی فردی
و اجتماعی
لذا الزم است برای تأمین این زیرساختها برنامهریزی و اقدامات
الزم صورت گیرد .بدیهی است که استعدادهای برتر و ویژه دانشآموزی
نیازمندیها و زیرساختهای خاصی را برای رش��د و تربیت صحیح
الزم دارند که باید کام ً
ال مورد توجه قرار گیرند .در غیر این صورت یا
استعدادها و توانمندیهای آنها هدر رفته و به شکوفایی نخواهد رسید
و یا جهت رشد جهتی نامناسب بوده و تربیتی صحیح که الزمه رسیدن
به کمال فردی و اجتماعی است در آنها محقق نخواهد شد.

برگزاری برنامههایی برای رش��د و هدایت معلمان ،مربیان،
اولیاء و خانوادههای دانشآموزان مستعد

از آنج��ا که هدایت دانشآم��وزان از طریق هدای��ت معلمان ،مربیان،
خانوادهه��ا و اف��راد تأثیرگ��ذار پیرامون آنها بهتر انجام خواهد ش��د
دستگاههای حاکمیتی باید برنامههایی را برای رشد و ارتقاء و هدایت
معلمان ،مربیان ،اولیاء و خانوادههای دانشآموزان مستعد داشته باشند.
س��ند راهبردی کش��ور در ام��ور نخبگان>راهبرد کالن>1
راهبرد ملی >2اقدام ملی4:

برنامهريزي 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 برنامههاي
آموزشي كوتاه مدت و ترويجي

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

به صورت طبیعی دانشآموزان به جمعیتهایی سوق پیدا میکنند که
امکانات و لوازم رش��د در آنها فراهم باش��د .فرض ًا در مدرسهای که
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امکانات رایانهای خوبی دارد دانشآموزان به استفاده از آن و به تبع آن
رشد در زمینههای مرتبط با علوم رایانه سوق پیدا میکنند ،در مدرسهای
که امکانات کارگاهی و فنی وجود دارد تمایل به کارهای فنی افزایش
مییابد و در سایر مسائل مثل آزمایشگاههای علمی ،امکانات عملی نیز
این امر صادق است .لذا وزارت آموزش و پرورش باید با برنامهریزی
صحیح و ایجاد امکانات مناسب و متناسب با استعدادها و اولویتهای
مناطق و بخشهای مختلف کشور ،زمینههای رشد استعدادهای برتر در
زمینههای اولویتدار و مورد نیاز جامعه را فراهم آورد.

الگوسازی

یک��ی از مهمتری��ن فعالیتها و اقدامات در ح��وزه جهتدادن به
دانشآموزان الگوسازی است .وزارت آموزش و پرورش و بنیاد ملی
نخبگان باید با همکاری صدا و سیما ،رسانهها و سایر دستگاههای
علم��ی و فرهنگی برنامههای��ی را جهت ایج��اد الگوهای علمی،
عملی و اخالقی ب��رای دانشآموزان مستعد تدوین و اجرا نمایند.
چهرهس��ازی از نخبگان و بزرگان در سطوح و حوزههای مختلف
و اولوی��تدار کشور با عنایت به ابعاد اخالق��ی ،دینی و اعتقادی
ب��رای دانشآموزان مستعد ضروری اس��ت .ایجاد فرصتهایی در
سط��ح مدارس ،مناطق ،ش��هرها و فرصتهای مل��ی برای ارتباط
رودرروی دانشآموزان مستعد و استعدادهای درخشان با نخبگان
جامعه میتوان��د تأثیر آنها را دو چندان نمای��د .الگوسازی برای
معلم��ان ،مربیان ،اولیاء و خانوادهها نیز در هدایت و جهتدهی به
استعدادهای برتر دانشآموزان به صورت غیرمستقیم مؤثر خواهد
بود .هدای��ت استعدادهای برتر دانشآم��وزان بوسیله همساالن و
تعریف گروهها و فعالیتهای گروهی هدایت ش��ده و جهتدهی
ش��ده یکی از راههای بسیار کلیدی اس��ت .ایجاد زیرساختهایی
ب��رای ایجاد ،توسعه و فعالیت این گروههای دانش آموزی متشکل
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از استعداده��ای برت��ر در حوزهه��ای مختلف وظیف��ه بخشهای
مسئول در زمین��ه استعدادهای برتر در وزارت آموزش و پرورش
و بنی��اد ملی نخبگان است .این کار در مدارسی که مأموریت ویژه
در پ��رورش استعدادهای برت��ر دارند به دلیل امکان ایجاد گروه از
دانشآم��وزان مستع��د ،سادهتر است .ام��ا در روشهایی که بدون
جداسازی دانشآموزان مستعد و در مدارس عادی انجام میش��ود
ایج��اد گروههای بین مدرسهای و ش��بکههایی فراتر از مدارس و
مؤسسات آموزشی و پرورش��ی الزم است .ایجاد زیرساختهای
فیزیکی در مناطق و بخشهای مختلف کشور خصوص ًا در مناطق
کمتر برخوردار برای ساماندهی و گسترش این گروههای نخبگانی
و فعالیته��ای گروههای دانشآموزان ضروری است .برنامهریزی
برای رویدادهایی که بتواند استعدادهای برتر را گردهم جمع نماید
و ایجاد زمینههای الزم ب��رای تشکیل گروههای دانشآموزی بین
آنها ،یکی از روشهای مناس��ب برای گسترش چنین گروههایی
اس��ت .ان��واع مسابقات ،جشنوارهه��ا ،اردوهای علم��ی و عملی،
رقابته��ا ورویدادهایی از این قبیل که بتواند دانشآموزان مستعد
در ح��وزه خاصی را کنار یکدیگ��ر جمع کند میتواند در برنامهها
مدنظر قرار بگیرد .البته باید توجه ش��ود زمان و شرایط الزم برای
تشکی��ل ای��ن گروهها حداقلهای��ی دارد که باید ب��ر اساس آنها
برنامهری��زی صورت گیرد .مث ً
ال طول دوره چنین رویدادهایی باید
حداقل چند روز باش��د و امکاناتی ب��رای انجام فعالیتهایی اولیه
ب��رای دانشآموزان فراهم ش��ود تا تیمها ش��کل بگیرند .در ادامه
نیز با رصد گروههای تشکیل ش��ده در این رویدادها باید زمینه و
امکانات الزم برای ادامه فعالیت آنها فراهم شده و از نابودی آنها
جلوگیری شود.
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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؟

مقام معظم رهبری
دیدار نخبگان جوان دانشگاهی ـ 1387/6/5

اس��تفاده از ظرفی��ت تأثیرگذاری دانشآموزان مس��تعد بر
خانوادهشان
همچن��ان ک��ه خانوادهها بر فرزن��دان تأثیر میگذارن��د ،فرزندان و
دانشآموزان ه��م بر خانواده و اولیاء خ��ود مؤثر هستند .خصوص ًا
دانشآم��وزان مستعد و استعدادهای برتر معموالً جایگاه وی ژهای در
خانواده پیدا میکنند که تأثیرگذاری آنها را افزایش میدهد .استفاده
از تأثی��ر این دانشآموزان بر خانواده میتوان��د به عنوان ابزاری در
هدایت و جهتدهی خانوادهها و اولیاء استفاده ش��ود .دستگاههایی
مثل آموزش و پرورش ،بنیاد نخبگان و سایر دستگاههای فرهنگی و

41

اجتماعی میتوانند از این ظرفیت در فعالیتها و برنامههای فرهنگی
و اجتماعی استفاده نمایند.

تعیین شاخصهایی برای ارزیابی برای هدایت استعدادها و
مجموعههای متولی این حوزه

یک��ی از ابزارهای مهم هدای��ت افراد و مجموعهه��ا ارزیابی است.
ارزیاب��ی غیر از اینک��ه اطالعاتی را از وضعیت اف��راد و مجموعه از
جه��ات مختلف حاصل میکند ،حکم جهتدهن��ده و هدایتکننده
فعالیتهای آنها را نی��ز دارد .لذا یکی از مهمترین عوامل در جهت
فعالیتهای مدارس ،گروههای دانشآموزی و دانشآموزان خصوص ًا
در استعداده��ای برتر که توانمندی ارتق��اء در سیستمهای ارزیابی و
سنج��ش را دارند ،تعیین ش��اخصهای درس��ت ،ارزیابی و سنجش
صحیح و اعتباردهی مناسب ب��ر مبنای این ارزیابی و سنجش است.
کلیدیترین اهرمی ک��ه در اختیار دستگاههای حاکمیتی است همین
ش��اخصها و ارزیابیهاست .در حال حاضر مهمتری��ن ارزیابی در
سیستمهای آموزشی و پرورشی معطوف به ورود به دانشگاهها است
که آن هم اغلب با نتیجه کنکور ارزیابی میشود .در حقیقت تنها معیار
ارزیاب��ی برای سنجش و اعتبارده��ی دانشآموزان معدل آنها و رتبه
آزمونها و کنکورها است که مهمترین آنها نیز کنکور سراسری است.
مدارس نیز با تعداد قبولی در همین آزمونها و معدل دانشآموزانشان
سنجیده میش��وند و معلم��ان نیز اعتبار خ��ود را از آماده کردن بهتر
دانشآموزان برای همین منظور به دست میآورند .لذاست که سیستم
آموزش و پرورش ،ش��امل مدارس ،معلم��ان ،مربیان ،دانشآموزان و
سای��ر اجزا هم در جهت ارتقاء در این سیستم ارزیابی مبتنی بر نتایج
کمی آزمونه��ا و امتحانات درسی هستند .ب��ه همین دلیل است که
همه استعداده��ا و ظرفیتهای دانشآموزان و بلکه معلمان و مربیان
صرف آمادگی برای آزمونها و کنکورها میش��ود .البته سازوکارهای
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ضعیفی نیز کنار این جریان عمده قرار میگیرد که ش��امل المپیادهای
علم��ی ،جشنوارههای ملی دانشآم��وزی و برخی رقابتها است که
گستره نفوذ آنها چندان وسیع نیست و متأسفانه علت ورود بسیاری
از دانشآموزان به چنی��ن سازوکارهایی نیز امتیازات نفرات برتر این
فرآیندها در آزمون ورودی دانشگاه است .تا زمانی که این نظام ارزیابی
ت��ک بعدی و مسلط بر نظام آم��وزش و پرورش وجود دارد بسیاری
از اقدامات و فعالیتها در جهت شناسایی ،کشف ،هدایت و پرورش
استعدادهای برتر دانشآموزی بیثمر خواهد ماند و به صورت طبیعی
و بر اساس قواعد منطقی حاکم بر ذهن اجزای مختلف نظام آموزشی،
دانشآموزان مستعد به سمت تالش برای آمادگی ش��رکت در آزمون
س��وق پیدا میکنن��د و از کارهایی که ممکن اس��ت در آنها توانمند
باشند باز میمانند .در این میان دستگاههای حاکمیتی مسئول در حوزه
استعدادهای برتر دانشآموزی باید دو سیاست را همزمان مدنظر قرار
بدهند .اول تعدد و تنوع سازوکارهای ارزیابی که در ورود به دانشگاه
از امتیاز خوبی برخوردار باشد که بتواند افراد را قانع کند که به جای
ت�لاش برای قبولی در کنکور میتوانند ب��ا انجام فعالیتهایی که در
آن توانای��ی ،استعداد و عالق��ه دارند مسیر ورود به دانشگاه را هموار
سازند .دوم اهداف جایگزین به جای ورود به دانشگاه به معنای فعلی
تعریف و ترویج داده شود .تعریف دورههای مهارتی و حرفهای ،رفتن
به سمت بازارکار و آموزشهای الزم برای فعالیت در این حوزه ،طی
کردن دورههای هنری و تبدیل شدن به هنرمندان نخبه و خبره از جمله
م��واردی است که میتواند به عنوان مسیر جایگزین مورد توجه قرار
گیرد .البته مورد دوم نیازمند برنامه کالن و بلندمدت است و مشارکت
دستگاههای حاکمیتی زیادی ع�لاوه بر وزارت آموزش و پرورش و
بنیاد ملی نخبگان را میطلبد.
نکته کلیدی این است که روشهای ارزیابی و سنجش و همزمان
ب��ا آن سازوکارهای اعتباردهی باید در جهات اولویتدار و مورد نیاز
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کشور در سیستم آموزش و پرورش خصوص ًا برای استعدادهای برتر
طراحی و عملیاتی شوند .سیستمهای اطالعاتی و پایش نیز الزم است
ت��ا اطالعات حاصل از این ارزیابیها در آنها ثبت و ضبط ش��ده و
مبنای تحلیله��ا و ارزیاب��ی دانشآموزان ،معلمان ،مربی��ان ،مدیران
و مدارس باش��د .ضمن ًا نباید از سیستمه��ای ارزیابی و اعتباردهی به
معلمان و مدیران و مدارس غافل شد زیرا به صورت غیرمستقیم تأثیر
بسیار باالیی بر دانشآم��وزان و استعدادهای برتر و جهتگیریهای
آنها خواهد داش��ت .تعامل وزارت آم��وزش و پرورش و بنیاد ملی
نخبگان با صداوسیما برای تولی��د برنامههای ویژه استعدادهای برتر
میتواند تأثیر بسزایی در هدایت و جهتدهی به دانشآموزان مستعد
و الگوسازی برای آنها داش��ته باشد .این کار خصوص ًا از روشهای
غیرمستقیم و در قالب برنامههای کودک و نوجوان باید در دستور کار
دستگاههای مسئول و سازمان صداوسیما قرار گیرد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >4
راهبرد ملی >2اقدام ملی  2 ،1و :3

تصويب شاخصها ،استانداردها ،ضوابط و مقررات
الزم براي نظام نخبگاني در سطوح و حوزههاي مختلف
و نظارت مستمر بر حس��ن اجراي آن توسط بنياد ملي
نخبگان
طراحي شاخصها و معيارهاي الزم براي اعتباردهي،
اعتبارسنج��ي و رتبهبن��دي جشنوارهه��ا و رقابتهاي
نخبگان��ي توس��ط بنياد مل��ي نخبگان و ب��ا همكاري
وزارتخانهها و نهادهاي مسؤول
ارزياب��ي و پايش مستمر نظام نخبگاني کشور و ارائه
گزارشهاي دورهاي و ساليانه به ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي
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توجه ویژه در هدایت و جهتدهی به نوابغ و استعدادهای
ویژه

هرچند طبق رویکرده��ا و سیاستهای سند راهبردی کشور در امور
نخبگان باید دامنه نخبگی توسعه یابد و توجهات و اقدامات برای طیف
وسیعتری از افراد مستعد مهیا ش��ود اما در میان دانشآموزان مستعد،
اف��راد نابغه و وی ژهای قرار دارند که باید به آنها توجهی ویژه صورت
گی��رد .هدایت و جهتدهی به این نوابغ و استعدادهای ویژه میتواند
منج��ر به هدایت بخش قابل مالحظهای از جامعه ش��ود چرا که این
افراد معموالً پیشرانها و افراد اثرگذار اجتماعی را تشکیل خواهند داد.
بنابراین وزارت آموزش و پرورش و علیالخصوص بنیاد ملی نخبگان
که مأموریتی ویژه را در قبال این نوابغ و استعدادهای خاص دارند باید
برنامهه��ا و اقدامات الزم برای هدایت و جهتدهی به این استعدادها
را تدوین و اجرا نمایند .هدایت این افراد که معموالً رئوس هرمها را
در سیستمهای آموزشی و مدارس نیز تشکیل میدهند منجر به هدایت
سایر دانشآموزان مستعد که متأثر از آنها هستند ،خواهد شد.
باید مسئوال ِن کارِ علمی در کشور زمینهها را فراهم نمایند
و هم��ه کمک کنند راهها را ب��رای جوانان ممتاز و برتر
ب��از کنند ،هم در علوم ریاضی ،هم در علوم طبیعی ،هم
در علوم انسانی ،هم بخصوص در زمینه ادبیّات فارسی،
ه��م در مسائل علوم دینی ،ه��م در فلسفه و در مسائل
فکری؛ در همه این رش��تهها ما احتیاج داریم که کسانی
با این استعدادهای درخشان ،انشاءاهلل میدان جلوشان باز
باشد و بتوانند پیشرفت کنند که این تکلیف مسئوالن را
سنگینمیکند.

مقام معظم رهبری
دیدار نخبگان علمی سراسر کشور ـ 1378/7/19
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سیاستگذاری هدایتی و نظارتی بر سیستمهای آموزشی و
پرورشی غیررسمی

سیستمهای آموزش و پرورش غیررسمی نقش بسیار مهمی در هدایت
و جهتده��ی به دانشآموزان و علیالخصوص دانشآموزان مستعد و
استعداده��ای برتر دارند چرا که معموالً ای��ن دانشآموزان که به دلیل
توانمندیها و ظرفیتهای باال ،در مدرسه اشباع نمیشوند به سمت این
مؤسسات و سیستمها سوق پیدا میکنند .معموالً این سیستمها نیز شامل
سه نوع کلی هستند بخش اول سیستمهای غیرانتفاعی هستند که بر اساس
اعتقادات ،انگیزهها ،دغدغهها و ظرفیتهای افراد یا مجموعههایی ایجاد
شده و فعالیت میکنند .سیستمهای آموزشی و پرورشی مثل جلسات
اعتقادی ،مذهبی ،فرهنگی و هنری ،کالسهای آموزشی و تربیتی برگزار
شده توسط نهادهای مردم نهاد و مجموعههایی مثل مساجد مؤسسات
فرهنگی و هنری .دسته دوم سیستمهایی است که به صورت برنامهریزی
ش��ده و جهتدار به موازات سیستم آم��وزش رسمی توسط نهادهای
رسمی و حاکمیتی ایجاد میشوند .خانههای ریاضیات ،کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،باش��گاهها و پژوهشگاههای دانشآموزی،
باشگاههای ورزشی از این دسته هستند .دسته آخر مؤسسات اقتصادی و
بنگاههایی هستند که به دلیل کسب درآمد خدمات آموزشی و پرورشی
ارائه میکنند .انواع مؤسسات آموزش زبان ،کالسهای آمادگی کنکور،
سای��ر آزمونها ،کالسهای هنری و فرهنگی که معموالً مدارکی را به
دانشآموزان میدهند و مؤسساتی که دورههای تقویتی برگزار میکنند از
جمله این مؤسسات هستند.
بدیه��ی است که نقش ای��ن مؤسسات در هدای��ت و جهتدهی
دانشآموزان و استعدادهای برتر دانشآموزی بسیار مهم است .انتخاب
آزاد این کالسها توسط دانشآموز یا خانواده او باعث تأثیر و جذابیت
بیشتر این سیستمها نسبت به مدرسهای است که دانشآموز به اجبار
باید به آن برود .با توجه به این اهمیت باید سیاستها و نظارتهای
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الزم برای هدایت و جهتدهی به این سیستمهای آموزشی و پرورشی
غیر رسمی تعیین و اجرا شود .این کار در مورد دسته دوم که معموالً
زیر مجموعه دستگاههای دولتی مخصوص ًا وزارت آموزش و پرورش
هستند ،سادهتر است لکن در موارد اول و سوم الزم است ظرفیتها
و ابعاد موضوع درست ش��ناخته ش��ود و اقداماتی متناسب صورت
گیرد .در م��وارد غیرانتفاعی مدیریت صدور مجوزها ،جهت دادن به
حمایتها ،رصد و ش��ناسایی مجموعههای مختلف و اقدامات آنها
و ش��ناسایی مجموعههایی که دانشآموزان مستعد را جذب میکنند
و تعامل با آنها در راستای توسعه هدفمند و هدایت ش��ده میتواند
راهکار مؤثری در زمینه هدایت آنها باشد.
اما در مورد سوم یعنی بنگاههای اقتصادی که براساس نیاز مخاطب
و مخصوص ًا والدین دانشآموزان شکل گرفته و توسعه یافتهاند هر چند
نظارت بر صدور مجوزها و عملکرد این مؤسسات ضروری است اما
کافی نیست .جهات نادرست این مؤسسات و سیستمهای آموزش��ی
حاصل مشکالت در نظام رسمی آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی
کشور است .در حقیقت تغییر در ساختارهای آموزشی و فرهنگ جامعه
میتواند هدایتگر این سیستمها باشد .به عنوان مثال وجود گلوگاهی به
اسم کنکور و متقاضیان زیاد برای موفقیت در این آزمون موجب افزایش
تقاضا برای آموزشهای مرتبط با کنکور و در نتیجه رشد زیاد مؤسسات
کنکوری شده است .تمرکز بر نمره و امتحانات مدارس باعث سوق پیدا
کردن این بنگاهها به سمت کالسهای تقویتی و آماده کردن دانشآموزان
برای موفقیت در امتحانات شده است هر چند ممکن است این موفقیت
نسبتی با رشد علمی ،اخالقی و عملی دانشآموز نداشته باشد صرفا با
آموزش قابها و کلیشههایی او را برای موفقیت در امتحان کمک کند.
در مورد مواردی مثل کالسهای زبان ،موسیقی ،المپیاد و تیزهوشان هم
مواردی از این دست که حاصل اعتباردهیهای درست یا غلط رسمی
و غیررسمی جامعه است مؤثر است .تعریف موفقیت و رشد در ذهن
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افراد جامعه باعث میشود آنها برای رسیدن به آن تالش و هزینه کنند.
این تقاضا و آمادگی برای هزینه کردن بازارهایی را بوجود میآورد که
منجر به ایجاد مؤسسات اقتصادی در این حوزهها میگردد.
برای هدایت و مدیریت این چنین سیستمهایی اوالً باید سازوکارهای
ارزیاب��ی ،اعتباردهی و اعتب��ار سنجی اصالح ش��ود .خصوص ًا برای
استعدادهای برتر برداشتن برخی قیود مثل کنکور ،نمرات و ارزیابیهای
کمی که بر سرنوشت فرد مؤثر است و سوق دادن فرآیندها به سمت
ارزیاب��ی سطح علمی ،اخالقی و مهارتی افراد با روشهایی مناسبتر
میتواند منجر به اصالح بسیاری از سیستمهای غیررسمی ش��ود .در
سطوح بعدی و با توجه به نیازهای کشور تعریف روشهای ارزیابی و
اعتباردهی در سیستم آموزش و پرورش تقاضا را افزایش خواهد داد و
بنگاههای اقتصادی ارائهکننده را به ارائه خدمات و رقابت در این حوزه
وام��یدارد .این موضوع تا ح��دی اهمیت دارد که حتی تغییر ضریب
دروس یا تغییر تعداد سئواالت از دروس مختلف در آزمونهای معتبر
مثل کنکور ،آزمون ورودی مدارس معتبر و  ...میتواند تغییر جدی در
آموزشهای مؤسسات ایجاد نماید.

تسهیل مسیرهای درست و مسدود کردن مسیرهای نادرست
در هدایت استعدادها

در سیاسته��ای هدایتی و جهتدهی به استعدادهای برتر باید به دو
نوع راهحل توجه نم��ود .اول تسهیل کردن راهها و مسیرهای درست
و دوم مس��دود کردن و افزایش هزینه مسیرهای نادرست .درحقیقت
هدایت نه فقط از طریق گفتن و انتقال مفاهیم که باید با توجه به توابع
مطلوبیت ذهنی دانشآموزان با استعداد انجام شود .به عنوان مثال اگر
احتمال موفقیت در یک مسیر بیشتر شود جذابیت آن برای دانشآموزان
مستعد بیشتر خواهد شد فرض ًا اگر سیاستگذاری در هدایت افراد از
عل��وم فنی و مهندسی به سمت علوم انسانی باش��د تعریف و اجرای
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رویههای معتبر در سطح المپیادهای ریاضی و فیزیک با مزایایی همطراز
ی��ا بیشتر ،میتواند تالش ع دهای را به این سو سوق دهد .برای چنین
برنامهریزیهایی باید فرآیند تصمیمگیری دانشآموزان ،اولیاء و مدارس
خوب شناخته و نگاشته ش��وند و برنامهها و اقدامات بر اساس آنها
طراحی گردند.

احیای دورههای کارورزی و کارآموزی

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

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
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 .3-2اشتباهات رایج در سیاستگذاریهای هدایت
استعدادها

اشتباهات رایج درسیاستگذاریهای هدایت استعدادها در کادر زیر
ارائه و در ادامه تشریح شده است.
تمرکزگرای��ی و اقدامات مح��دود و ورود در تعامل
مستقیم با دانشآموزان
اکتفا به محتوای درسی ،کالسهای رسمی و برنامههای
آموزشی و پرورشی در هدایت استعدادها

تمرکزگرایی و اقدامات محدود و ورود در تعامل مس��تقیم
با دانشآموزان

یک��ی از نکاتی که در سیاستهای هدای��ت و جهتدهی باید مدنظر
دستگاههای حاکمیتی دارای مسئولیت در حوزه پرورش استعدادهای
برت��ر قرار گیرد ،پرهیز از تمرکزگرایی و اقدام��ات محدود و ورود در
تعامل مستقیم با دانشآموزان و سایر اجزای سیستمهای آموزشی است.
در حقیق��ت وزارت آم��وزش و پرورش و بنی��اد ملی نخبگان و سایر
دستگاههای ذیربط باید به جای ورود به برگزاری دورهها ،تولید محتوا،
ایجاد مدرسه و سیستم آموزشی ،اجرای برنامههای تربیتی و امثال این
اقدامات ،زمینهها و زیرساختهای مناسب و مدیریت شده را برای انجام
چنی��ن فعالیتهایی توسط مجموعهها ،گروهها و افراد مختلف فراهم
آورند .مدیریت توزیع شده و غیر متمرکز از طریق تعریف چارچوبها
و معیاره��ای ک�لان ،استانداردهای مناسب ،سازوکاره��ای ارزیابی و
اعتباردهی صحیح و کارآمد و حمایتهای غیرمستقیم میتواند منجر به
هدایت سیستمهای رسمی و غیررسمی آموزشی و به تبع آنها اجزا و
اعضای آنها از جمله معلمان ،مربیان و دانشآموزان شود.
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به عنوان مثال در یک هدف مشابه میتوان اقدامی نظیر ایجاد مدارس
قرآن��ی را در دستور ک��ار قرارداد که توسط آم��وزش و پرورش و به
ص��ورت یکسان و متمرکز ایجاد و مدیریت میش��ود و میتوان با به
رسمیت شناختن فعالیت مجموعههای مختلف فعال در آموزش قرآن
و تعریف چارچوب و استاندارد و اعتبار برای آنها ،از آنها به عنوان
بازوی طراحی و اج��رای مدلهای مطلوب استفاده نمود .چنانچه در
حال حاضر نیز این سیستمها که بر اساس انگیزههای عمومی و مردمی
و حول محور برخی نخبگان و فعاالن اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته
علیرغ��م موانع موجود ،بسیار موف��ق و حتی موفقتر از سیستمهای
رسمی هستند .در آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهای برتر هم با
توجه به وجود انگیزههای بسیار باال در عموم جامعه و وجود نخبگان و
افراد توانمندی که انگیزه این نوع فعالیتها را دارند وجود یک مدیریت
کالن باالدستی میتواند موجب توسعه غیرمتمرکز چنین سیستمها و
آموزشهای نخبگانی شود.

اکتفا به محتوای درس��ی ،کالسهای رسمی و برنامههای
آموزشی و پرورشی در هدایت استعدادها

هدایت و جهتدهی به دانشآموزان حاصل شرایط متعددی است که
باید کام ً
ال به آنها توجه ش��ود .صرف ارائ��ه مطالب ،برخی اقدامات
مستقیم و برنامههای تربیتی و آموزشی نمیتواند منجر به نتیجه مطلوب
ش��ود .شناخت شرایط دانشآموزان و استعدادهای برتر و زمینهسازی
برای رفتارهای مطلوب و حذف بستر رفتارها و فعالیتهای نامطلوب
میتواند زمینه هدایت استعدادهای برت��ر دانشآموزی را فراهم کند.
ل��ذا در موضوع هدای��ت و جهتدهی به استعداده��ای برتر نباید به
محتوای درسی ،کالسهای رسمی و برنامههای آموزش��ی و پرورشی
مشخص اکتفا شود بلکه باید عمده کار در این زمینه به صورت ضمنی،
نامحسوس و غیرمستقیم انجام شود.
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س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >1
راهبرد ملی >2اقدام ملی:3

توسعة آموزشهاي خ��اص «برونمدرسهاي» از طريق
گسترش مراكز آموزشي ،تربيتي و پژوهشي در حوزههاي
متنوع مورد عالقة دانشآموزان
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >1
راهبرد ملی >2اقدام ملی:11

ايج��اد و گست��رش پاركه��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 ایمنی

فصل سوم  -توانمندسازی استعدادها

 .1-3مقدمه

استعداده��ای برتر به عنوان سرمایههای انسانی کشور که میتوانند در
آین��ده ّ
سکان تحوالت کشور را به دست گیرند ،نیازمند توجه هستند.
یکی از ابعاد توجه به این استعدادها ،حمایت و توانمندسازی آنها در
راستای رشد و شکوفایی است که البته همانطور که در بخش هدایت
به آن اش��اره شد ،این رشد و شکوفایی باید به صورت هدایتشده و
بر مبنای تربیت و اخالق اسالمی بوده و متناسب با نیاز جامعه باشد.
همچنی��ن در حمایت و توانمندسازی استعدادهای برتر باید بر مبنای
عدال��ت و ایجاد فرصت برابر برای همه دانشآموزان عمل نمود که با
توجه به محدودیت منابع و امکانات الزم است سازوکارهای مناسب و
کارآمد برای آن در نظر گرفته شود.
دستگاههای حاکمیت��ی مسئول در امر پ��رورش استعدادهای برتر
دانشآموزی علیالخصوص وزارت آم��وزش و پرورش و بنیاد ملی
نخبگان باید با ش��ناخت صحی��ح روشه��ا و سازوکارهای درست
حمای��ت و توانمندس��ازی استعدادهای برت��ر در حوزهها و سطوح
مختلف زیرساختهای الزم را برای این منظور فراهم نمایند .دقت به
آسیبهایی که ممکن است از حمایت ،به فرد یا جامعه برسد در این
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مرحله ضروری است ،چرا که حمایت نادرست میتواند نتیجه عکس
داشته و موجب تنبلی و عدم فعالیت یا احساس طلبکاری در فرد نموده
و در جامعه و سایر دانشآموزان احساس تبعیض بوجود آورد.
عدم ورود مستقیم دستگاههای حاکمیتی به حمایت از دانشآموزان
و استفاده از نهادها و سیستمهای میانی ،استفاده از روشهای غیرمستقیم
و نامحسوس حمایت مرحل��های و بر مبنای فعالیتها ،حمایتهای
معن��وی و ایجاد بسترهای فعالیت به ج��ای حمایتهای صرف ًا مادی
و مالی ،رویکرده��ا و سیاستهایی است که در سند راهبردی کشور
در ام��ور نخبگان ب��رای حمایت و توانمندس��ازی صحیح و مناسب
استعدادهای برتر و نخبگان به آنها اشاره شده است .در ادامه سعی شده
است این رویکردها ،سیاستها و راهبردها در قالب نکاتی متناسب با
استعدادهای برتر دانشآموزی در جهت استفاده دستگاههای حاکمیتی
دارای مسئولیت در زمینه پرورش استعدادهای برتر کودکان و نوجوان
علیالخصوص وزارت آموزش و پرورش تبیین و تشریح گردد.
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

 .2-3رویکردهای صحیح در راس�تای توانمندس�ازی
استعدادها
رویکردهای صحیحی که وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای
حاکمیتی در راستای توانمندسازی استعدادها باید مدنظر قرار دهند ،در
کادر زیر ارائه و در ادامه تشریح شده است.
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تنوع بخشیدن به حمایتها و روشهای توانمندساز
عدم ورود دستگاههای حاکمیتی به حمایت مستقیم از
دانشآموزان و ارائه حمایتها از طریق نهادهای واسطه
توجه به شرایط مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
در حمایت و توانمندسازی استعدادها
توجه به هرم نیازها در سیاستهای حمایتی
گنجاندن فرآیندهای شناسایی و رتبهبندی استعدادها
در خالل برنامههای حمایتی
حمایت از معلمان و مربی��ان فعال در زمینه پرورش
استعدادها
ایج��اد زمینهه��ای الزم ب��رای سپ��ردن برخ��ی از
مسئولیتهای اجتماعی و مدرسهای به دانشآموزان
ایجاد سازوکارهایی ب��رای حمایت از مجموعههای
غیردولتی فعال در حوزه پرورش استعدادهای برتر
ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیت افراد نخبه،
توانمن��د و عالقهمند برای همکاری با مدارس در زمینه
پرورش استعدادها

تنوع بخشیدن به حمایتها و روشهای توانمندساز

یکی دیگر از مواردی که در گسترش دامنه نخبگی به عنوان یک اصل
مؤثر است تنوع بخشیدن به حمایتها و روشهای توانمندساز است.
بدیهی است ک��ه هر استعدادی نوعی حمایت و بستر برای رش��د و
ش��کوفایی میطلبد که باید در سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار
گیرد .تمرکز همه منابع و برنامههای حمایتی و توانمندساز بر استعدادهای
درس��ی و غفلت از سایر استعدادها مثل استعدادهای فرهنگی ،هنری،
مهارتی و غیره میتواند به رش��د نامت��وازن استعدادها و منابع انسانی
کشور و هدر رفتن طیف وسیعی از آن در افراد مختلف شود .بنابراین
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دستگاههای سیاستگذار و برنامهریز این حوزه باید پس از ش��ناخت
درست ملزومات و زیرساختهای الزم برای رش��د انواع استعدادها
و ظرفیتهای دانشآموزان و ش��ناخت وضعیت و نیازهای مناطق و
بخشهای مختلف کشور چه در خصوص ظرفیتها و استعدادهای
دانشآموزان اقدام به توزیع عادالنه حمایتها و زیرساختها بر مبنای
مناطق و انواع استعدادها نمایند.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >2
راهبرد ملی >1اقدام ملی:1

ايجاد فرصت فعالیت برای صاحبان استعدادهاي برتر و
نخبگان در مناطق مختلف با ایجاد سازوكارهاي حمايتی
در زمينههاي آموزشي ،پژوهشي و مهارتي و نيز حمايت
از توسع��ة فعاليت بنيادهاي خيري��ة علمي ،فرهنگي و
اجتماعي و نظارت بر آنها

عدم ورود دس��تگاههای حاکمیتی به حمایت مس��تقیم از
دانشآموزان و ارائه حمایتها از طریق نهادهای میانی

عدم ورود دستگاههای حاکمیتی از جمله وزارت آموزش و پرورش و
بنیاد ملی نخبگان به حمایت مستقیم از دانشآموزان و ارائه حمایتها
از طریق نهادهای میانی ضروری است .حمایت از مدارس نخبگانی،
برنامهه��ای خاص استعداده��ای برتر ،ایج��اد زیرساختها و تأمین
امکاناتی که م��دارس و دانشآموزان مستعد بتوانند از آنها در جهت
برنامههای خاص خود استف��اده نمایند از جمله روشهایی است که
میتواند مورد استف��اده قرار گیرد .هر چه این حمایتها بتواند طیف
وسیع��ی از مدارس و دانشآموزان را ش��امل ش��ود و بر استعدادها و
توانمندیهای خاص متمرکز شود ،میتواند مؤثرتر و عادالنهتر باشد .به
عنوان مثال به جای ایجاد یک کارگاه عمومی برای یک مدرسه خاص
ی��ا حمایت از مدرسه برای ایجاد چنی��ن کارگاهی ،تأسیس و تجهیز
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یک کارگاه خاص منظوره مث ً
ال کارگاه ساخت قطعات فلزی یا چوبی
که در دسترس دانشآموزان مستعد همه مدارس یک ش��هر باشد هم
میتواند به صورت خاص افرادی را که عالقهمند به چنین موضوعی
هستن��د را ترغیب نماید و نی��از آنهایی که برای فعالیتهای خود به
یک خدمت تخصصی در این حوزه نیاز دارند تأمین کند و هم طیف
وسیع��ی از مدارس و دانشآم��وزان را در برگیرد .این روش عالوه بر
اینکه به تنوع در حمایتها کمک نموده و توسعه عادالنه زیر ساختها
را موجب میش��ود مانع از هدر رفت��ن منابع به دلیل تأمین تجهیزات
تکراری در مراکز و مدارس مختلف خواهد شد .البته بدیهی است که
ایجاد چنین زیرساختهایی نیاز به بررسیها ،پژوهشها ،طراحیها و
برنامهریزیهای دقیق و درست دارد.

توجه به شرایط مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در
حمایت و توانمندسازی استعدادها

حمای��ت و توانمندس��ازی استعدادهای برتر عالوه ب��ر اینکه باید بر
مبن��ای استعداده��ا و ظرفیتهای آنها صورت گی��رد باید بر اساس
شرایط مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آنها باشد .طبیعت ًا بین
حمایته��ای الزم از دانشآموزان مستعد در یکی از مناطق برخوردار
شهرهای بزرگ مثل تهران با حمایتهای مورد نیاز دانشآموزان دارای
همان استعداد در ش��هرهای کوچک کم برخوردار و روستاها متفاوت
است .در جایی ممکن است ایجاد یک سایت رایانه با امکاناتی محدود
منجر به هدایت و توانمندسازی دانشآموزان مستعد فراوانی شود ،اما
همین کار در یک منطقه و ش��رایط دیگر هیچ فای دهای نداش��ته باشد
و استقبالی هم از آن نشود .لذا ش��ناخت شرایط و تخصیص مناسب
حمایتها در اثرگ��ذاری آنها بسیار مؤثر است .بنابراین دستگاههای
مسئول مثل آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان باید بر مبنای منابع
در اختیار ،تخصیص بهین��ه را برای حمایتها و اقدامات توانمندساز
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طراح��ی کرده و مبن��ای عمل قرار دهن��د .در ارزیاب��ی دستگاهها و
مجموعههایی که مأموریت حمایت و توانمندسازی استعدادهای برتر
دانشآم��وزی را بر عه��ده دارند صرف ارائه گ��زارش ،اقدام و آمار و
ارقام مختلف نمیتواند بیانگر میزان تأثیر باش��د لذا باید به ش��رایط و
نحوه اقدامات نیز توجه نمود و آنها را ارزیابی کرد .ایبسا تجهیز یک
آزمایشگاه بسیار ساده در یک نقطه در شرایط خاصی اثرگذاری بسیار
بیشتری از ایجاد آزمایشگاههای بسیار مجهز و وسیع در شرایطی دیگر
داشته باشد.

توجه به هرم نیازها در سیاستهای حمایتی

در سیستمه��ای حمایتی و تأمین منابع و امکان��ات توانمندساز برای
رش��د و ش��کوفایی استعدادهای برتر باید به هرم نیازها توجه نمود.
در مراحل اولیه رش�� ِد استعدادها یک امکان��ات اولیه و حمایتهایی
کم هزینه میتواند منجر به رش��د سریع در سطحی گسترده شود؛ اما
هرچه مراحل رش��د ارتقاء مییابد چون استعدادها ویژهتر میش��وند
امکانات و منابع خاصی برای رش��د و ارتقاء آنها نیاز است .بنابراین
در سیاسته��ا و برنامهریزیها باید به ای��ن سطحبندی و هرم نیازها
برای استعدادهای مختلف توجه شود .فراهم کردن نیازها و ملزومات
اولیه برای طیف وسیعی از استعدادها باید در برنامهریزیها مورد توجه
ق��رار گیرد و حسب نیاز و با محاسبه ملزومات برای مراحل مختلف
رشد استعدادهای برتر ،امکانات و حمایتهای الزم برای آنها فراهم
ش��ود .به عنوان مثال در مورد افراد مستعد در حوزه فیزیک ،ش��یمی
و بخشهای��ی که نیاز به آزمایشگ��اه و کارگاه دارند ،ایجاد یک سری
آزمایشگاه با امکاناتی اولیه نیازهای بسیاری افراد مستعد را پوش��ش
میده��د .عده کمتری که استعداد ،انگی��زه و توانمندی باالتری دارند
نیازهای بیشتری در این حوزه دارند که میتوان در سطح محدودتری
متناس��ب با نیازهای آنان مراک��ز و آزمایشگاههایی را تجهیز نمود .در
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م��واردی خاص افرادی با استعداده��ای ویژه و توانمندیهای خاص
وجود دارند که نیازمندیهایی بیش از این سطح دارند که میتوان برای
آنها به صورت متمرکز مراکزی خاص را ایجاد نمود و اساتید و مربیان
وی ژهای را ب��ه آنها اختصاص داد .عدم توجه به این هرم نیازها برای
استعدادهای مختلف عالوه بر اینکه موجب محروم شدن عده زیادی از
افراد با استعداد خوب در یک زمینه خواهد شد ،باعث میشود بسیاری
از امکانات ،تجهیزات و حمایتهای تخصیص داده ش��ده به افراد و
مجموعههای مختل��ف به دلیل اینکه بیش از نیاز افراد و دانشآموزان
اس��ت ،به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و اثر بخشی الزم را
نداشته باشند .این موضوع در برخی مدارس خاص به چشم میخورد
و معموالً آزمایشگاه مجهز ایجاد شده در این مراکز چندان که باید مورد
استفاده قرار نمیگیرد و از طرفی بسیاری از مدارس که استعدادهایی نیز
در آنها وجود دارد از داشتن امکانات اولیه محروم هستند.

گنجاندن فرآیندهای شناس��ایی و رتبهبندی استعدادها در
خالل برنامههای حمایتی

برنامهری��زی حمایته��ا به نحوی ک��ه بتوان در خ�لال آنها فرآیند
ش��ناسایی و رتبهبندی استعدادهای برتر دانشآموزی را نیز انجام داد
بسیار ضروری است .این موضوع هم به شناخت دائمی و مستمر کمک
ت و توانمندسازی مرحلهای خواهد
خواه��د کرد و هم منجر به حمای 
ش��د که از رویکردها و راهبردهای اساسی سن��د ملی کشور در امور
نخبگ��ان است .به این منظور الزم است نح��وه استفاده از حمایتها
توس��ط استعدادهای برتر رصد ش��ده و ما به ازای��ی برای آن تعریف
ش��ود .فرض ًا اگر امکان��ات آزمایشگاهی در اختیار ف��رد و گروهی از
دانشآم��وزان قرار میگیرد نحوه استفاده از آن ارزیابی ش��ود و امکان
استفاده از امکانات بیشتر در صورتی فراهم شود که اهداف مدنظر از
حمایتهای قبلی محقق شده باشد .این کار باعث خواهد شد حمایت
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بالعوض که ممکن است در دانشآموزان مستعد ایجاد احساس ویژه
بودن و طلبکار بودن ایجاد کند اتفاق نیفتد .بنابراین سیاستگذاران و
برنامهریزان باید اوالً مراحل مختلف حمایت و توانمندسازی را برای
استعداده��ای مختلف در سطوح مختلف طراحی نموده و روشهای
ارزیابی آنها را نیز تعیین نمایند.

حمایت از معلمان و مربیان فعال در زمینه پرورش استعدادها

حمایت درست از نیروی انسانی خصوص ًا معلمان و مربیان میتواند
به حمایت و توانمندسازی دانشآموزان منجر شود .تعیین امتیازات
وی��ژه برای معلمان و مربیانی که کار پ��رورش استعدادهای برتر را
بر عه��ده دارند یا روشهای نخبگانی را در فعالیتهای آموزش��ی
و پرورش��ی انتخاب کردهاند از م��واردی است که میتواند معلمان
و مربی��ان این دانشآموزان را به فعالیت و همت بیشتر در امر تعلیم
و تربی��ت تشویق و ترغیب نماید که این موضوع موجب رش��د و
توانمندس��ازی دانشآموزان مستعد خواهد ش��د .ضم��ن اینکه در
اینج��ا نیز تخصیص درست در افزایش اثر بخشی بسیار مهم است.
تخصی��ص یک معلم و مربی ضعیف به ی��ک جمع دانشآموزی با
استعداد موجب هدر رفتن استعدادهای دانشآموزان میش��ود و در
طرف مقابل نیز تخصیص یک معلم نخبه و توانمند به دانشآموزانی
ک��ه سطح مناسب برای استف��اده از معلم را ندارند باعث هدر رفتن
توان و از بین رفتن انگیزه او خواهد شد .لذا سیستمها و دستگاههای
سیاستگ��ذار عالوه بر اینک��ه باید سیستم مناسبی ب��رای ارزیابی
معلم��ان ،مربیان و سایر اجزای سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی
داشته باشند ،الزم است سازوکار مناسبی برای تخصیص معلمان به
دانشآموزان به صورت بهینه ایجاد نمایند.
یک��ی از مهمترین ابعاد حمایت خصوص�� ًا از مدارس و مراکزی
که ب��ه آموزش و پ��رورش استعدادهای برتر میپردازند برداش��تن
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محدودیته��ای آنهاست .محدودیت در استفاده از منابع انسانی و
مناب��ع مالی ،محدودیت در برنامهریزی و رعایت قالبهای معمول،
محدودیت استفاده از محتوا و روشهای آموزشی و محدودیتهای
دیگ��ری که به دلیل همسانسازی در نظام آموزش و پرورش وجود
دارد باع��ث ش��ده است که این سیستمه��ای نخبگانی با مشکالت
و چالشهایی مواجه ش��ده و حتی در برخ��ی موارد مجبور به دور
زدن این محدودیتها از روشهای غیرقانونی و غیررسمی ش��وند.
برداش��تن برخ��ی از این قیود و محدودیتها ب��ه صورت مدیریت
ش��ده و هدایت ش��ده میتواند بستر را برای رش��د و بالندگی این
مجموعهها و بالطبع دانشآموزان آنها فراهم کند .باید توجه ش��ود
در اجرای ای��ن سیاست نباید از روشهای مبتنی بر ایجاد فرآیندها
و سازوکارهای جدید استفاده ش��ود و تا حد امکان باید روشهای
حذف��ی برای این مجموعهها و مدارس مدنظر قرار گیرد .به عبارتی
باید فرآیندها و محدودیتها برای این مدارس حذف ش��ود وگرنه
ایج��اد سازوکارهایی عالوه بر آنچه هست هر چند ممکن است در
ظاهر تسهیل کننده به نظر برسد اما منجر به ایجاد مشکالتی در کار
این مجموعهها خواهد شد.

ایجاد زمینههای الزم برای س��پردن برخی از مسئولیتهای
اجتماعی و مدرسهای به دانشآموزان

از ابع��اد مه��م توانمندس��ازی ایجاد اعتم��اد به نف��س مناسب در
دانشآم��وزان مستعد است .ای��ن کار از طریق سپ��ردن مسئولیت،
توجه و به��ادادن به افراد اتفاق میافتد .ل��ذا دستگاههای حاکمیتی
دارای مسئولی��ت در زمینه پ��رورش استعدادهای برتر دانشآموزی
باید زمینههای الزم را برای سپردن برخی از مسئولیتهای اجتماعی
و مدرس��های به دانشآم��وزان فراهم نمایند .به رسمیت ش��ناختن
گروهه��ای دانشآموزی ،دادن انعطاف ب��ه ساختارها و فرآیندهای
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مدارس ،پرورش استعدادهای برتر ،ایجاد فرآیندها و سازوکارهایی
ب��رای مشارکت دانشآم��وزان در مدیریت آموزش��ی مثل انتخاب
معلم��ان و دبیران ،تعیین محتوای کمکی و امثال این موارد میتواند
منجر به افزایش اعتماد به نفس و مسئولیتپذیری استعدادهای برتر
شود که دو رکن مهم از توانمندسازی آنها را شامل میشود.

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

برخی مدارس غیردولتی و سایر مجموعههای آموزش��ی و پرورش��ی
حسب اهداف ،ارزشها و دیدگاههای خود ،سیستمها و سازوکارهایی
را برای شناسایی ،جذب ،هدایت و حمایت از استعدادهای برتر ایجاد
میکنن��د؛ وزارت آموزش و پرورش و بهخصوص بنیاد ملی نخبگان
باید ضمن رصد این فعالیتها و سیستمهای آموزش��ی و پرورش��ی
استعدادهای برتر ،ضمن بسترسازی برای توسعه و گسترش مدلهای
مناسب و موفق با ایجاد سازوکارهای رتبهبندی و ارائه مجوزها ،منابع
و حمایتها موجب رشد هدایت شده و مدیریت شده این سیستمها
ش��وند .این روش با رویکرد و راهب��رد مدیریت اجتماع نخبگانی به
وسیله نهادهای واسط که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان بر
آن تأکید شده ،هماهنگی دارد.
س��ند راهبردی کش��ور در امور نخبگان>راهب��رد کالن >1
راهبرد ملی >1اقدام ملی:3

تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها ،نظامنامهها ،ضوابط
و مق��ررات براي مشارکت بيشتر بخ��ش غيردولتي در
تأسيس و فعاليت مدارس ،مراکز آموزشي تخصصي و
نهادهای نخبه پرور در حوزههاي مختلف و با روشها و
محتواي درسي متنوع
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ایجاد س��ازوکارهایی برای اس��تفاده از ظرفیت افراد نخبه،
توانمند و عالقهمند برای همکاری با مدارس در زمینه پرورش
استعدادها

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

 .3-3اشتباهات رایج در سیاستگذاریهای حمایت
از استعدادها

اشتباهات رایج درسیاستگذاریهای حمایتی از استعدادها در کادر زیر
ارائه و در ادامه تشریح شده است.
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حمای��ت از فرد صرف ًا به واسطه ویژگیهای فردی و
استعدادهای ذاتی
حمایت به معنای رفع تمام موانع پیشروی فرد مستعد
حمای��ت به معن��ای توجه يكسان ب��ه همه و تقسيم
مساوي امكانات

حمای��ت از ف��رد صرف ًا به واس��طه ویژگیه��ای فردی و
استعدادهای ذاتی

الزم است برنامههای حمایتی و توانمندساز به نحوی طراحی و اجرا
شوند که فعالیتهای ویژه افراد را مورد حمایت قرار دهند نه به واسطه
ویژگیهای فردی یا استعداده��ای ذاتی به دانشآموزی تعلق گیرند.
در حقیق��ت این حمایتها باید به افرادی ک��ه از آن استفاده میکنند
اختصاص یابد .نگاه عادالنه و ایجاد فرصت برابر در حمایت و تأمین
امکانات نیز حکم میکند که شرایط و امکانات برای کسی که استعداد
الزم ،انگیزه مناسب و همت کافی برای انجام فعالیت یا کاری را دارد
فراه��م گردد .درغیر اینصورت صرف داش��تن استعداد برای حمایت
ش��دن کافی نیست البته طبیعی است که استعداد یکی از لوازم انجام
فعالیته��ای ویژه است اما عوامل دیگری نیز برای به ثمر رسیدن آن
الزم اس��ت که باید م��ورد توجه قرار گیرد .به منظ��ور توزیع عادالنه
حمایتها ،ایجاد بسترهای مناسب و فراهم کردن امکانات الزم برای
فعالیته��ای مختلف استعدادهای برتر به نحوی که دسترسی افراد و
دانشآموزان مختلف دارای توانمندی به آن ممکن باش��د میبایست
جایگزی��ن روشهایی گردد که بر مبنای جداسازی اولیه دانشآموزان
مستعد و فراهم کردن امکانات ویژه برای آنها عمل میکنند .این روش
ب��ه گسترش سعه نخبگی و دامنه استع��دادی که یکی از رویکردها و
اصول سند راهبردی کش��ور در امور نخبگان است نیز کمک خواهد
نمود .لذا دستگاههای مسئول خصوص ًا وزارت آموزش و پرورش و زیر
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مجموعههای ذیربط این نهاد باید بر مبنای این رویکرد سیاستهای
حمایتی از دانش آموزان مستعد و استعدادهای برتر را تدوین نموده و
منابع حمایتی را بر این مبنا صرف نمایند.

حمای��ت به معنای رفع تمام موانع پیشروی دانشآموزش
مستعد
یکی از کلیدیترین نکات در حمایت از استعدادهای برتر دانشآموزی،
توجه به تعریف و ویژگیهای حمایت و توانمندسازی است .حمایت
فق��ط به معنای کمک و تسهیل در انجام یک امر نیست که این روش
ممکن است به ناتوانی فرد منجر ش��ود .به عنوان مثال اگر در حمایت
از ی��ک نوزاد که در س��ن راه رفتن است به جای اینکه فرصت زمین
خوردن و تالش برای راه رفتن داده شود دائم ًا او را حمل کنند و او را
در جابجا شدن کمک نمایند نه تنها توانمندیهایش در این زمینه رشد
نخواه��د کرد بلکه توان راه رفتن را نیز از دست خواهد داد .متأسفانه
این کار در مسائل پیچیدهتر بسی��ار اتفاق میافتد و در بسیاری موارد
ما توانمندیه��ا و استعدادهای مختلفی را مثل خالقیت ،توانایی حل
مسأله ،جرأت مقابله با ابه��ام ،چالشپذیری و بسیاری موارد دیگر را
با همین حمایتها ک��ه به ظاهر نیز کمک به کودک و تسهیل در کار
اوست تضعیف میکنیم و حتی از بین میبریم .لذا باید توجه شود که
حمای��ت و توانمندسازی لزوم ًا به معنی حل مشکالت و چالشها یا
رفع موانع و حل مسائل پیشروی افراد خصوص ًا دانشآموزان نیست
حتی در برخی موارد حمایت ممکن است به معنی ایجاد یک مسأله،
چالش یا سختی مدیریت شده برای کودکان باشد .لذا حمایتها باید
به نحوی طراحی ش��ده و اعمال شوند که منجر به رشد استعدادها و
توانمند شدن افراد در جهات مناسب شود .ایبسا این حمایتها از دید
خود دانشآم��وز و حتی اطرافیان حمایت محسوب نشود و حتی در
کوتاهمدت سختیهایی را در برداشته باشد.
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حمایت به معنای توجه يكس��ان به همه و تقس��يم مساوي
امكانات

عدالت آموزشي يكي از اصول در آموزش و پرورش و جزء ارزشهاي
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 فرصتهاي برابر و پرداختن به هر كس به اندازه
ظرفيتها و توانمنديها و قابليتهاي اوست .لذا توجه به استعدادهاي
برتر و فراهم كردن زمينه رشد و شكوفايي آنها ،نه تنها مغاير با عدالت
نيست بلكه عين عدالت است .عدم توجه به اين استعدادها نیز در واقع
ظلم به آنهاست ،چراکه به دليل كمتوجهي و فراهم نبودن بسترهاي
الزم براي رش��د از رسيدن به جايگاهي كه استحق��اق آن را دارند باز
ميمانند و هم ظلم به جامعه است كه اين بيتوجهي باعث هدر رفتن
سرمايههاي انساني و ظرفيتهاي موجود در كشور خواهد شد.
بای��د برای نخبگ��ان حسابی باز ک��رد .ممکن است به
نظ��ر بیاید این یک تبعیض اس��ت ،اما تبعیض همه جا
غیرعادالن��ه نیست .گاهی اوق��ات تبعیض عین عدالت
اس��ت .این حساب باز کردن ب��رای نخبگان عین عدل
است ،به خاطر اینکه ما باید نخبه و هوشمند را در حدّی
که میتواند رشد کند ،رشد بدهیم.

مقام معظم رهبری
ی و افراد ممتاز
دیدار برگزیدگان المپیادهای جهانی و کشور 
آزمونهای سراسری  80و 81ـ 1381/7/3

