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پرونـده

نگاهی به باال
استعدادهاى درخشان
در نگاه اسناد فرادستى نظام آموزش و پرورش
در سال  ،1378ضرورت توجه به موضوع «افق آينده» در برنامهريزيهاي كالن كشور ،در دبيرخانۀ
مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت .پس از ارائۀ گزارش اين بحث به حضور رهبر معظم
انقالب اسالمي(مدظلهالعالي) ،ايشان اين مسأله را يك «حلقۀ مفقود راهبردي» دانسته و مجمع را مأمور
به تدوين چشمانداز بيستسالۀ كشور كردند.
متن پيش��نهادي چش��مانداز پس از چند سال كار در مجمع تش��خيص مصلحت نظام ،تقديم رهبر
معظم انقالب اس�لامي(مدظلهالعالي) ش��د كه در تاريخ  13آبان  1382به تأييد و تصويب ايشان رسيد و
براي اجرا به قواي س��هگانۀ كش��ور ابالغ شد .در چشمانداز ابالغي ،س��ال  1384به عنوان نخستين سال
اجراي سند و سال  1404هجري شمسي به عنوان افق چشمانداز تعيين شده است.
در پي تصويب و ابالغ س��ند چش��مانداز 1404جمهوري اس�لامي ايران ،ض��رورت همجهت بودن
سياستها و اقدامات کالن کشور با اين سند ملي ،نهادها و سازمانهاي مختلف کشور را بر آن داشت تا
اقدام به تدوين اس��ناد پاييندستي نمايند« .نقش��ۀ جامع علمي كشور»« ،سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش» و «س��ند راهبردي كشور در امور نخبگان» سه سند مهم ملي هستند كه طي سالهاي 1389
تا  1392در راستاي تحقق چشمانداز بيستسالۀ كشور تدوين شدهاند.
در این اس��ناد فرادستی ،در سطوح مختلف اشاراتی به مبحث پرورش استعدادهای برتر شده است.
در پرونده این ش��ماره ،مروری بر این اش��ارات و نس��بت مرکز ملی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان و
دانشپژوهان جوان با این اسناد خواهیم داشت.
رضا گلشن مهرجردی
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نقشۀ جامع علمي كشور
حضرت آی��تاهلل خامنهای در ديدار خود با
اعضای ش��وراي عالي انق�لاب فرهنگي در 13
دي  ،1384بحث توسعۀ علمي کشور را مطرح
کردند و خواس��تار فعاليت ش��ورا در اين زمينه
ش��دند .ايشان در ديدار  23مرداد  85با رؤساى
ش عالى و مراكز
دانش��گاهها و مؤسس��ات آموز 
تحقيقاتى نيز مطالبۀ تدوين نقشۀ جامع علمي

کشور را به طوری که «که از دبستان تا آموزش
عال��ي را در نظر گرفته ،براي همۀ رش��تهها به
صورت متوازن برنامهري��زي کرده و کل چرخۀ
تولي��د ،انتش��ار و مصرف علم و تجاريس��ازي
دس��تاوردهاي علمي و فناوران��ه را مدنظر قرار
دهد» مورد تأكيد قرار دادند .در اجراي دستور رهبر معظم انقالب اسالمي ،كار تدوين متن نقشۀ جامع
علمي كشور همزمان در شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري آغاز شد .پس از
چند نوبت تدوين پيشنويسهاي پيشنهادي و تشكيل كارگروههاي تلفيق و نهاييسازي آنها ،متن نقشۀ
جامع علمي كشور در  14دي  1389به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.

نقش��ۀ جامع علمي كش��ور كه بنا به تعريف «مجموعهاي اس��ت جامع ،هماهنگ ،پويا و آيندهنگر،
ش��امل مباني ،اهداف ،سياس��تها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني
بر ارزشهاي اس�لامي براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستسالۀ كشور» در پنج فصل تدوين شده
است )1( :ارزشهاي بنيادين و الگوي نظري نقشۀ جامع علمي كشور؛ ( )2وضع مطلوب علم و فناوري؛
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( )3اولويتهاي علم و فناوري كشور؛ ( )4راهبردها و اقدامات ملي براي توسعۀ علم و فناوري در كشور؛
( )5چارچوب نهادي علم ،فناوري و نوآوري.

در این س��ند چشمانداز علم و فناوري جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي به اين

صورت بيان شده است:

«جمهوري اس�لامي ايران در افق  ۱۴۰۴هجري شمسي در علم و فناوري ،با اتکال به قدرت اليزال

الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسالمي ـ ايراني براي پيشرفت ملي ،گسترش عدالت و الهام

بخش��ي در جهان ،کشوري خواهد بود :برخوردار از انس��انهای صالح ،فرهیخته ،سالم و تربیت شده در

مکتب اسالم و انقالب و با دانشمنداني در طراز برترینهاي جهان؛توانا در تولید و توسعة علم و فناوري و
نوآوري و بهکارگیری دستاوردهای آن؛پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعیت علمی در جهان».

مهمترين اش��ارهها و داللتهاي موجود در اين س��ند که مرتبط با آم��وزش و پرورش دانشآموزان

صاحب استعدادهاي برتر است ،به اين شرح میباشد:

1ـ در فصل نخست سند با عنوان «ارزشهای بنیادین و الگوي نظري نقشۀ جامع علمی کشور» ،در

بخش «مباني و ارزشهای بنیادین نقش��ۀ جامع علمی کش��ور» ،يكي از مباني و ارزشهاي بنيادين اين

سند به صورت «عدالتمحوری ،پرورش استعدادها و دستیابی همگان به خصوص مستضعفان در حوزۀ

علم و فناوری ،تقویت خالقیت ،نوآوری و خطرپذیری در علم» بيان شده است.

2ـ در فصل دوم س��ند با عنوان «وضع مطلوب علم و فناوري» ،در بخش «اهداف بخشي نظام علم،

فناوري و نوآوری کش��ور» يكي از اهداف بخشي اين نظام به صورت« :ايجاد نظام آموزشی مناسب براي

هدايت دانشآموزان درجهت »...اهداف مختلفي چون «پرورش استعدادهای شغلي و پديد آوردن آيندة
شغلي براي برآوردن نيازهاي جامعه» و «پرورش استعدادهاي علمي براي ورود به دورة تخصصي» بيان

شده است.

3ـ در فصل سوم سند با عنوان «اولويتهای علم و فناوری كشور» ،يكي از اهداف اولويتبندي علوم

و فناوريها در كش��ور به صورت« :هدايت نظام آموزشي براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص
مورد نياز در حوزههاي اولويتدار» بيان ش��ده است (اين اولويتها ،در سه سطح «الف»« ،ب» و «ج» و

به تفكيك در حوزههاي «فناوري»« ،علوم پايه و كاربردي»« ،علوم انساني و معارف اسالمي»« ،سالمت»
و «هنر» ،در همين فصل از سند به تفصيل برشمرده شده است).

4ـ در فصل چهارم س��ند با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی براي توس��عۀ علم و فناوری در کشور»،

در بخش «راهبردها و اقدامات ملی متناس��ب با راهبردهاي كالن توسعة علم و فناوري در كشور» ،ذيل
راهبرد كالن  6با عنوان «تحول و نوسازی نظام تعليم وتربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به
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منظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسالمي وتحقق اهداف كالن نقشه» ،اقدامات ملي زير پيشبيني
شده است:

« -1-4ترویج پژوهشمحور کردن آموزش و مسئلهمحور کردن پژوهش»

« -2-4ایج��اد نظام رتبهبندی مدارس و مؤسس��ات آموزش و پرورش به منظور شفافس��ازی

عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزههای رقابت»

« -3-4بازنگری در محتوا و روشهای آموزش��ی با تمرکز بر اصالح بینشها و مهارتها در کنار

ارائۀ اطالعات و دانش به منظور انتقال مفاهیم پایۀ علمی ،عالقمندسازی دانشآموزان به علم ،ایجاد
روحیۀ خودباوری و توانمندسازی ایشان»

« -4-4ایجاد س��ازوکارهای الزم براي رشد خالقيتهاي علمي ،هنري و مهارتي و تربيت تفکر

منطقي و عقالني و روحیۀ جستجوگری در دانشآموزان»

« -5-4تقويت جايگاه رش��تههاي علوم انس��اني ومعارف اس�لامی در نظام آموزش و پرورش و

جهتده��ي نخبگان به س��مت تحصيل در اي��ن حوزهها از طریق ارتقای کیفی محتوا وش��یوههای
آموزشی»

« -6-4تقويت نظام اس��تعداديابي و مش��اوره و هدايت تحصيلي در آموزش عمومي و بازنگری و

بازتولید محتوا و روشهای آموزش��ی و پژوهشی به منظور تحقق نقش شایستۀ زن و مرد در جامعۀ

اسالمی»

5ـ در همين فصل و همين بخش ،ذيل راهبرد كالن  8با عنوان «تربيت و توانمندس��ازي س��رمايۀ

انساني با تأكيد بر پرورش انسانهای متقي ،کارآفرین ،خودباور ،خالق ،نوآور و توانا در توليد علم و فناوري
و نوآوري متناس��ب با ارزشهاي اس�لامي و نيازهاي جامعه» ،اقدام ملي «طراحی و استقرار نظام جامع
مش��اوره و اس��تعداديابي و هدايت به منظور هدايت دانشآموزان و دانشجويان به سوي رشتههاي علمي

متناس��ب با اولویتهای کشور براساس اس��تعداد و عالقهمندي و تواناييهاي آنها و اولويتهاي كشور»

پيشبيني شده است.

6ـ در همين فصل و بخش ،ذيل راهبرد كالن  9با عنوان «تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فناوري

با کش��ورهاي ديگر بويژه كشورهاي منطقه و جهان اس�لام» ،اقدام ملي «تبديل پديدۀ خروج نخبگان به

فرصتي براي گسترش نگرش و منطق انقالب اسالمي به سراسر جهان» پيشبيني شده است.

کمی و کیفی در
7ـ در همين فصل و بخش ،ذيل راهبرد كالن  10با عنوان «متحولسازي و ارتقاي ّ

علوم انسانی و هنر مبتني بر معارف اسالمي» ،اقدام ملي «اصالح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي
برای جذب استعدادهای برتر در علوم انساني ومعارف اسالمي» پيشبيني شده است.
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سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

به همراه مباني نظري (فلسفۀ تربيت رسمي و عمومي و رهنامۀ تربيت رسمي و عمومي) و زيرنظام
(برنامۀ درسي ملي)
يكي از چالشهاي مهم نظام تعليم و تربيت نوين كشور ما اين است كه نهادهاي مختلف اين نظام،
طي مراحل بنيانگذاري ،گس��ترش و تحول ،بر مباني نظري مش��خص ،مدون و معتبر علمي و ارزشي
منطبق بر ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي بومي ،استوار نشده است .بر اين اساس ،رهبر معظم انقالب
اسالمی بارها بر ضرورت تحول بنيادين اين نظام و بازتعريف و بازسازي آن مبتني بر تعاليم اسالمي و
مقتضيات و تحوالت همهجانبۀ اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقالب اسالمي ايران تأكيد كردهاند.
تدوين و تصويب «سند ملي آموزش و پرورش» در پاسخ به اين ضرورت ،از سال  1384در دستور
كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفت.حاصل مطالعات انجام شده در اين حركت ،در پژوهشي
با عنوان «تلفيق يافتههاي مطالعات نظري طرح سند ملي آموزش و پرورش» طي سالهاي  1386تا
 1388تدوين شد و پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش در اسفند ماه  ،1388در دستور
كار ش��وراي عالي انقالب فرهنگي قرار داده شد .مقرر شد با استفاده از نتايج مطالعات انجام شده ،سه
الگوي نظري كالن و خرد با عنوان «فلسفۀ تربيت در جمهوري اسالمي ايران»« ،فلسفۀ تربيت رسمي
و عمومي در جمهوري اس�لامي ايران» و «رهنامۀ نظام تربيت رس��مي و عمومي در جمهوري اسالمي
ايران» تدوين ش��ود .مجموعۀ اين س��ه سند در كنار هم ،عنوان «مباني نظري تحول بنيادين در نظام
تربيت رس��مي عمومي جمهوري اس�لامي ايران» را به خود پذيرفتند و به عنوان اساس نظري تدوين
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گرفتند.
«س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش» ،پس از تصويب در ش��وراي عالي آموزش و پرورش در
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نشس��ت مش��هد مقدس ،به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي فرستاده ش��د و در تاريخ  5مهر  1390به
تصويب اين شورا رسيد.

تحول بنيادين در آموزش و پرورش ـ مطابق آنچه در مباني نظري اين سند آمده ـ به معني تغيير
رويكرد اصول و سياستها در تهيه و تدوين فلسفۀ تربيت در كشور به گونهاي است كه «ضمن اصالت
به فرهنگ تربيت ،اس�لام و مع��ارف آن ،اجتهاد ژرف و جامع ،گفتمان انقالب اس�لامي ،نگاه تمدني،
تربيت جامع ،متوازن و يكپارچه ،تجربه و دانش بشري و نگاه آسيبشناسانه ،ناظر به زمانه و راهبردي
بر آن حاكم ش��ود» .اين س��ند در قالب  8فصل تنظيم ش��ده اس��ت که عبارتند از )1( :كليات؛ ()2
بيانيۀ ارزشها؛ ( )3بيانيۀ مأموريت )4( ،چش��مانداز؛ ( )5هدفهاي كالن؛ ( )6راهبردهاي كالن؛ ()7
هدفهاي عملياتي و راهكارها و ( )8چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزش و پرورش.
چش��مانداز نظام تعليم و تربيت رس��مي عمومي جمهوري اس�لامي ايران در افق  1404هجري
شمسي در اين سند به صورت زیر بيان شده است:

«نظام تعليم و تربيت رس��مي عمومي در افق  ،1404با اتكا به قدرت اليزال الهي ،مبتني بر نظام
معيار اس�لامي ،فرهنگ و تمدن اس�لامي ـ ايراني و قوامبخش آنها و زمينهس��از جامعۀ جهاني عدل
مهدوي(ع��ج) و برخوردار از توانمنديهاي تربيتي ممتاز در طراز جمهوري اس�لامي ايران در س��طح
منطقه ،الهامبخش و داراي تعامل س��ازنده و مؤثر با نظامهاي تعليم و تربيتي در سطح جهان ،توانمند
در زمينهس��ازي براي شكوفايي فطرت و استعدادها و ش��كلگيري هويت يكپارچۀ اسالمي ،انقالبي ـ
ايران��ي دانشآموزان با توجه به هوي��ت اختصاصي آنان؛ كارآمد ،اثربخ��ش ،يادگيرنده ،عدالتمحور و
مؤمن آراسته به فضايل اخالق اسالمي ،عامل به عمل صالح،
مشاركتجو ،برخوردار از مربيان و مديران
ِ
تعاليجو و تحولآفرين ،انقالبي ،آيندهنگر ،عاقل ،متعهد ،امين ،بصير ،حقشناس».

مهمترين اشارهها و داللتهاي موجود در اين سند مرتبط با آموزش و پرورش دانشآموزان صاحب
استعدادهاي برتر به اين شرح است:
1ـ در فصل چهارم سند با عنوان «چشمانداز» ،يكي از ويژگيهاي مدرسه كه «جلوهاي است از تحقق
مراتب حيات طيبه ،كانون عرضۀ خدمات و فرصتهاي تعليم و تربيتي ،زمينهساز درك و اصالح موقعيت
توسط دانشآموزان و تكوين و تعالي پيوستۀ هويت آنان بر اساس نظام معيار اسالمي در چارچوب فلسفه
و رهنامۀ نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران» ،به صورت« :داراي ظرفيت پذيرش
تفاوتهاي فردي ،كش��ف و هدايت اس��تعدادهاي متنوع فطري و پاس��خگويي به نيازها ،عاليق و رغبت
دانشآموزان در راستاي مصالح و چارچوب نظام معياراسالمي» پيشبيني شده است.
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2ـ در فص��ل هفتم س��ند ب��ا عنوان «هدفهاي عمليات��ي و راهكارها» ،ذيل ه��دف عملياتي  5با
عنوان «تأمين و بس��ط عدالت در برخورداري از فرصتهاي تعليم و تربيت با كيفيت مناس��ب با توجه
به تفاوتهاي فردي و ويژگيهاي دختران و پس��ران و مناطق مختلف كشور» ،راهكار 7ـ 5به صورت:
«طراح��ي و تدوين برنامۀ تعليم و تربيت انعطافپذير ،متناس��ب با ويژگيهاي ش��خصيتي و محيطي
استعدادهاي گوناگون دانشآموزان به منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيد
بودن آنها» پيشبيني شده است.
3ـ در همين فصل ،ذيل هدف عملياتي  15با عنوان «اصالح محتوا ،ارتقاي جايگاه ،افزايش كيفيت
و كارآمدي علوم انس��اني در نظام تعليم و تربيت رس��مي عمومي مبتني بر مبناي ديني در چارچوب
نظام معيار اس�لامي» ،راهكار 3ـ 15به صورت« :شناس��ايي اس��تعدادهاي برتر و هدايت آنها به ادامۀ
تحصيل در رش��تههاي علوم انساني و زمينهس��ازي براي تقويت و تعميق فعاليتهاي علمي پژوهشي
آنها در دورههاي آموزش عالي» پيشبيني شده است.
4ـ در همي��ن فصل ،ذيل ه��دف عملياتي  16با عنوان «تنوعبخش��ي در ارائۀ خدمات آموزش��ي
و فرصتهاي تربيتي متناس��ب با مصالح جامعه ،نيازها و عاليق دانشآموزان در راس��تاي ش��كوفايي
اس��تعدادهاي آنها» ،راهكار 1ـ 16به صورت« :ايجاد تنوع در فرصتهاي تربيتي در مراكز آموزش��ي و
تربيتي براي پاسخگويي به نيازهاي دانشآموزان» پيشبيني شده است.
5ـ در همي��ن فصل ،ذيل ه��دف عملياتي  18با عنوان «تغيير و ن��وآوري در نظام تعليم و تربيت
رس��مي عمومي با رويكرد تعاليبخش ،پويا و بالنده» ،راهكار 5ـ 18به صورت« :استقرار نظام خالقيت
و نوآوري در آموزش و پرورش در راستاي تربيت جامع و بالندگي معنوي و اخالقي و حمايت مادي و
معنوي از مديران ،مربيان و دانشآموزان خالق و نوآور و كارآفرين» پيشبيني شده است.
6ـ در همين فصل ،ذيل هدف عملياتي  21با عنوان «بازنگري و بازمهندس��ي س��اختارها و رويهها
و روشها» ،راهكار 3ـ 21به صورت« :طراحي و اس��تقرار نظام جامع هدايت تحصيلي و اس��تعداديابي
به منظور هدايت دانشآموزان به س��وي رش��تهها ،حِ َرف و مهارتهاي مورد نياز حال و آيندۀ كش��ور
متناسب با استعدادها ،عالقهمندي و تواناييهاي آنان» پيشبيني شده است.

7ـ همچنين ،موضوع جذب و بهكارگيري استعدادهاي برتر در جايگاه «معلمي» ،در همين فصل،
ذيل هدف عملياتي  11با عنوان «بازمهندس��ي سياس��تها و بازتنظيم اصول حاكم بر برنامۀ درس��ي
تربيت معلم با تأكيد بر كارورزي و انطباق س��طح شايس��تگيهاي حرفهاي معلمان در س��طح ملي و
جهاني با مقتضيات الگوي برنامۀ درس��ي در نظام تعليم و تربيت و طراحي سياس��تهاي مناسب براي
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ارتقاي شيوههاي جذب ،تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش» ،در راهكار 3ـ 11به صورت:
«ايجاد سازوكارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعدادهاي برتر و برخوردار از صالحيتهاي ديني،
اخالقي ،انقالبي و ش��خصيتي به رش��تههاي تربيت معلم با تأكيد بر تقويت انگيزههاي معنوي و مادي
معلمان از قبيل برقراري حقوق و دستمزد در دوران تحصيل ،ارتقاي سطح آموزشي و تجهيزاتي مراكز
ذيربط ،ايجاد نظام بازآموزي مستمر علمي و تسهيل در ادامۀ تحصيل با توجه به رتبهبندي معلمان»
بيان شده است.

عالوه بر موارد باال كه از متن س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش آورده ش��د ،برخي اش��ارهها و

داللتهاي موجود در مجموعۀ مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري

اسالمي ايران مرتبط با آموزش و پرورش دانشآموزان صاحب استعدادهاي برتر به اين شرح است:

1ـ در س��ند فلس��فۀ تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اس�لامي ايران ،در بخش «مباني اساسي
تربيت رس��مي و عمومي» ،در قسمت «مباني روانش��ناختي» ،در سومين بند از مباني روانشناختي با
عنوان «انسانها در عين داشتن اشتراك در بسياري خصوصيات ،تفاوتهاي بينفردي و درونفردي قابل
مالحظهاي نيز با يكديگر دارند» آمده اس��ت« :در ميان ايشان [انسانها (كودكان و نوجوانان)] ،گروهي
وجود دارند كه به س��بب داشتن تفاوتهاي چشمگير ،به برنامۀ تربيتي و مالحظات ويژه نيازمندند .لذا
الزم است به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا برنامهريزي مناسبي براي نيازهايشان پيشبيني
شود؛ همانطور كه براي افرادي كه به داليل زيستي يا وراثتي توانشان در يادگيري محدودتر است ،بايد
تدابير ويژهاي انديشيد*.

2ـ در همين سند ،در بخش «تبيين چيستي تربيت رسمي و عمومي» ،در قسمت «تعريف تربيت
رس��مي و عمومي» ،آمده اس��ت« :نظام تربيت رسمي و عمومي ،با توجه به اصل وحدت در عين كثرت،
نبايد به دستگاهي براي يكسانسازي انسانها تبديل شود؛ لذا عالوه بر تأكيد بر كسب شايستگيهاي پايه
در جهت تكوين و تعالي ابعاد مشترك هويت ،كه براي تعامل آحاد انساني با همديگر ضرورتي انكارناپذير
اس��ت ،بايد به جنبههاي ويژۀ ش��خصيت هر متربي نيز توجه داشت و زمينۀ كسب شايستگيهاي ويژۀ
متناس��ب با اين جنبهها (اس��تعداد و سطح رش��د ،خصوصيات جنسي و جنس��يتي ،قومي و مذهبي و
موقعيتهاي خاص زندگي) را فراهم آورد».
* قضاوت دقيق در اين رابطه ،از طريق مقايسۀ گروهي و آزمونهاي رايج هوش ميسر نيست .براي تشخيص بهتر ،الزم
اس��ت از مطالعات موردي اس��تفاده شود و اطالعات گوناگون درسي و غيردرس��ي و نمونۀ كار همراه با قضاوتهاي تخصصي
در مورد پروژهها و فعاليتهاي درونمدرس��هاي و برونمدرس��هاي جمعآوري ش��ود و مورد بررسي قرار گيرد .در كنار اينها،
آزمونهاي هوش و خالقيت را نيز ميتوان به كار گرفت[ .این پاورقی و دو پاورقی بعدی مربوط به اصل سند است].
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3ـ در همين س��ند ،در بخش «تبيين چگونگي تربيت رس��مي و عمومي» ،در قسمت «اصول كلي

تربيت رسمي و عمومي» ،در دومين بند از اصول با عنوان «عدالت تربيتي» آمده است« :بر اساس مباني

روانشناختي پذيرفته شده ،گاهي تفاوتها و شباهتهاي آحاد متربيان به گونهاي است كه ميتوان آنها
را در گروههايي دستهبندي كرد و خدمات تربيتي ويژه و كيفيتري به آنها ارائه كرد .براي مثال ،ميتوان

از گروههايي مانند متربيان با استعداد ويژه ،متربيان داراي ناتواناييهاي ذهني و جسمي ،متربيان محروم

از تحصيل ،متربيان دور از وطن و متربيان محروم از خانواده نام برد».

4ـ در همين س��ند و همين بخش ،در قس��مت «مدرسۀ صالح؛ بستري براي تحقق تربيت رسمي و

عمومي» ،در بند «خصوصيات مدرسۀ صالح» ،پنجمين خصوصيت مدرسۀ صالح به اين صورت بيان شده

است« :ويژگي ديگر مدرسۀ صالح« ،انعطافپذيري» است .بر مبناي اصل كثرتگرايي و اصل تفاوتهاي

فردي ،نظام مدرس��هاي بايد از حدي از انعطاف برخوردار باشد تا برنامهها و رويههاي جاري در آن دچار
جمود و تصلب نگردد .به سخن ديگر ،مدرسۀ صالح از يك سو بر شباهتهاي انساني تأكيد دارد و در واقع

بيشتر سازوكارهاي مدرسه بر مبناي چنين شباهتهايي شكل ميگيرد .از سوي ديگر ،با توجه به وجود
تفاوتهاي فردي ،سازوكارهاي خود را منعطف ميسازد تا زمينۀ تعالي وجودي بيشتر متربيان را فراهم
آورد .از يك منظر ،مراد از اين ويژگي ،تالش مدرس��ه براي ارتباط هرچه بيش��تر آحاد متربيان با شرايط
اجتماعي محيط پيرامون است؛ به اين معني كه مدرسه بايد تا حد امكان با شرايط متنوع زندگي متريبان

سازگار شود و بكوشد از طريق فراهم آوردن موقعيتهاي متنوع تربيتي ،تمامي متربيان (جامعۀ هدف) را
به سطح مطلوبي از شايستگيهاي پايه (ضمن توجه به شايستگيهاي ويژه) برساند .بر اين اساس ،تنوع
مدارس در شرايط خاص و مبتني بر نياز متربيان ضروري به نظر ميرسد».

5ـ در س��ند رهنامۀ نظام تربيت رس��مي و عمومي در جمهوري اس�لامي ايران ،در بخش «رويكرد

اساس��ي» آمده اس��ت« :رويكرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي ،سازگار با رهيافت دينمحوري ،به

اين شرح است« :موقعيتشناسي و موقعيتآفريني بر اساس نظام معيار اسالمي ».با توجه به نقش مهمي
كه درك و اصالح موقعيت در تكوين و تعالي هويت متربيان* خصوصاً در دورۀ تربيت رسمي و عمومي
*گروههايي از متربيان مخاطب نظام رس��مي و عمومي ،نيازهاي تربيتي خاصي دارند (افراد داراي نيازهاي يادگيري
ويژه؛ داراي استعدادهاي ويژه؛ ساكن مناطق محروم و كمبرخوردار (روستايي ،عشايري و حاشيهنشين)؛ فاقد سرپرست يا
داراي سرپرس��ت ناصالح) .بر اس��اس رويكرد بسط عدالت تربيتي ،ساز و كارهاي خاصي درون جريان اصلي تربيت در نظام
تربيتي رس��مي و عمومي طراحي و اجرا ميش��ود .اگرچه ،رويكرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي در راستاي تربيت
گروههاي با نيازهاي خاص اين است كه علياالصول تربيت مورد نياز ويژۀ اين گروهها در شرايط معمول و در كنار گروههاي
ع��ادي متربي��ان انجام گيرد ،اما در صورت ض��رورت (عدم امكان حضور در ميان ديگران ب��ا رعايت مصلحتهاي تربيتي)
جداسازي و تفكيك اين گروه از متربيان ميتواند با نظر والدين و بررسي كارشناسي صورت پذيرد)
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دارد ،بايد نظام تربيت رسمي و عمومي را به مثابۀ نظامي دانست كه با داشتن خصوصياتي ـ نظير پويايي،
آيندهنگ��ري و تحولآفريني ،توجه به اقتضائات بومي و ملي و بهرهمندي از كارگزاراني فكور و متعهد به
نظام معيار اسالمي ـ زمينهساز درك شايستۀ مربيان و متربيان از موقعيت خويش و ديگران و عمل براي
اصالح مداوم آن بر اساس انتخاب و التزام اختياري و آگاهانۀ نظام معيار اسالمي ميشود».
6ـ در همين سند ،در بخش «ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي» ،در قسمت «دورهها و مراحل
تربيت» ،يكي از بندهاي اصول و ويژگيهاي حاكم بر دورهها به اين صورت آمده اس��ت « :ارزش��يابي از
وضعيت تربيتي متربيان در مراحل كليدي/گذر از هر دوره به دورۀ بعد ،بر اس��اس سطح شايستگيهاي
تعيين ش��ده براي هر مرحله بر اساس سن ،شرايط بلوغ جس��مي ،رشد اجتماعي ،استانداردهاي برنامۀ
درسي و نظر مربيان صورت ميگيرد .در موارد خاصي كه تصميمگيري متوجه متربيان با نيازهاي ويژه
يا افراد مستعد است ،مشاركت اوليا براي تصميمگيري ضروري است .متربيان علياالصول دورۀ آموزش
رس��مي و عمومي را در  12س��ال طي مينمايند .اين زمان براي متربيان مس��تعد يا افرادي كه داراي
نيازهاي ويژه ميباشند ،متناسب با سطح توانايي آنان سازماندهي خواهد شد».
همچنين ،در سند برنامۀ درسي ملي جمهوري اسالمي ايران كه سند مصوب نخستين زيرنظام تحول
بنيادين آموزش و پرورش به شمار ميرود ،اشارهها و داللتهايي مرتبط با آموزش و پرورش دانشآموزان
صاحب استعدادهاي برتر به شرح زير موجود است:
1ـ در بخش «اصول ناظر بر برنامههاي درسي و تربيتي» ،در هفتمين بند از اصول با عنوان «توجه
ب��ه تفاوتها» آمده اس��ت« :برنامههاي درس��ي و تربيتي بايد ضمن تأكيد بر ويژگيهاي مش��ترك ،به
تفاوتهاي ناشي از محيط زندگي (شهري ،روستايي ،عشايري ،فرهنگي و جغرافيايي) ،جنسيتي و فردي
دانشآموزان (استعدادها ،تواناييها ،نيازها و عاليق) توجه كرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد».
2ـ در همي��ن بخ��ش ،در يازدهمي��ن بند از اصول با عن��وان «يكپارچگي و فراگيري» آمده اس��ت:
«برنامههاي درس��ي و تربيتي بايد براي تمام دانشآموزان (دانشآموزان عادي ،دانشآموزان با نيازهاي
ويژه و اس��تعدادهاي درخش��ان) به صورت به هم پيوسته و يكپارچه طراحي و تدوين شود .اين برنامهها
بايد با رعايت انعطافپذيري ،با نيازهاي هريك از گروههاي دانشآموزان با نيازها و اس��تعدادهاي خاص
انطباق و سازگاري داده شود*.

* تغييرات ناشي از اين انطباق و سازگاري بايد به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد.
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سند راهبردي كشور در امور نخبگان
رهب��ر معظ��م انق�لاب در دي��دار غيرعلني
خود با تعدادي از مس��ئوالن عاليرتبۀكش��ور (از
جمله س��ران قوا ،وزراي آموزش و پرورش ،علوم
تحقيقات و فناوري و بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��كي ،مس��ئوالن بنياد ملي نخبگان ،تعدادي
از اعضاي ش��وراي عالي انق�لاب فرهنگي و )...در
زمس��تان ،1389بخش��ي از دغدغههاي خود در
خصوص مسائل مرتبط با نخبگان را مطرح کردند
و خواس��تار تدوين و تصويب سندي راهبردي در
اين زمينه شدند.
در اج��راي فرامین ایش��ان ،كار تدوين متن
س��ند راهبردي كش��ور در امور نخبگان در بنياد
ملي نخبگان آغاز و پيگيري ش��د و پس از چند
نوبت تدوين پيشنويسهاي پيش��نهادي و تش��كيل كارگروههاي تلفيق و نهاييسازي آنها ،متن سند
راهبردي كش��ور در ام��ور نخبگان در 11مهر1391بنا به تفويض ش��وراي عالي انق�لاب فرهنگي ،به
تصويب شوراي معين این شورا رسيد.
«س��ند راهبردي كش��ور در امور نخبگان» كه ب��ه منظور ايجاد محيطي پويا براي فعالس��ازي و
اثرگذاري مناسب اجتماع نخبگاني در تحوالت كشور با هدف تحقق آرمانهاي نظام مقدس جمهوري
اس�لامي ايران و رس��يدن به چشمانداز كشور در افق  1404خورش��يدي تدوين شده و تالش دارد تا
مبتني بر اصول و ارزشهاي اسالمي و با شناسايي صحيح مسائل ،شرايط و امکانات کشور ،دامنة شمول
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نخبگي را گس��ترش داده ،راهبردها و اقدامهاي کالن را براي فراهم شدن زمينههاي «نخبهشناسي»،
«نخبهپ��روري»« ،نخبهگزين��ي» و «نخبهگماري» در جهت نيل به اه��داف فوق تبيين كند ،در چهار
فصل (به همراه يك پيوس��ت) تدوين شده است )1( :تعاريف مفاهيم مرتبط با نخبگي؛ ( )2چشمانداز
و اه��داف كالن؛ ( )3راهبردره��اي كالن و اقدامهاي ملي؛ ( )4چارچوب نه��ادي و الزامات اجرايي در
نظام نخبگاني كشور.
يكي از ويژگيهاي مهم اين س��ند ،ارائۀ تعاريف مفاهيم مرتبط با نخبگي اس��ت كه بر آش��فتگي
مفهومي حاكم بر اين حوزه ،نقطۀ پايان گذاش��ته اس��ت .مهمترين تعاريف ارائه ش��ده در اين سند ،به
شرح زير است:
1ـ نخبه :به فردي برجس��ته و كارآمد اطالق ميش��ود كه در خلق و گس��ترش علم ،فناوري ،هنر،
ادب ،فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزشهاي اسالمي اثرگذاري بارز داشته باشد و همچنين
فعاليتهاي وي بر پاية هوش ،خالقيت ،انگيزه و توانمنديهاي ذاتي از يك س��و و خبرگي ،تخصص و
توانمنديهاي اكتسابي از سوي ديگر ،موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود.
2ـ صاحب استعدادبرتر :به فردي اطالق ميشود كه با توجه ويژگيهاي ذاتي خود امكان رسيدن
به مرحلۀ نخبگي را داراست؛ ولي هنوز زمينههاي الزم براي شناسايي كامل و بروز استعدادهاي ويژة
او فراهم نشده است.
3ـ فعاليت نخبگاني :فعاليتي اس��ت آگاهانه ،خالقانه و نوآورانه با اثرگذاري محس��وس بر پيشرفت
كش��ور در حوزههاي مختلف از قبيل :علم ،فناوري ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مديريت با تأكيد بر ش��ناخت
مسائل و مشكالت كشور.
4ـ اجتماع نخبگاني :شامل افراد يا گروههايي است كه به تشخيص بنياد ملي نخبگان ،توانمندهاي
بالقوه يا بالفعل انجام فعاليتهاي نخبگاني را دارا هس��تند؛ بنابراين شامل همۀ افراد و گروههاي نخبه
و صاحب استعدادبرتر است.
5ـ نظام نخبگاني :ش��امل مجموعۀ بخشهاي مختلف كش��ور مش��تمل بر نقش آفرينان ،نهادها،
قوانين،س��ازوكارها و روندهايي اس��ت كه بر «فعاليتهاي نخبگان��ي» و «اجتماع نخبگاني» به صورت
مستقيم اثرگذارند.
چش��مانداز جامعۀ نخبگاني مطلوب جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي در اين
سند به اين صورت بيان شده است:

«جامعۀ نخبگاني مطلوب ،جامعهای است پویا که در آن اجتماعات نخبگانی در چارچوب ارزشهای
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اسالمی ـ ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسالمی ایران ،فرصت رشد و شکوفایی حداکثری
را بر پایۀ تنوع اس��تعدادها و توانمندیهای خود به دس��ت آورد و ضمن حل مسائل جامعه ،تدبیر امور
تحول آن را دستگیرد».
مهمتري��ن داللته��اي موجود در اين س��ند مرتبط با آم��وزش و پرورش دانشآم��وزان صاحب
استعدادهاي برتر به اين شرح است:
1ـ در فصل دوم س��ند با عنوان «چشمانداز و اهداف كالن» ،در بخش «اهداف كالن» ،هدفهاي
زير در شمار اهداف كالن پيشبيني شده است:
 -1-1ايجاد زمينههاي شناس��ايي ،رشد و شکوفايي حداکثري استعدادهاي فردي و گروهي و
ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها
 -2-1تحق��ق نظام جامع «اخالق نخبگي» مبتني بر آموزههاي اس�لامي و تالش براي ترويج
آن ،به منظور رشد اخالقي و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصونسازي آنان
 -3-1تبیین و تنظیم مس��ئولیتها و حقوق متقابل اجتماع نخبگاني و جامعه و افزايش حس
دلبستگی ملی آنان در چارچوب گفتمان نظام اسالمي
2ـ در فصل سوم سند با عنوان «راهبردهاي كالن و اقدامهاي ملي» ،در راهبرد كالن  1با عنوان
«اس��تقرار نظام شناس��ايي و هدايت اجتماعات نخبگاني» ،ذيل راهبرد ملي  1با عنوان «تنوعبخش��ي
در تعری��ف س��طوح ،حوزههای فعالیتهای نخبگانی و روشهای شناس��ایی آنها» ،اق��دام ملي به اين
ش��رح پيشبيني شده است« :تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها ،نظامنامهها ،ضوابط و مقررات براي
مش��ارکت بيشتر بخش غيردولتي در تأس��يس و فعاليت مدارس ،مراکز آموزشي تخصصي و نهادهای
نخبهپروردرحوزههاي مختلف و با روشها و محتواي درسي متنوع».
3ـ در همين فصل و همين راهبرد كالن ،ذيل راهبرد ملي  2با عنوان «هدايت صاحبان استعدادهاي
برتر با استفاده از توانمندیهای بخشهای دولتی و غیردولتی» ،اقدامهاي ملي به شرح زير پيشبيني
شده است:
 -1-3اس��تقرارنظام شناسايي وهدايت اس��تعدادهای برتر با روشهاي مربيمحور ،مرحلهاي و
نامحسوس ،با تأكيد همزمان بر سه وجه آموزشي ،تربيتي وپژوهشي
 -2-3برنامهريزي براي ارتقاي سطح کيفي آموزشهاي مدرسهاي (درهمة دورههاي تحصيلي)
بهمنظور پرورش خالقيت ،مهارت حل مسئله ،آداب و مهارتهاي زندگي دردانشآموزان
 -3-3توس��عة آموزشهاي خاص «برونمدرسهاي» از طريق گسترش مراكز آموزشي ،تربيتي
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و پژوهشي در حوزههاي متنوع مورد عالقة دانشآموزان
 -4-3برنامهريزي براي ارتقاي سطح دانش و مهارت معلمان و مربيان مدارس و استادان حوزه
و دانش��گاه براي هدايت هدفمند صاحبان استعداد برتر از طريق برنامههاي آموزشي كوتاهمدت و
ترويجي
 -5-3تقويت و گسترش مش��اورههاي تحصيلي و افزایش آشنايي افراد با رشتههاي تحصيلي
در آموزش متوس��طه ،دانش��گاه وحوزههاي علميه به منظور انتخاب آگاهانه و هدفمند رشتههاي
تحصيلي با تأكيد ويژه بر رشتههاي علوم انساني
 -6-3گسترش اردوهاي جهادي ،بازديدها و دورههاي آموزشي و احياي دورههاي کارورزي و
کارآموزي اختیاری به منظور ارتقاي شناخت اجتماع نخبگاني از نيازها و شرايط واقعي جامعه
 -7-3گس��ترش برنامههاي پرورش ديني و فرهنگي اجتماع نخبگاني بر اس��اس اس��تمرار در
كار فرهنگي ،آموزشهاي مربيمحور ،س��يرهاي مطالعاتي اعتقادي و توجه به وجوه جامع دين با
استفاده از ظرفيتهاي دانشگاهها ،حوزههاي علميه ،مساجد و مراكز فرهنگي كشور
 -8-3تدوين و اجراي برنامههاي آموزش��ي و مشاوره براي خانوادههاي صاحبان استعداد برتر
به منظور افزايش آگاهي و مهارت آنان براي تربیت ،هدايت و تعامل با فرزندان خود
 -9-3ايجاد و گس��ترش پاركهاي آموزش��ي و تقويت و س��اماندهي فرايند طراحي ،توليد و
توزيع وس��ايل بازي كودكان به منظور پرورش خالقيت ومهارت حل مس��أله دركودكان با تكيه بر
فرهنگ اسالمي ـ ايراني و رعايت استانداردهاي سالمت و ایمنی
4ـ در همين فصل ،در راهبرد كالن  2با عنوان «توانمندس��ازي اجتماعات نخبگاني در چارچوب
گفتمان اسالمي ـ ايراني» ،ذيل راهبرد ملي  1با عنوان «پشتيبانيتدريجي ،مشروط و متنوع براساس
انجام فعاليتهاي نخبگاني و ميزان رش��د در مس��ير نخبگي» ،اقدام ملي به اين شرح پيشبيني شده
اس��ت« :ايج��اد فرصت فعالیت برای صاحبان اس��تعدادهاي برتر و نخب��گان در مناطق كمبرخوردار با
ایجاد سازوكارهاي حمايتی در زمينههاي آموزشي ،پژوهشي و مهارتي و نيز حمايت از توسعة فعاليت
بنيادهاي خيرية علمي ،فرهنگي و اجتماعي و نظارت بر آنها».
5ـ در همين فصل و همين راهبرد كالن ،ذيل راهبرد ملي  2با عنوان «زمينهسازي براي پرورش
اف��راد نخبه و ش��کلگيري گروههاي نخبه در جامعه» ،اقدامهاي ملي به ش��رح زير پيشبيني ش��ده
است:
 -1-5حمايت از متش��کل شدن دانشجويان و دانشآموزان فعال در حوزههاي مختلف علمي،
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اجتماعي ،فناورانه ،فرهنگي ،قرآني و هنري در قالب پژوهشكدههاي دانشجويي و پژوهشسراهاي
دانشآم��وزي ،انجمنهاي علم��ي ،كانونهاي فرهنگي ـ هنري ،تش��کلهاي نخبگاني و مانند آن
ب��ا رعايت ضوابط و مقررات جاري كش��ور و با تأكيد بر س��هولت تأس��يس گ��روه ،ضابطهمندي و
مسئوليتپذيري ،نظارت و پايش مستمر و پشتيباني مرحلهاي و تدريجي از آنها
 -2-5ت�لاش براي رفع موانع جذب و افزاي��ش جذابيت حضور اجتماع نخبگاني در حوزههاي
علوم انساني ،معارف اسالمي و علوم پايه
6ـ در همي��ن فص��ل ،در راهب��رد كالن  4با عن��وان «ارتقاي نظام سياس��تگذاري و مديريت امور
نخب��گان» ،ذيل راهبرد ملي  1ب��ا عنوان «ارتقا و تثبيت نقش سياس��تگذاري ،برنامهريزي و مديريت
كالن نهادهاي حاكميتي در نظام نخبگاني» ،اقدام ملي به اين شرح پيشبيني شده است« :ايجاد يك
مديريت واحد ستادي در وزارت آموزش و پرورش جهت برنامهريزي نظام شناسايي ،هدايت و آموزش
استعدادهاي برتر و هماهنگ با سياستهاي كالن بنياد ملي نخبگان».
7ـ در پيوس��ت س��ند راهبردي كش��ور در امور نخبگان ،در بخش «اصول اساسي حاكم بر سند»،
در بند  5از اصول حاكم بر س��ند آمده اس��ت« :دارا بودن اس��تعداد درخش��ان و توانمنديهاي ذاتي
وي��ژه ،نعمتهايي تعهدآور هس��تند ،نه مزيتهاي��ي توقعآفرين .لذا توجه ويژه ب��ه اين افراد به صرف
برخ��ورداري از اين توانمنديها و ايجاد توقع در آنها مردود اس��ت .ب��ه همين دليل در نظام نخبگاني
مطلوب ،سياستگذاري و برنامهريزي براي صاحبان استعداد برتر در حوزههاي مختلف با رويکردهاي
زير صورت خواهد گرفت( :الف) شناس��ايي كنش��گرانه (و نه واكنش��ي) اجتماعات نخبگاني از طريق
رص��د رفت��ار و فعاليتهاي نخبگاني آنان به ش��كل پوي��ا (رويکرد فعال در مقاب��ل رويكرد منفعالنه و
خوداظهاران��ه)؛ (ب) شناس��اندن افراد و گروههاي صاحب اس��تعداد برتر به نظ��ام نخبگاني با رويكرد
نامش��هود و نامحسوس (به جاي نشاندار كردن و برچس��ب زدن به آنها)؛ (ج) تربيت و توانمندكردن
اجتماعات نخبگاني در محيط واقعي و طبيعي جامعه ،نه در محيطي جدا و منفك از آن (رويکرد رشد
باغچهاي در مقابل نگهداشت گلخانهاي)».
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بررسی جايگاه استعدادهاي درخشان در اسناد فرادستي
و ارائه پيشنهاد نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش*

توجه همزمان و يكپارچه به اس��ناد فرادس��تي نظام آموزش و پرورش از منظر نگاه اين اس��ناد به
دانشآموزان صاحب اس��تعدادهاي برتر و درخش��ان ،بيانگر ضرورت تدوين نظامي منس��جم با عنوان
«نظام تربیت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش» است .اين نظام مأموريت دارد با تأكيد بر اهداف
نظام تربيت رس��مي و عمومي ،زمينههاي الزم برای شناس��ايي و کسب شایستگیها و توانمندیهای
ویژه و بروز اس��تعدادهای دانشآموزان صاحب اس��تعدادهاي برت��ر را در تمامي دورههای تحصيلي به
ص��ورت نظاممند ،همگان��ي و عادالنه در همۀ س��احتهاي تعليم و تربيت و در س��اختاري كارآمد و
اثربخش ،با مشاركت خانوادهها ،نهادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي فراهم آورد.
مهمترين اهداف اين نظام را ميتوان در سه بند زير خالصه نمود:
1ـ شناسایی ،رشد ،شکوفایی و هدایت استعدادهای برتر دانشآموزان
2ـ تقویت معرفت و تربیت دینی ،اعتالی هویت اسالمی ـ ایرانی و ارتقای حس دلبستگی ملی
دانشآموزان صاحب استعداد برتر
3ـ توانمندس��ازی و افزایش ظرفیت اثربخشی اجتماع نخبگانی دانشآموزان بر اساس عدالت
آموزشی و تربیتی متناسب با نیازهای کشور
* محتواي اين بخش پرونده ،با اس��تفاده از متن پيش��نهادي سند نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در آموزش و پرورش،
مصوب كميس��يون اساس��نامههاي شوراي عالي آموزش و پرورش تنظيم شده است .بررسي و تصويب اين سند ،هماكنون در
دستور كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد.

شماره  / 70تابستان 127 / 1393

همچنين ،مهمترين اصول حاكم بر اين نظام ،به شرح زير خواهد بود:
1ـ اصل عدالت :فراهم آوردن امکان شناس��ایی ،هدایت و تربیت استعدادهای برتر بدون توجه
به موقعیت جغرافیایی ،اجتماعی و اقتصادی دانشآموزان متناسب با نوع و سطح استعداد آنان
2ـ اصل تنوع :ایجاد فرصتهای آموزش��ی و تربیتی متنوع برای پاس��خگویی به نیازها ،عالئق،
استعدادها و تفاوتهای فردی دانشآموزان
3ـ اص��ل اس��تمرار :اتخاذ رویکردهای مس��تمر ،مرحل��های و فرایندی در کلیۀ س��ازوکارهای
شناسایی ،هدایت و آموزش استعدادهای برتر
4ـ اص��ل انعطاف :اس��تفاده از برنامههای منعطف آموزش��ی و تربیتی متناس��ب با مقتضیات
استعدادی فردی و گروهی به صورت غیرمتمرکز و با تأکید بر توسعۀ آموزشهای برونمدرسهای
5ـ اص��ل تلفي��ق :تأكيد بر اصالت و اولويت ارائۀ خدمات و تس��هيالت آموزش��ي و تربيتي در
محيط طبيعي و معمول تحصيلي دانشآموزان صاحب استعداد برتر و پذيرش حداقل تفكيك در
شرايط ضرورت
وظاي��ف نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در آموزش و پرورش را ميت��وان در چهار محور «وظایف
مرتب��ط با شناس��ایی»« ،وظایف مرتب��ط با هدایت»« ،وظای��ف مرتبط با تربیت» و «س��ایر وظایف»
طبقهبندي نمود.
وظايف مرتبط با شناسايي عبارت است از« :طراحی و تدوین ضوابط و مقررات مربوط به فرایندهای
شناسایی و جذب دانشآموزان صاحب استعدادهای برتر با روشهای مربیمحور ،مرحلهای و نامحسوس
و با تأکید بر حضور دانشآموزان در شرايط معمول ،با اولويت مناطق محروم و كمبرخوردار»« ،شناسایی
صاحبان اس��تعدادهای برتر در س��احتهای مختل��ف تربیتی و حوزههای متنوع اس��تعدادی» و «در
ش��رايط ضرورت جداسازي استعدادهای برتر جهت تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان ،تدوين
شاخصها ،استانداردها و روشهاي شناسايي و تفكيك دانشآموزان با رعايت مصلحتهاي تربيتي».
وظايف مرتبط با هدايت عبارتاست از« :ترویج و تقویت انس با قرآن و معارف عترت (علیهمالسالم)،
ارتقاء معرفت ،بینش و تربیت دینی ،اعتالی هویت اس�لامي ـ ايراني و افزایش دلبس��تگی ملی میان
اجتماع نخبگانی دانشآموزان در چهارچوب نظام معیار اسالمی»« ،گسترش و تعميق برنامههای تربيتي
در تمام ساحتهاي وجودي اجتماع نخبگاني مبتني بر معارف اسالمي با استفاده از ظرفیت دانشگاهها،
مساجد وحوزههای علمیه»« ،تدوین و اجرای برنامههای آگاهیبخشی ،مهارتآموزی و مشاورۀ تربيتي
ویژۀ دانشآموزان و خانوادههای آنان»« ،اس��تقرار نظام اس��تعدادیابی و هدایت تحصیلی و گس��ترش
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مش��اورههای تحصیلی و ش��غلی به منظور هدایت

توجه همزمان و يكپارچه به

اسناد فرادستي نظام آموزش

و پ�رورش از منظ�ر نگاه اين
اسناد به دانشآموزان صاحب
استعدادهاي برتر و درخشان،

بيانگر ضرورت تدوين نظامي
منس�جم ب�ا عن�وان «نظ�ام
تربیت اس�تعدادهاي برتر در
آموزش و پرورش» است.

دانشآموزان صاحب اس��تعدادهای برتر به س��وی
رش��تههای اولویتدار کشور متناسب با استعدادها
و عالیق آنها» و «ایجاد س��ازوکارهاي فعالیتهای
گروهی دانشآم��وزان صاحب اس��تعدادهای برتر
در حوزهه��ای مختلف علمی ،پژوهش��ي ،فناوری،
فرهنگی ،هنری ،اجتماع��ی و ...و هدایت هدفمند
ایشان به مراکز تخصصی».
وظايف مرتبط با تربيت شامل اين موارد است:
«طراحی و تدوین نظام برنامۀ درسی و تربیتی ویژۀ
صاحبان استعدادهای برتر در مدارس استعدادهای
درخش��ان در چارچ��وب س��ند تح��ول بنیادین و
برنامۀ درس��ی ملی و تصویب شورای عالی آموزش
و پرورش»« ،ايجاد تس��هيالت آموزشي ،تربيتي و
مقرراتي براي دانشآموزان صاحب اس��تعداد برتر

در تمامي مدارس با رعايت عدالت تربيتي» و «تقويت تعامل و توس��عۀ آموزشهای برونمدرسهای به
منظور غنيسازي محيطهاي متنوع يادگيري براي صاحبان استعدادهاي برتر».
ساير وظايف نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش را نيز ميتوان بدين شرح برشمرد:
«تنوعبخش��ی به مسابقات ،رقابتها ،جش��نوارههای علمی ،پژوهش��ي ،فرهنگی ،هنري و المپیادهای
دانشآموزی»« ،حمایت ویژۀ مادی و معنوی از دانشآموزان صاحب اس��تعداد برتر فاقد تمكن مالي و
س��اکن مناطق محروم و مرزی»« ،تسهیل مشاركت بخش غيردولتي ،خيرين و نيكوكاران ،سازمانها
و بنيادهاي مردمنهاد جهت سرمایهگذاری و حمایت از صاحبان استعدادهای برتر» و باالخره «ارتقای
س��طح دانش و مهارت مديران ،معلمان و مربیان مدارس برای هدایت هدفمند صاحبان اس��تعدادهای
برتر».
ش��ایان ذکر اس��ت که تحقق همۀ موارد فوق ،مس��تلزم ايجاد يك مديريت واحد ستادي فعال در
وزارت آموزش و پرورش جهت برنامهريزي نظام شناس��ايي ،هدايت و آموزش اس��تعدادهاي برتر ،در
هماهنگی با سياستهاي كالن بنياد ملي نخبگان است.

