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آنچه گذشت

نیتهای سکانداران

مروری بر نظرات رؤسای سمپاد در فاصله  1388تا 1392
در مدت پنج ســال ،سه نفر بر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ریاست کردند و هریک ریاست
خود را در دورهای حداکثر دوساله به پایان رساندند؛ مرور این پنج سال بدون آشنایی با نظرات کلیدی این
بزرگواران ناقص به نظر میرسد .بدین منظور مکتوبات و سخنان به جا مانده از ایشان در مجموعه سمپاد
مرور شــد .آنچه در پی میآید ،گزیدههایی است از نظرات آقای دکتر اعتمادی و خانم سویزی .متاسفانه
در فرصت کوتاه آمادهســازی این شماره ،مطلب منقحی از آقای غفاری به دست نیامد .سعی خواهیم کرد
این نقصان در شماره بعد جبران شود.
دکتر سید محمد اعتمادی متولد  1332اصفهان .استاد دانشکده مهندسی برق
دانشــگاه صنعتی شریف .دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه شیراز و دکترای مهندسی
برق از دانشــگاه  .UCLAمعاون آموزشــی و ســپس رئیس دانشــگاه صنعتی شریف
( )1374-1372از ســال  1387به عضویت هیئت امنای سمپاد درآمد .پیش از ریاست
سمپاد ،معاونت استانداری قم را بر عهده داشت.
محمدعلی غفاری متولد  1337رامیان .دارای مدرک کارشناســی ارشد مدیریت
دولتی .از مدیران آموزش و پرورش در اســتانهای گیالن و مازندران .از سال  1386به
مدت ده سال در دانشگاه آزاد و به خصوص در مدیریت مدارس سما مشغول به فعالیت
بود .در دو سال پیش از پیوستن به سمپاد نیز در سطوح عالی وزارت آموزش و پرورش
حضور داشت .با پایان ریاست سمپاد به افتخار بازنشستگی نائل آمد.
مهری سویزی متولد  1339اسفراین .دارای مدرک کارشناسی ادبیات از دانشگاه
تربیت معلم و کارشناسی ارشــد عرفان اسالمی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد.
معاونت مدارس ،مدیرمســئولی هفتهنامه «زن روز» ،مســئولیت بسیج خواهران کشور،
عضویت در شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و مدیرکلی دفتر امور زنان وزارت آموزش و
پرورش از جمله سوابق ایشان قبل از آمدن به استعدادهای درخشان بود.
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ماموریت ما تربیت «طالیهداران» است
در همان روزهای آغازین سال  ،1388رئیس وقت سمپاد مدیران دبیرستانهای استعدادهای درخشان را برای
همایشــی فراخواند .در جلســهای که در تاریخ  20فروردین برگزار شــد ،دکتر اعتمادی طی سخنان مفصلی سعی
کرد اهداف ســازمان و مدارس آن را از منظر خود و با زبان مدیریت راهبردی صورتبندی و تشــریح کند و به نوعی
مانیفست سمپاد را ارائه دهد .آنچه در پی میآید ،چکیدهای از آن سخنان است.

بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين
ســال نو را به همه عزيزان تبريك عرض ميكنم .جلسه امروز برای طرح مسائل فوقالعاده مهمي
است كه همه ما مشتركا داريم ،موضوعات نظري و مهم بلندمدت كه آينده ما را به لحاظ جهتگيریها
شكل ميدهد.
يكي از صورت مسئلههاي مهمي كه وجود دارد و سؤال اصلي اين است كه مأموريت سازمان ملي
پرورش اســتعدادهاي درخشان و مدارسش چیســت و فصل تمايز اين مجموعه از بقيه مدارس  -كه
آنها هم مدارس خوبی هستند ،بعضيهاشــان مدارس خاص هستند ،بعضی دولتياند و بعضيهاشان
هم غيردولتی هســتند – کجاست؟ ما به دنبال چه هستيم و ديگران به دنبال چه؟ رسالت سازمان ما
چیســت؟ اين موضوع براي خيلي از كســاني كه بيرون از اينجا هستند هم مطرح است ،هم در داخل

آموزش و پرورش -كه بعضاً نگاه نقادي دارند  -و هم براي اوليا.

ميخواهم امروز به اين ســؤال در يك فضاي راهبردي جواب بدهيم .به عبارت ديگر ،ســؤال اين
است که در آيندهاي كه در پيش داريم ـ و اين آينده با گذشته متفاوت خواهد بود ـ سرنوشت مدارس
ما چه خواهد شد؟ شما ميدانيد كه ما در فضاي گذشتهمان ،تالطمها و نوساناتي داشتهایم .سالهايي
بوده كه اصل اين شــكل كاري كه مــا انجام ميدهيم ،یعنی بچههاي بااســتعدادتر را جدا ميكنيم،
دبيرهــاي بهتر را هم از آموزش و پرورش جدا ميكنيم و همه را در یک محدوده ميآوريم ،خود اين
کار مورد سؤال و مورد نقد و حتي مورد مالمت بوده است .سازوكارهايی هم به كار افتاد كه اين شيوه
را به نحو ديگري كه فكر ميكردند مطلوب است ،تغيير بدهد .اين چيزي كه در گذشته بوده ،در آينده
هم صورت مسئله است .ما باید چه مأموريتي را براي خودمان تعريف بكنيم كه آينده داشته باشد؟
االن ما اين مقدار تقاضا داريم و در آينده هم تقاضا خواهيم داشت؛ اما ميزان تقاضا به سمت ما و
به سمت جاهاي ديگر ،توازنش به نفع ما خواهد بود .مشتري ما هم حكومت است و عناصر زيرمجموعه
حكومت  -كه تامينكننده منابع ما هستند  -هم اوليای دانشآموزان هستند كه در واقع فرزندانشان
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را ميخواهند به دست ما بسپارند و هم غير از نهادهاي باالدستي و حكومتي ،خود آموزش و پرورش
متقاضي اصلي اين محصوالت اســت .اگر ما توانســتيم محصوالتمان را جوري تعريف كنيم و جوري
عرضه بكنيم كه اين محصول روزبهروز طالب بيشتري پيدا بكند ،آيندهمان تضمين است.
اينكه من عرض ميكنم ،نوعی نگاه مشــتريمداري اســت؛ البته نميخواهم از معنويت قضيه كم
بكنم .از این نگاه ،تلقي مادي نشود .ما نميتوانيم محصوالت خيلي زيادي به جامعهمان عرضه بكنيم.
ما سازماني نيستيم كه در كميت حرفي براي گفتن داشته باشد .پس بای د مشخص باشد كه محصول
ما چه چيزي اســت .اگر محصول ما ،مثل میوه درهم ميوهفروشــی باشد ،به تدريج اعتماد مردم را از
دســت ميدهيم .ما بايد مشخص بكنيم كه محصول ما داراي چه ويژگيها و چه كيفياتي است و آن
كيفيات را هم تضمين بكنيم .البته اين کلیات اموری بديهي هســتند؛ فقط خواستم زبان برنامهريزي
راهبردي را ،زبان بنگاهداري را به كار ببرم.
اولين نكته دربارة اين سازمان ملی اين است كه مأموريتش ،مأموريت یک بنگاه اقتصادي نيست؛
مأموريتش يك مأموريت ملي اســت .اين ،فصل افتراق ماســت با خيلي از مدارس ديگر كه مأموريت
ملي ندارند و حكومت و كشــور ،انتظارات ويژهاي برايشــان تعريف نكرده است .مدارس غيرانتفاعي را
عرض ميكنم.
اهداف هر كدام از مدارس غيرانتفاعي ،اهدافي اســت كه مؤسســانش بــراي آن تعيين ميكنند.
ما در اينكه اينها كارهاي خيلي خوبي هســتند ،هيچ عالمت ســؤالی نداريم .يك مدرسه غيرانتفاعي،
بر اســاس اينكه نظر مؤسســانش چه بوده ،براي خودش هدف تعيين ميكنــد .بنابراين ،اگر بخواهد
آدمهــاي متدين تربيت بكند ،برنامهاش آن اســت که از بــدو ورود ،دانشآموزاني را انتخابکند كه
هم از نظر علمي خوب باشــند و هم از نظر تدين؛ خانوادهشــان و صالحيتهایشان را كنترل ميكند؛
معلمان متناســب با اين مأموريت را هم ميآورد .دغدغه اصلياش معلوم اســت که چيست :ديانت را
فداي علم نميكند .مدارســي هم هستند كه ايجاد ميشــوند براي اینکه علم را نشر بدهند .این بازار
تقاضاي بســیار باالیي دارد .مشــتريان آن چه كساني هستند؟ آنهايي كه آينده بچههايشان را در اين
ميبينند كه در رشتههاي بسيار خوب و در دانشگاههاي بسيار خوب قبول بشوند و خيالشان از آينده
بچههایشان راحت بشود .در آن مدارسي هم كه به دنبال ديانت هستند ،مشتریان کسانی هستند كه
دلشــان ميخواهد بچههایشان را جايي بگذارند كه خيالشان از نظر شخصيت ،از نظر تعليم و تربيت
و اخالق راحت باشد.

در اين بازار ما كجاي كار هســتيم؟ براي برخي از مدارس ما روشــن نيست كه كجا هستيم .واقعاً
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نميخواهــم اجر اين مدارس را كم بكنم؛ شــايد
بيش از مدارس ديگر زحمت ميكشــند و شاید با
تجربههاي محــدودي كه دارند و زحمتهايي كه
ميكشــند ،چند برابر مأجور باشــند .اما اينكه ما
براي چه هســتيم و چــه كاری ميخواهيم انجام
بدهيم ،برایشــان روشن نيست .مثال در برخي از
مدراس ما ،بعضی كارهايشان بيشباهت به مدارس
غيرانتفاعي نيست .در اين مدارس ،اوليا در هدايت
برنامه درسي و برنامههاي غيردرسي سهم باالیی
دارند و مدرسه ما ،مطابق میل آنهاست .این يعني
ما داريم به نیاز يك مشتري محلي پاسخ ميدهيم.
این با مأموريت ما انطباق ندارد.
صورت مســئله باید براي همه ما يكي بشود و

سازمان ما مأموريتش يك

مأموريت ملي اســت .اين،

فصل افتراق ماست با خيلي
از مدارس ديگر كه مأموريت

ملي ندارنــد و حكومت و
كشــور ،انتظارات ويژهاي

برايشان تعريف نكرده است

همگي متمركز بشويم بر مأموريتی که ملي است.
ميدانيد که عمده منابع اين مدارس را  -برخالف
مدارس غيرانتفاعــي  -خود دولت تامین میکند:
فضايش را ،تجهيزاتش را ،دبيرو كادر آموزشياش
را .البته كم و كسرهايش را هم با منابع اوليا تهیه
ميكنيم .این تركيب بسيار خوب و مناسبي است.
حداقل ميتوانيم بگوييم که دو تا متقاضي (نظام
آموزش و پرورش و اوليــا) را همزمان راضي نگه
میداريم .اما اگر برای متقاضيان ما روشــن نباشد
که چه كاری ميخواهيم انجام بدهيم و رضايتشان
را جلب نكنيم ،به تدریج در درونشــان تردید به
وجود ميآيــد و در اين ترديد ،اتفاق بدي خواهد
افتاد ـ و االن هم شــما نشانههاي آن را احساس
ميكنيــد :آن جاهايي كه منابــع مالي قويتري
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دارند ،دبيرهاي خوب ما را جذب خواهند كرد .بنابراين ســرمايه مؤثر و كارآمدي كه داريم ،از ما جدا
خواهد شــد .در نظام آموزش و پرورش هم كه در ســطح استانها ترديدهايي نسبت به شيوه كار ما و
محصوالت ما دارند ،پشتيبانيها كم ميشود.
ما هر تصميمي که بگيريم ،عواقبی دارد .ما اگر بتوانیم محصولمان را با دقت تعريف كنيم ،شــاید
بعضي از اوليا آن را نپســندند و در نتیجه آنها را به عنوان مشــتري از دست خواهيم بدهیم .،اما اگر
تکلیف محصول ما روشــن بشود ،كسان ديگري كه برايشان ابهامي بوده ،تازه مشتري اينجا ميشوند.
اين موضوع آنقدر مهم اســت كه به آن بپردازيم و صورت مســئلهاش كنيــم و خودمان و وقتمان
را صــرف آن كنيم .حــاال من ميخواهم ـ با صالحيت و بضاعت و ســابقه محدودي كه در آموزش و
پرورش دارم ـ محصوالتي را تعريف كنم .بيتجربه نيســتم ،ولي آنقدر كه شما در آموزش و پرورش
ســرمايهگذاري فكري و اجرايي داشــتهايد ،من نداشــتهام .از اين جهت خوشحال ميشوم كه تجربه
عميق و كاري شما كمك بكند تا اين ترسيم درست انجام بشود.
من با یک اصطالح علمی شــروع بكنم كه دوســتانی كه خارج از ا ينجا هســتند ،فکر نکنند ما
همينطــور داريم براي خودمــان و فارغ از تجربه دنيا ،بحث را مطــرح ميكنيم .مفهومی در ادبيات
توســعه است که شاید برای دوستان ناآشنا باشد .Entreprenurship :صاحبنظران توسعه نظرات
مختلفي داشتند كه براي اينكه كشوری توسعه پيدا بكند ،عوامل مهمش چه چيزي است .اين نظرات
تبدیل شــدند به مكاتب مختلف توســعه .در ابتدا این مكاتب مختلف ،اقتصادي بودند ،چون تاکید بر
توسعه اقتصادي بود .ولي بعد ديدند كه توسعه اقتصادي به تنهايي پيشبرنده نيست و توسعه در همه
حوزهها را مطرح كردند .حاال من نميخواهم مباحث مفصل توسعه را مطرح بكنم؛ چكيدهاش را عرض
میكنم .اآلن خالصه نظريات برتر توســعه اين است كه عامل اصلي توسعه ،سرمايه انساني است .اين
را در آموزش و پرورش همه ميدانند و همه پشتيبانش هستند .اما در بحث سرمايه انساني ،معتقدند
كه «آنتروپنورها» هســتند كه توســعه را راه مياندازند .يعني ما اگر يك آموزش و پرورش قوي ولی
معمولي داشــته باشيم ویا دانشگاه معمولي داشته باشــيم ،اینها منجر به توسعه نميشود .البته اینها

پايههاي بســيار مناسبي براي توسعه اســت و بدون اینها اص ً
ال نميشود توسعه ایجاد کرد .اما توسعه
«طاليهدار» ميخواهد ،پيشتاز ميخواهد ،راهانداز ميخواهد ،جلوبرنده ميخواهد ،راهبرنده ميخواهد،
اســتمراردهنده ميخواهد .امروزه معتقدند كه «طاليهداران» هستند كه عوامل اصلی توسعه هستند،
تحريككنندة توسعه هستند و پيشبرنده توسعه هستند.
من ترجمهام از «آنتروپنور»« ،طاليهدار» اســت .در كشــور ما ،به غلــط و چون جز یک ترجمه
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نزديك به فهم اقتصادي نداشتند ،به ناچار این لفظ را به «كارآفرين» ترجمه کردهاند .معني طاليهدار،
كارآفرين نيست؛ ولي طاليهداران كارآفريني هم ميكنند و يكي از دستاوردهايشان ،كارآفريني است.

كشــور ما و هر جامعهاي به اینها احتياج دارد .اين فقط بحث ما نيســت .اص ً
ال بحث امروز من ديني
نيست ،سياسي هم نيست ،يك مقدار بگوييم كه حرفهاي است.
تعريفي كه من از مأموريت اين ســازمان دارم ،تربیت «آنتروپنور»هاست ،یا همان «طاليهداران»
توســعه .اين طاليهداران براي مملكت مأموريت دارند و قرار است آينده مملكت را رقم بزنند .آيا اين
فرق ندارد با مأموریت مدرسهاي كه تمام تالشش اين است كه دانشآموزانش در كنكور سراسري رتبه
يكرقمي يا دورقمي کسب بكنند؟ من چون در دانشگاه بودم ،اين را با قوت و تجربه و اطالعات عرض
ميكنم :اینکه ما افرادي داشــته باشــيم كه در كنكور يكرقمي يا دورقمي باشند و حتي در بهترین

دانشگاهها هم موفق باشند ،ضرورتاً اين عناصر «طالیهدار» نخواهند بود .آدمهاي بهدردبخوري هستند؛
آدمهاي فاضلي هستند؛ آدمهاي مهمي هستند و برجستگيهاي زيادي دارند .اما «طاليهداري» خيلي
چيزها ميخواهد.
طاليهداري ،يعني كاري را كه به طور معمول ،كســان ديگر عرض ه انجامش را ندارند ،طاليهدار باید
انجام بدهد .یعنی داشــتن تواناييهايي كه اين تواناييها در همه به اين مقدار نيســت .كدام تواناييها
هســت كه راهگشــا و نجاتدهنده وتحولآفرین از وضع موجود به يك وضع بهتر است؟ وقتی چيزي را
االن نداريم ،ولی ميخواهيم بعدا ً ايجاد بشــود ،اول نظريهپــردازي الزم دارد ،نگاه نو ميخواهد .نوآوري

ميخواهد .اين ،اولين مشــخصه طالیهدار اســت .اگر فرد اين جسارت و روحيه در درونش نباشد که به
دنبال خلق يك چيز جديد باشد ،وضع موجود و سازوكار موجود را بپذيرد و فكرش باالتر از اين محدوده
نرود ،اين آدم نميتواند آنتروپنور باشد .پس ابداع و ابتكار و خالقيت ،عنصر مهم قضيه است.
یکــی از چيزهای دیگری كه به نظر من جزو عناصر مقدماتي اين ابداع و ابتكار اســت« ،احاطه»
اســت .اگر اشراف فرد به حد كافي نباشد ،هر چقدر هم خالقيت داشته باشد ،اگرچه ميتواند يك راه
جديد بگذارد ،ولي ممكن اســت این راه جديد غلط باشــد .دانشآموزانما باید تشنه اشراف و احاطه
باشند و به يك حد محدود و كمي از دانش قانع نباشند .تشنگي فرق ميكند با احاطه داشتن .ما باید
موتــور درونی بچهها را راه بیندازيم .اگر بچه به خاطر توجــه پدر و مادر ،معلم یا جامعه خوب درس
بخواند ،اينها دروني نيست .این خيلي بد است كه بچه به خاطر اینکه يكي ديگر از او جلو نباشد ،دارد
درس ميخواند .ما باید موتور دروني بچهها را كوك كنيم و خودش ،خواستش احاطه و اشراف باشد.
ما با برنامهريزي خيلي خوب و متعهدانه و ماهرانهاي و با يك تعامل خوب با والدين ،از صبح زود
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بچهها را تا ســاعت  10شــب مديريت ميكنيم .ساعتي كه ميآيند كالس و برنامههاي داخل مدرسه
اســت ،بعدش هم تكاليف که بچهها در هر درسی به نوبه خودشان تكاليفي دارند .يعني داریم آنها را
پروگرام ميكنيم .ميدانيد این بچهها وقتي ميآيند دانشگاه ،چه طوري ميشوند؟ در دانشگاه در قالب
قواعد مشــخصی ،دانشجو اختيار دارد هر كاري دلش ميخواهد انجام بدهد .بچههاي پروگرامشــده،
همهشــان در دانشگاه افت ميكنند .حاال خدا خواسته كه يك دانشگاهي است؛ اگر اين دانشگاه نبود
و آنها مســتقيم ميرفتند داخل جامعه ،اینها نصفشــان به دشواريهاي عظيمي مبتال ميشدند .ما
افراد ترد و شكننده نميخواهيم .اين پروگرام كردن بچهها ،از صبح تا  10شب در مدارس خوب ما و
با زحمت اولياي ما ،اص ً
ال فضايي باز نميگذارد كه بچه موتور داخلياش كار بكند.

پيشنهاد من اين است كه يادگيري رسمي ما ،با آموزش و امتحان و تكليف ،در مدرسه تمام بشود.
براي شــب ،موتورش را با عشق روشن كرده باشــيم .باید آن قدر تشنهاش كنيم كه در مدرسه سير
نشود ،با تكليف هم سير نشود ،برود دنبال اينكه يك جوري خودش تشنگياش را رفع بكند.
در یکی از اســتانها دانشآموزي میگفت« :من از تاريخ متنفرم» .من به معلمشــان گفتم شما
بياييد به بچههاي اينجوري بگوييد که شما دو هفته وقت داريد که برويد و اين كتاب تاريخ را كه بايد
ياد بگيريد ،بخوانيد و بياييد امتحان بدهيد تا كلكش كنده بشــود .بقيهاش ،يك كار ديگر با هم انجام
ميدهيم ،البته در همان حوزه مرتبط با تاريخ؛ ولی حوزهاي تنفرزا نباشد .گفتند كه آموزش و پرورش
گير ميدهد و ميگويد شما به تاريخ بيتوجه هستيد .گفتم اگر چنين چيزي هست ،ميروم مشکل را
با آموزش و پرورش حل ميكنم و ميگويم ما اين بچهها را به تاریخ عالقهمند ميكنیم تا آن حد که
تاريخي وسيعتر از اين را بخوانند؛ اما اجازه بدهيد اين كتاب تاريخ را یکهفتهای آموزش بدهیم .قول
ميدهيم که اگر شــما هم از بچهها امتحان بگيريد ،نمرهشان خيلي خوب باشد .بقيهاش را بگذاريد با
ســليقه خودمان تاريخ را ياد بدهيم .اولين برنامه امسالم اين است كه با آقاي دكتر رهي [معاون وقت
آموزشی و نوآوری وزیر آموزش و پرورش] يك جلسهاي درباره همين مسائل داشته باشم.
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مبانی نظری تفکیک استعدادهای برتر
در مــرداد  1392و در روزهــای پایانی دولت دهم ،دکتر حمیدرضــا حاجیبابایی ،وزیر وقت آموزش و پرورش
کتابی را منتشر کرد با نام «به سوی تعلیم و تربیت قرآنی» که در آن نقاط برجسته دوران وزارتش در زمینه مدارس
خاص را توصیف کرده بود .نام خانم سویزی به عنوان نویسنده همکار در این کتاب به چشم میخورد .فصل چهارم
این کتاب به مدارس اســتعدادهای درخشــان اختصاص یافته است .بخش اول این فصل با عنوان «مبانی نظری» را
میتوان چکیده نگاه این مدیران ارشد به مقولة پرورش استعدادهای درخشان دانست؛ به خصوص در مواردی چون
حیطه گزینش استعدادهای برتر .در زیر این بخش را میخوانید.

منابع انســانی مهمترین بخش ثروت یک جامعه محســوب می شــوند .در مطالعات بانک جهانی
ثروت جوامع را به سه دسته تقسیم کردهاند .اين سه بخش عبارتند از:
الف) ثروتی که در منابع انسانی تجسم یافته است
ب ) ثروتی که در منابع طبیعی است
ج ) ثروتی که در سر مایه گذاریهاست
امروز ثروت اصلي و بزرگ جوامع ،منابع انســاني اســت كه اصليترين سرمايه هر كشور محسوب
ميشــود .همچنين دستگاه تعليم و تربيت ،مسئوليت ايجاد ارزش افزوده در منابع انساني را درفرآيند
آموزش وپرورش برعهده دارد تا با تبديل جهل به دانايي ،ناتواني به توانايي و تربيت انسان هاي وفادار
به ارزش هاي انســاني – الهي  ،بتواند جامعه هدف خود را به مراتبي از حيات طيبه برســاند؛ ليكن
نكته حائز اهميت اين اســت كه در سرمايه بيبديل منابع انساني ،افرادي با استعدادهاي خاص و برتر
وجود دارند كه ضرورت دارد بنابر مسئوليت عدالت از يك سو و اشتياق به پيشرفت از سوي ديگر ،اين
استعدادها كشف و شناسايي شده و زمينه پرورش و بكارگيري ايشان فراهم گردد.
ايــن موضوع خود در عناوين آتي چه از نظر تعريف اســتعداد برتر و چه از نظر نحوه شناســايي،
مباحثي دارد كه بعد از اين خواهد آمد.
تعريف استعداد برتر

گرچه نمره آزمون هوش می تواند مالک نســبتاً خوبی برای تعیین و تعریف افراد باهوش باشد اما

باید توجه داشــت که این گونه آزمونها قادر به اندازهگیری همه جنبههای هوش نیستند .برای مثال
یکی از جنبههای مهم در تعریف استعدادهاي برتر ،قدرت رهبری و خالقیت آنان است که تستهای
هوش نمیتواند این ویژگی را اندازهگیری کند.
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درتبيين استعداد برتر تعاریف متعددی ارائه شده است ،براي مثال در اصالحیه سال  1978قانون
عمومی آمریکا ،کودکان با اســتعداد برتر چنین تعریف شده است« :کودکان و نوجوانان سنین قبل از
دبســتان ,دبستان یا دبیرستانی که دارای توانایی هوشی باال ،خالقیت  ,توانایی در یک موضوع علمی
خاص و داراي مدیریت و رهبری هستند و به خدمات آموزشی خاصی نیاز دارند».
اســتعداد برتر درماده  2آيين نامه احراز اســتعدادهاي برتر و نخبگي مصوبه مورخ 1385/6/14
شــوراي عالي انقالب فرهنگي نيز به شــرح زير تعريف شــده است« :اســتعداد برتر به فردي اطالق
مي شــود كه به صورت بالقوه نخبه بــوده ولي هنوز زمينههاي الزم براي شناســايي كامل و يا بروز
استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است».
اســتعداد برتر در ســند راهبردي كشوردر امور نخبگان مصوب جلســه  720مورخ 1391/7/18
شــوراي عالي انقالب فرهنگي نيز به شرح زير تعريف شــده است« :استعداد برتر به فردي اطالق مي
شود كه با توجه به ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن به مرحله نخبگي را داراست ولي هنوز زمينه
هاي الزم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژه او فراهم نشده است».
ويژگيهاي دارندگان استعداد برتر
افراد داراي استعداد برتر ازدوران كودكي رفتار متمايزي نسبت به ساير كودكان دارند .ويژگيهاي
كودكان با استعداد برتر به طور كلي شامل موارد زير است:
 -1مراحل رشد را زودتر از حد معمول میگذراند.
 -2زودتر به حرف میافتد.
 -3از کلماتی پرمحتوا و روان برای صحبت کردن استفاده میکند.
 -4خواستار ارتباط پایدار با بزرگساالن است.
 -5نسبت به تصاویر ،بسیار حساس و هوشیار است.
 -6در پی تجربیات جدید است.
 -7دامنه تمرکز او وسیع و طوالنی است.
 -8در هشت سالگی انتقادهای واقعگرایانه از خود نشان میدهد.
 -9به راحتی خواندن را فرا میگیرد.
 -10اطالعات را سریع و با تمام جزئیات به خاطر میآورد.
 -11دوستدار آموختن است.
 -12تمایل به سازماندهی دیگران دارد.
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اين افــراد در منحني طبيعي رشــد از بهره
هوشــي  124الي  136برخوردارند و همچنان در
ميل به دانستن ،پرسشگر ،خالقيت و سازماندهي،
فعال و خودشكوفا هستند.
انواع استعداد برتر (تيزهوش)
برخي از انــواع اســتعدادهای برتر شــامل:
اســتعداد رهبــري ،كالمي ،اجتماعــي ،حركتي،
رياضي ،تحصيلي و هنري است:
الــف) اســتعداد رهبــري :رهبــري ،جريان
وحدتيافته تصميمگيري ،اجرا و نظارت است كه
آن را فردي با خصايص ذاتي ،از طريق بهرهگيري
از منابع ،در جهت نيل بــه اهدافي خاص ،تحقق
ميبخشد.

عليرغــم توســعه كمي

چند ســال اخيــر ،مدارس

استعدادهاي درخشان كشور

تنها حدود  110،000دانش آموز
يعني حدود  2درصد واجدين
شرايط را پوشش دادهاند

ب) اســتعداد كالمي :يك نظام رواني ويژه كه
مركب از هوش ،توانايي برجســته در امر شنيدن،
فعاليتهاي شــفاهي ،درك مطلب ،دستور زبان،
حافظــه و نگهــداري و تميز و تشــخيص كالمي
است.
ج) اســتعداد اجتماعي :يك نظام رواني ويژه
كه مركب اســت از نفــود برجســته در روابط و
تعامل آســان بــا ديگران ،مشــاركت در اقدامات
بــزرگ اجتماعي ،جذابيت و آراســتگي ظاهري،
قابليت در نگهداري تعامل ،حساسيت به نيازهاي
ديگــران ،آمادگي براي ســازماندهي و همياري
مردمي،گرايش لذت بخش به معاشرت با ديگران
و توانايي مسئوليتپذيري محيطي.
د) اســتعداد حركتي :يك نظام رواني ويژه كه
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ت بخشي به زندگي حركتي ،تسلط
مركب اســت ازسهولت وســرعت دريادگيري تكاليف حركتي ،اولوي 
برحركات پيچيده ،نيروي حركتي بسيار زياد ،سازماندهي حركات ،انجام بهينه تكليف حركتي و پيريزي
و اجراي فعاليتهاي حركتي نو و بديع.
ه) استعداد رياضي :نظام روانی ويژه كه مركب از برجستگي در ادراك تجسمي ،استدالل ،حل مسئله
و تفكر واگرا ميشــود و مبتني بر نگرش و نظام ارزشــي نظري و رياضيگونه است و با اعتماد به نفس،
خودباوري ،استقاللجويي و مهارتهاي يادگيري متمايز همراهي دارد.
و) اســتعداد تحصيلي :يك نظام رواني ويژه ،مركب از خودبــاوري تحصيلي ،رقابتطلبي ،جاهطلبي
تحصيلي ،پشتكار و سختكوشي ،نظم و انضباط و مرجعيتپذيري برجسته است.
ز) استعداد هنري  :يك نظام رواني ويژه مركب از برجستگي در ادراك تجسمي  ،روابط بين تصاوير و
اشياء مبتني برابتكارو خالقيت وذوق ويژه هنري است.
پراكندگي استعدادهاي درخشان در جامعه
كليه پژوهش هاي روانشناختي در زمينه هوش ،تيز هوشي و استعداد برتر نشان مي دهد كه گستره
هوش درجامعه بشري داراي توزيع طبيعي است و در يك منحني به شرح زير قابل توضيح خواهد بود:

براساس اين منحني درپژوهش هاي روانشناختي ،وسط منحني (= نقطه  )0را با هوشبهر  100درنظر
ميگيرند وهر انحراف از معيار به ســمت مثبت يا منفي منحني را يك واحد  15تايي هوشبهر ميدانند.
لذا براين اساس مي توان بيان داشت :
 قســمت وســط منحني ( يعني صفر  +يك انحراف از معيار به سمت مثبت منحني  +يك انحرافمعيار بطرف منفي منحني ) شامل  68/2درصد از افراد جامعه مي شود كه هوشبهري ميان  85تا 115
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داشته از لحاظ هوشي افرادي عادي و متوسط محسوب ميشوند.
 در طرف منفي منحنــي 15/8درصد از افراد جامعه قراردارند كه دچار نوعي عقب ماندگي ذهنيهستند 13/6 .درصد از اين افراد از هوشبهري ميان  85تا  70برخوردارند( .كه دركتب مختلف روانشناسي
با نام هاي ديرآموز و عقب مانده مرزي (كاليو) ناميده مي شوند) و 2/2درصد از اين افراد شامل دارندگان
هوشبهري پايين تر از 70هستند كه معموال عقب مانده ذهني (كانا) ناميده ميشوند.
 درطرف مثبت منحني نيز 15/8درصد از افراد جامعه قراردارند كه در طيف افراد مستعد و باهوشمي باشــند 13/6درصد از اين افراد هوشبهري بين  115تا  130دارند و 2/2درصد از آنها شامل افرادي
هستند كه تحت عناوين هوشمند ( با هوشبهر 130تا  ، )140تيزهوش ( با هوشبهر 140تا  )150و نابغه
( با هوشبهر  150به باال) ناميده ميشوند.
در برخي از منابع معتبر علمي نيز توزيع هوشــبهرطرف مثبت منحني را شــامل اين دسته از افراد
ميدانند :دارندگان بهره هوشــي  110الي ( 120باهوش)  16درصد جامعه ،دارندگان بهره هوشي 124
الي (136تيزهوش)  7درصد جامعه و بعد از آن دارندگان بهره هوشي  140الي ( 146سرآمد)  3/5درصد
جامعه و دارندگان بهره هوشــي  150به باال ( نابغه)  1درصد جامعه را تشــكيل مي دهند .براساس اين
ديدگاه مي توان جدول زير را ارائه داد:
طبقه

هوشبهر

درصد

نابغه

 150به باال

1

سرآمد

140الي 146

3/5

تيزهوش

 124الي 136

7

باهوش

 110الي 123

16

متوسط باال

 100الي110

22/5

به طور كلي اين ديدگاهي است كه اكثر دانشمندان حوزه علوم شناختي و تربيتي درخصوص آن به
اجماع رسيده اند؛ لذا با توجه به اين طبقه بندي علمي  ،به عنوان مثال در جامعه دانش آموزي 12ميليوني
كشــور به طور ميانگين قريب  7درصد از دانش آموزان كشــور معادل با  840،000نفر درطيف افراد با
استعداد برتر (تيزهوش و داراي هوشبهر  124الي )136جاي ميگيرند.
با توجه به اينكه مدارس استعدادهاي درخشان كشور در مقاطع راهنمايي و متوسطه فعال مي باشند
و كل جمعيت دانش آموزي مخاطب اعم از راهنمايي و متوســطه  5،400،000نفر است كه 7درصد اين
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جمعيت بطور طبيعي تيزهوش يعني داراي هوشبهر 124الي  136ميباشند ،پس ميتوان گفت بطور
متوسط اين مدارس بايستي تعداد  378،000نفر را پوششدهند؛ در حالي كه عليرغم توسعه كمي
چند ســال اخير مدارس استعداد هاي درخشان كشــور حدود  110،000دانش آموز يعني حدود 2
درصد واجدين شرايط را پوشش دادهاند و مابقي دانش آموزان فوق در مدارس شاهد ،نمونه دولتي،
نظري و فني حرفه اي و قرآني و هیئت امنايي و غيره جذب شده و تحت پوشش تحصيلي و تربيتي
قرار مي گيرند.
بهره هوشي

نسبت

 124تا 136
تيزهوش

 7درصد

جمعيت دانش آموزان
وضعيت موجود
راهنمايي و دبيرستان دانش آموزان سمپاد

5400000

106000

جمعيت
واجد شرايط

378000

* آمار فوق براساس جمعيت دانش آموزي در سال تحصيلي  91-92محاسبه گرديده است.

چرايي تفكيك محيط آموزشي استعدادهاي درخشان به عنوان محيط تربيتي خاص
الف) برنامهريزي آموزشي براي دانشآموزان با استعداد برتر در جهت شكوفايي استعداد ذاتي آنها
ب) تامين محيط آموزشي متناسب با نياز آنان براساس ايجاب تحقق عدالت آموزشي
ج) ايجاد زمينه رقابت سالم بين اين طيف از دانشآموزان
د) هدفمند شدن تعليم وتربيت استعدادهاي برتر در اين مدارس
ه) فراهم شدن امكان ارائه خدمات ويژه و هماهنگ درسطح علمي مناسب براي اين دانشآموزان
و) بهبود وضعيت تحصيلي دانشآموزان با استعداد برتر در يك محيط آموزشي و تربيتي خاص
بهدليل همگرايي علمي -هوشي و محيطي
ز) جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي نظير آســيب هاي رواني اين دانشآموزان در محيطهاي
تلفيقي
ح) استفاده از معلمين صالحيتدار ويژه و اهل فن براي تدريس به اين طيف از دانشآموزان
ط) تقويت همياري نهادهاي اساســي تعليم و تربيت (مدرسه وخانواده) براي كمك فكري به
اين دانشآموزان
ي) تحقق امكان برنامهريزي منظم و هدفمند براي ارتقای روحيه تحقيق ،پژوهش و ابتكار در
اين دانشآموزان

