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دکتر سید محمد اعتمادی متولد 1332 اصفهان. استاد دانشکده مهندسی برق 
دانشــگاه صنعتی شریف. دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه شیراز و دکترای مهندسی 
برق از دانشــگاه UCLA. معاون آموزشــی و ســپس رئیس دانشــگاه صنعتی شریف 
)1372-1374( از ســال 1387 به عضویت هیئت امنای سمپاد درآمد. پیش از ریاست 

سمپاد، معاونت استانداری قم را بر عهده داشت.

محمدعلی غفاری متولد 1337 رامیان. دارای مدرک کارشناســی ارشد مدیریت 
دولتی. از مدیران آموزش و پرورش در اســتان های گیالن و مازندران. از سال 1386 به 
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 1339 اسفراین. دارای مدرک کارشناسی ادبیات از دانشگاه 
تربیت معلم و کارشناسی ارشــد عرفان اسالمی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد. 
معاونت مدارس، مدیرمســئولی هفته نامه »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.

نیتهایسکانداران

در مدت پنج ســال،  سه نفر بر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ریاست کردند و هریک ریاست 
خود را در دوره ای حداکثر دوساله به پایان رساندند؛ مرور این پنج سال بدون آشنایی با نظرات کلیدی این 
بزرگواران ناقص به نظر می رسد. بدین منظور مکتوبات و سخنان به جا مانده از ایشان در مجموعه سمپاد 
مرور شــد. آنچه در پی می آید، گزیده هایی است از نظرات آقای دکتر اعتمادی و خانم سویزی. متاسفانه 
در فرصت کوتاه آماده ســازی این شماره، مطلب منقحی از آقای غفاری به دست نیامد. سعی خواهیم کرد 

این نقصان در شماره بعد جبران شود.

مروری بر نظرات رؤسای سمپاد در فاصله 1388 تا 1392

آنچه گذشت
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بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
ســال نو را به همه عزیزان تبریک عرض مي کنم. جلسه امروز برای طرح مسائل فوق العاده مهمي 
است که همه ما مشترکا داریم، موضوعات نظري و مهم بلندمدت که آینده ما را به لحاظ جهت گیری ها 

شکل مي دهد.
یکي از صورت مسئله هاي مهمي که وجود دارد و سؤال اصلي این است که مأموریت سازمان ملي 
پرورش اســتعدادهاي درخشان و مدارسش چیســت و فصل تمایز این مجموعه از بقیه مدارس - که 
آنها هم مدارس خوبی هستند، بعضي هاشــان مدارس خاص هستند، بعضی دولتي اند و بعضي هاشان 
هم غیردولتی هســتند – کجاست؟ ما به دنبال چه هستیم و دیگران به دنبال چه؟ رسالت سازمان ما 
چیســت؟ این موضوع براي خیلي از کســاني که بیرون از اینجا هستند هم مطرح است، هم در داخل 

آموزش و پرورش -که بعضاً  نگاه نقادي دارند - و هم براي اولیا.
مي خواهم امروز به این ســؤال در یک فضاي راهبردي جواب بدهیم. به عبارت دیگر، ســؤال این 
است که در آینده اي که در پیش داریم ـ و این آینده با گذشته متفاوت خواهد بود ـ سرنوشت مدارس 
ما چه خواهد شد؟ شما مي دانید که ما در فضاي گذشته مان، تالطم ها و نوساناتي داشته ایم. سال هایي 
بوده که اصل این شــکل کاري که مــا انجام مي دهیم، یعنی بچه هاي بااســتعدادتر را جدا مي کنیم، 
دبیرهــاي بهتر را هم از آموزش و پرورش جدا مي کنیم و همه را در یک محدوده مي آوریم، خود این 
کار مورد سؤال و مورد نقد و حتي مورد مالمت بوده است. سازوکارهایی هم به کار افتاد که این شیوه 
را به نحو دیگري که فکر مي کردند مطلوب است، تغییر بدهد. این چیزي که در گذشته بوده، در آینده 

هم صورت مسئله  است. ما باید چه مأموریتي را براي خودمان تعریف بکنیم که آینده داشته باشد؟
االن ما این مقدار تقاضا داریم و در آینده هم تقاضا خواهیم داشت؛ اما میزان تقاضا به سمت ما و 
به سمت جاهاي دیگر، توازنش به نفع ما خواهد بود. مشتري ما هم حکومت است و عناصر زیرمجموعه 
حکومت - که تامین کننده منابع ما هستند - هم اولیای دانش آموزان هستند که در واقع فرزندانشان 

در همان روزهای آغازین سال 1388، رئیس وقت سمپاد مدیران دبیرستان های استعدادهای درخشان را برای 
همایشــی فراخواند. در جلســه ای که در تاریخ 20 فروردین برگزار شــد، دکتر اعتمادی طی سخنان مفصلی سعی 
کرد اهداف ســازمان و مدارس آن را از منظر خود و با زبان مدیریت راهبردی صورت بندی و تشــریح کند و به نوعی 

مانیفست سمپاد را ارائه دهد. آنچه در پی می آید، چکیده ای از آن سخنان است.

ماموریت ما تربیت »طالیه داران« است
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را مي خواهند به دست ما بسپارند و هم غیر از نهادهاي باالدستي و حکومتي، خود آموزش و پرورش 
متقاضي اصلي این محصوالت اســت. اگر ما توانســتیم محصوالتمان را جوري تعریف کنیم و جوري 

عرضه بکنیم که این محصول روزبه روز طالب بیشتري پیدا بکند، آینده مان تضمین است.
اینکه من عرض مي کنم، نوعی نگاه مشــتري مداري اســت؛ البته نمي خواهم از معنویت قضیه کم 
بکنم. از این نگاه، تلقي مادي نشود. ما نمي توانیم محصوالت خیلي زیادي به جامعه مان عرضه بکنیم. 
ما سازماني نیستیم که در کمیت حرفي براي گفتن داشته باشد. پس باید  مشخص باشد که محصول 
ما چه چیزي اســت. اگر محصول ما، مثل میوه درهم میوه فروشــی باشد، به تدریج اعتماد مردم را از 
دســت مي دهیم. ما باید مشخص بکنیم که محصول ما داراي چه ویژگي ها و چه کیفیاتي است و آن 
کیفیات را هم تضمین بکنیم. البته این کلیات اموری بدیهي هســتند؛ فقط خواستم زبان برنامه ریزي 

راهبردي را، زبان بنگاه داري را به کار ببرم.
اولین نکته دربارة این سازمان ملی این است که مأموریتش، مأموریت یک بنگاه اقتصادي نیست؛ 
مأموریتش یک مأموریت ملي اســت. این، فصل افتراق ماســت با خیلي از مدارس دیگر که مأموریت 
ملي ندارند و حکومت و کشــور، انتظارات ویژه اي برایشــان تعریف نکرده است. مدارس غیرانتفاعي را 

عرض مي کنم.
اهداف هر کدام از مدارس غیرانتفاعي، اهدافي اســت که مؤسســانش بــراي آن تعیین مي کنند. 
ما در اینکه اینها کارهاي خیلي خوبي هســتند، هیچ عالمت ســؤالی نداریم. یک مدرسه غیرانتفاعي، 
بر اســاس اینکه نظر مؤسســانش چه بوده، براي خودش هدف تعیین مي کنــد. بنابراین، اگر بخواهد 
آدم هــاي متدین تربیت بکند، برنامه اش آن اســت که از بــدو ورود، دانش آموزاني را انتخاب  کند که 
هم از نظر علمي خوب باشــند و هم از نظر تدین؛ خانواده شــان و صالحیت هایشان را کنترل مي کند؛ 
معلمان متناســب با این مأموریت را هم مي آورد. دغدغه اصلي اش معلوم اســت که چیست: دیانت را 
فداي علم نمي کند. مدارســي هم هستند که ایجاد مي شــوند براي اینکه علم را نشر بدهند. این بازار 
تقاضاي بســیار باالیي دارد. مشــتریان آن چه کساني هستند؟ آنهایي که آینده بچه هایشان را در این 
مي بینند که در رشته هاي بسیار خوب و در دانشگاه هاي بسیار خوب قبول بشوند و خیال شان از آینده 
بچه هایشان راحت بشود. در آن مدارسي هم که به دنبال دیانت هستند، مشتریان کسانی هستند که 
دلشــان مي خواهد بچه هایشان را جایي بگذارند که خیال شان از نظر شخصیت، از نظر تعلیم و تربیت 

و اخالق راحت باشد.
در این بازار ما کجاي کار هســتیم؟ براي برخي از مدارس ما روشــن نیست که کجا هستیم. واقعاً 
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نمي خواهــم اجر این مدارس را کم بکنم؛ شــاید 
بیش از مدارس دیگر زحمت مي کشــند و شاید با 
تجربه هاي محــدودي که دارند و زحمت هایي که 
مي کشــند، چند برابر مأجور باشــند. اما اینکه ما 
براي چه هســتیم و چــه کاری مي خواهیم انجام 
بدهیم،  برایشــان روشن نیست. مثال در برخي از 
مدراس ما، بعضی کارهایشان بي شباهت به مدارس 
غیرانتفاعي نیست. در این مدارس، اولیا در هدایت 
برنامه درسي و برنامه هاي غیردرسي سهم باالیی 
دارند و مدرسه ما، مطابق میل آنهاست. این یعني 
ما داریم به نیاز یک مشتري محلي پاسخ مي دهیم. 

این با مأموریت ما انطباق ندارد.
صورت مســئله باید براي همه ما یکي بشود و 
همگي متمرکز بشویم بر مأموریتی که ملي است. 
مي دانید که عمده منابع این مدارس را - برخالف 
مدارس غیرانتفاعــي - خود دولت تامین می کند: 
فضایش را، تجهیزاتش را، دبیرو کادر آموزشي اش 
را. البته کم و کسرهایش را هم با منابع اولیا تهیه 
مي کنیم. این ترکیب بسیار خوب و مناسبي است. 
حداقل مي توانیم بگوییم که دو تا متقاضي )نظام 
آموزش و پرورش و اولیــا( را هم زمان راضي نگه 
می داریم. اما اگر برای متقاضیان ما روشــن نباشد 
که چه کاری مي خواهیم انجام بدهیم و رضایتشان 
را جلب نکنیم، به تدریج در درون شــان تردید به 
وجود مي آیــد و در این تردید، اتفاق بدي خواهد 
افتاد ـ و االن هم شــما نشانه هاي آن را احساس 
مي کنیــد: آن جاهایي که منابــع مالي قوي تري 

سازمان ما مأموریتش یك 
این،  اســت.  ملي  مأموریت 
با خیلي  افتراق ماست  فصل 
از مدارس دیگر که مأموریت 
و  حكومت  و  ندارنــد  ملي 
ویژه اي  انتظارات  کشــور، 

برایشان تعریف نكرده است
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دارند، دبیرهاي خوب ما را جذب خواهند کرد. بنابراین ســرمایه مؤثر و کارآمدي که داریم، از ما جدا 
خواهد شــد. در نظام آموزش و پرورش هم که در ســطح استان ها تردیدهایي نسبت به شیوه کار ما و 

محصوالت ما دارند، پشتیباني ها کم مي شود.
ما هر تصمیمي که بگیریم، عواقبی دارد. ما اگر بتوانیم محصولمان را با دقت تعریف کنیم، شــاید 
بعضي از اولیا آن را نپســندند و در نتیجه آنها را به عنوان مشــتري از دست خواهیم بدهیم،. اما اگر 
تکلیف محصول ما روشــن بشود، کسان دیگري که برایشان ابهامي بوده، تازه مشتري اینجا مي شوند. 
این موضوع آن قدر مهم اســت که به آن بپردازیم و صورت مســئله اش کنیــم و خودمان و وقت مان 
را صــرف آن کنیم. حــاال من مي خواهم ـ با صالحیت و بضاعت و ســابقه محدودي که در آموزش و 
پرورش دارم ـ محصوالتي را تعریف کنم. بي تجربه نیســتم، ولي آن قدر که شما در آموزش و پرورش 
ســرمایه گذاري فکري و اجرایي داشــته اید، من نداشــته ام. از این جهت خوشحال مي شوم که تجربه 

عمیق و کاري شما کمک بکند تا این ترسیم درست انجام بشود.
من با یک اصطالح علمی شــروع بکنم که دوســتانی که خارج از ا ینجا هســتند، فکر نکنند ما 
همین طــور داریم براي خودمــان و فارغ از تجربه دنیا، بحث را مطــرح مي کنیم. مفهومی در ادبیات 
توســعه است که شاید برای دوستان ناآشنا باشد: Entreprenurship. صاحب نظران توسعه نظرات 
مختلفي داشتند که براي اینکه کشوری توسعه پیدا بکند، عوامل مهمش چه چیزي است. این نظرات 
تبدیل شــدند به مکاتب مختلف توســعه. در ابتدا این مکاتب مختلف، اقتصادي بودند، چون تاکید بر 
توسعه اقتصادي بود. ولي بعد دیدند که توسعه اقتصادي به تنهایي پیش برنده نیست و توسعه در همه 
حوزه ها را مطرح کردند. حاال من نمي خواهم مباحث مفصل توسعه را مطرح بکنم؛ چکیده اش را عرض 
می کنم. اآلن خالصه نظریات برتر توســعه این است که عامل اصلي توسعه، سرمایه انساني است. این 
را در آموزش و پرورش همه مي دانند و همه پشتیبانش هستند. اما در بحث سرمایه انساني، معتقدند 
که »آنتروپنورها« هســتند که توســعه را راه مي اندازند. یعني ما اگر یک آموزش و پرورش قوي ولی 
معمولي داشــته باشیم ویا دانشگاه معمولي داشته باشــیم، اینها منجر به توسعه نمي شود. البته اینها 
پایه هاي بســیار مناسبي براي توسعه اســت و بدون اینها اصالً  نمي شود توسعه ایجاد کرد. اما توسعه 
»طالیه دار« مي خواهد، پیش تاز مي خواهد، راه انداز مي خواهد، جلوبرنده مي خواهد، راه برنده مي خواهد، 
اســتمراردهنده مي خواهد. امروزه معتقدند که »طالیه داران« هستند که عوامل اصلی توسعه هستند، 

تحریک کنندة توسعه هستند و پیش برنده توسعه هستند.
من ترجمه ام از »آنتروپنور«، »طالیه دار« اســت. در کشــور ما، به غلــط و چون جز یک ترجمه 
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نزدیک به فهم اقتصادي نداشتند، به ناچار این لفظ را به »کارآفرین« ترجمه کرده اند. معني طالیه دار، 
کارآفرین نیست؛ ولي طالیه داران کارآفریني هم مي کنند و یکي از دستاوردهایشان، کارآفریني است. 
کشــور ما و هر جامعه اي به اینها احتیاج دارد. این فقط بحث ما نیســت. اصالً  بحث امروز من دیني 

نیست، سیاسي هم نیست، یک مقدار بگوییم که حرفه اي است.
تعریفي که من از مأموریت این ســازمان دارم، تربیت »آنتروپنور«هاست، یا همان »طالیه داران« 
توســعه. این طالیه داران براي مملکت مأموریت دارند و قرار است آینده مملکت را رقم بزنند. آیا این 
فرق ندارد با مأموریت مدرسه اي که تمام تالشش این است که دانش آموزانش در کنکور سراسري رتبه 
یک رقمي یا دورقمي کسب بکنند؟ من چون در دانشگاه بودم، این را با قوت و تجربه و اطالعات عرض 
مي کنم: اینکه ما افرادي داشــته باشــیم که در کنکور یک رقمي یا دورقمي باشند و حتي در بهترین 
دانشگاه ها هم موفق باشند، ضرورتاً  این عناصر »طالیه دار« نخواهند بود. آدم هاي به دردبخوري هستند؛ 
آدم هاي فاضلي هستند؛ آدم هاي مهمي هستند و برجستگي هاي زیادي دارند. اما »طالیه داري« خیلي 

چیزها مي خواهد.
طالیه داري، یعني کاري را که به طور معمول، کســان دیگر عرضه  انجامش را ندارند، طالیه دار باید 
انجام بدهد. یعنی داشــتن توانایي هایي که این توانایي ها در همه به این مقدار نیســت. کدام توانایي ها 
هســت که راه گشــا و نجات دهنده وتحول آفرین از وضع موجود به یک وضع بهتر است؟ وقتی چیزي را 
االن نداریم، ولی مي خواهیم بعداً ایجاد بشــود، اول نظریه پــردازي الزم دارد، نگاه نو مي خواهد. نوآوري 
مي خواهد. این، اولین مشــخصه طالیه دار اســت. اگر فرد این جسارت و روحیه در درونش نباشد که به 
دنبال خلق یک چیز جدید باشد، وضع موجود و سازوکار موجود را بپذیرد و فکرش باالتر از این محدوده 

نرود، این آدم نمي تواند آنتروپنور باشد. پس ابداع و ابتکار و خالقیت، عنصر مهم قضیه است.
یکــی از چیزهای دیگری که به نظر من جزو عناصر مقدماتي این ابداع و ابتکار اســت، »احاطه« 
اســت. اگر اشراف فرد به حد کافي نباشد، هر چقدر هم خالقیت داشته باشد، اگرچه مي تواند یک راه 
جدید بگذارد، ولي ممکن اســت این راه جدید غلط باشــد. دانش آموزان  ما باید تشنه اشراف و احاطه 
باشند و به یک حد محدود و کمي از دانش قانع نباشند. تشنگي فرق مي کند با احاطه داشتن. ما باید 
موتــور درونی بچه ها را راه بیندازیم. اگر بچه به خاطر توجــه پدر و مادر، معلم یا جامعه خوب درس 
بخواند، اینها دروني نیست. این خیلي بد است که بچه به خاطر اینکه یکي دیگر از او جلو نباشد، دارد 
درس مي خواند. ما باید موتور دروني بچه ها را کوک کنیم و خودش، خواستش احاطه و اشراف باشد.

ما با برنامه ریزي خیلي خوب و متعهدانه و ماهرانه اي و با یک تعامل خوب با والدین، از صبح زود 
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بچه ها را تا ســاعت 10 شــب مدیریت مي کنیم. ساعتي که مي آیند کالس و برنامه هاي داخل مدرسه 
اســت، بعدش هم تکالیف که بچه ها در هر درسی به نوبه خودشان تکالیفي دارند. یعني داریم آنها را 
پروگرام مي کنیم. مي دانید این بچه ها وقتي مي آیند دانشگاه، چه طوري مي شوند؟ در دانشگاه در قالب 
قواعد مشــخصی، دانش جو اختیار دارد هر کاري دلش مي خواهد انجام بدهد. بچه هاي پروگرام شــده، 
همه شــان در دانشگاه افت مي کنند. حاال خدا خواسته که یک دانشگاهي است؛ اگر این دانشگاه نبود 
و آنها  مســتقیم مي رفتند داخل جامعه، اینها نصف شــان به دشواري هاي عظیمي مبتال مي شدند. ما 
افراد ترد و شکننده نمي خواهیم. این پروگرام کردن بچه ها، از صبح تا 10 شب در مدارس خوب ما و 

با زحمت اولیاي ما، اصالً  فضایي باز نمي گذارد که بچه موتور داخلي اش کار بکند.
 پیشنهاد من این است که یادگیري رسمي ما، با آموزش و امتحان و تکلیف، در مدرسه تمام بشود. 
براي شــب، موتورش را با عشق روشن کرده باشــیم. باید آن قدر تشنه اش کنیم که در مدرسه سیر 

نشود، با تکلیف هم سیر نشود، برود دنبال اینکه یک جوري خودش تشنگي اش را رفع بکند. 
در یکی از اســتان ها دانش آموزي می گفت: »من از تاریخ متنفرم«. من به معلم شــان گفتم شما 
بیایید به بچه هاي این جوري بگویید که شما دو هفته وقت دارید که بروید و این کتاب تاریخ را که باید 
یاد بگیرید، بخوانید و بیایید امتحان بدهید تا کلکش کنده بشــود. بقیه اش، یک کار دیگر با هم انجام 
مي دهیم، البته در همان حوزه مرتبط با تاریخ؛ ولی حوزه اي تنفرزا نباشد. گفتند که آموزش و پرورش 
گیر مي دهد و مي گوید شما به تاریخ بي توجه هستید. گفتم اگر چنین چیزي هست، مي روم مشکل را 
با آموزش و پرورش حل مي کنم و مي گویم ما این بچه ها را به تاریخ عالقه مند مي کنیم تا آن حد که 
تاریخي وسیع تر از این را بخوانند؛ اما اجازه بدهید این کتاب تاریخ را یک هفته ای آموزش بدهیم. قول 
مي دهیم که اگر شــما هم از بچه ها امتحان بگیرید، نمره شان خیلي خوب باشد. بقیه اش را بگذارید با 
ســلیقه خودمان تاریخ را یاد بدهیم. اولین برنامه امسالم این است که با آقاي دکتر رهي ]معاون وقت 

آموزشی و نوآوری وزیر آموزش و پرورش[ یک جلسه اي درباره همین مسائل داشته باشم.
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منابع انســانی مهم ترین بخش ثروت یک جامعه محســوب می شــوند. در مطالعات بانک جهانی  
ثروت جوامع را به سه دسته تقسیم کرده اند. این 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 گذاری هاست
امروز ثروت اصلي و بزرگ جوامع، منابع انســاني اســت که اصلي ترین سرمایه هر کشور محسوب 
مي شــود. همچنین دستگاه تعلیم و تربیت، مسئولیت ایجاد ارزش افزوده در منابع انساني را درفرآیند 
آموزش وپرورش برعهده دارد تا با تبدیل جهل به دانایي،  ناتواني به توانایي و تربیت انسان هاي وفادار 
به ارزش هاي انســاني – الهي ، بتواند جامعه هدف خود را به مراتبي از حیات طیبه برســاند؛ لیکن 
نکته حائز اهمیت این اســت که در سرمایه بي بدیل منابع انساني، افرادي با استعدادهاي خاص و برتر 
وجود دارند که ضرورت دارد بنابر مسئولیت عدالت از یک سو و اشتیاق به پیشرفت از سوي دیگر،  این 

استعدادها کشف و شناسایي شده و زمینه پرورش و بکارگیري ایشان فراهم گردد.
ایــن موضوع خود در عناوین آتي چه از نظر تعریف اســتعداد برتر و چه از نظر نحوه شناســایي، 

مباحثي دارد که بعد از این خواهد آمد.

تعریف 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 آزمون ها قادر به اندازه گیری همه جنبه های هوش نیستند. برای مثال 
یکی از جنبه های مهم در تعریف استعدادهاي برتر، قدرت رهبری و خالقیت آنان است که تست های 

هوش نمی تواند این ویژگی را اندازه گیری کند. 

در مــرداد 1392 و در روزهــای پایانی دولت دهم، دکتر حمیدرضــا حاجی بابایی، 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 می خورد. فصل چهارم 
این کتاب به مدارس اســتعدادهای درخشــان اختصاص یافته است. بخش اول این فصل با عنوان »مبانی نظری« را 
می توان 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 می خوانید.

مبانی نظری تفکیک استعدادهای برتر
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درتبیین استعداد برتر تعاریف متعددی ارائه شده است،  براي مثال در اصالحیه سال 1978 قانون 
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 2 آیین نامه احراز اســتعدادهاي برتر و نخبگي مصوبه مورخ 1385/6/14 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي   نیز به شــرح زیر تعریف شــده است: »اســتعداد برتر به فردي اطالق 
مي شــود که به صورت بالقوه نخبه بــوده ولي هنوز زمینه هاي الزم براي شناســایي کامل و یا بروز 

استعدادهاي ویژه او فراهم نشده است.« 
اســتعداد برتر در ســند راهبردي کشوردر امور نخبگان مصوب جلســه 720 مورخ 1391/7/18 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي نیز به شرح زیر تعریف شــده است: »استعداد برتر  به فردي اطالق مي 
شود که با توجه به ویژگي هاي ذاتي خود امکان رسیدن به مرحله نخبگي را داراست ولي هنوز زمینه 

هاي الزم براي شناسایي کامل و بروز استعدادهاي ویژه او فراهم نشده است.«

ویژگي هاي دارندگان استعداد برتر
افراد داراي استعداد برتر ازدوران کودکي رفتار متمایزي نسبت به سایر کودکان دارند. ویژگي هاي 

کودکان با استعداد برتر به طور کلي شامل موارد زیر است: 
1- مراحل رشد را زودتر از حد معمول می گذراند.

2- زودتر به حرف می افتد.                        
3- از کلماتی پرمحتوا و روان برای صحبت کردن استفاده می کند.     

4- خواستار ارتباط پایدار با بزرگساالن است.  
5- نسبت به تصاویر، بسیار حساس و هوشیار است.

6- در پی تجربیات جدید است.
7- دامنه تمرکز او وسیع و طوالنی است.

8- در هشت سالگی انتقادهای واقع گرایانه از خود نشان می دهد.
9- به راحتی خواندن را فرا می گیرد. 

10- اطالعات را سریع و با تمام جزئیات به خاطر می آورد.
11- دوستدار آموختن است.                       

12- تمایل به سازماندهی دیگران دارد. 
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این افــراد در منحني طبیعي رشــد از بهره 
هوشــي 124 الي 136 برخوردارند و همچنان در 
میل به دانستن، پرسشگر، خالقیت و سازماندهي،  

فعال و خودشکوفا هستند. 

انواع استعداد برتر )تیزهوش(
انــواع اســتعدادهای برتر شــامل:    از  برخي 
اســتعداد رهبــري، کالمي، اجتماعــي، حرکتي، 

ریاضي، تحصیلي و هنري است:
الــف( اســتعداد رهبــري: رهبــري، جریان 
وحدت یافته  تصمیم گیري، اجرا و نظارت است که 
آن را فردي با خصایص ذاتي، از طریق بهره گیري 
از منابع، در جهت نیل بــه اهدافي خاص، تحقق 

مي بخشد.
ب( اســتعداد کالمي: یک نظام رواني ویژه که 
مرکب از هوش، توانایي برجســته در امر شنیدن، 
فعالیت هاي شــفاهي، درک مطلب، دستور زبان، 
حافظــه و نگهــداري و تمیز و تشــخیص کالمي 

است.
ج( اســتعداد اجتماعي: یک نظام رواني ویژه 
که مرکب اســت از نفــود برجســته در روابط و 
تعامل آســان بــا دیگران، مشــارکت در اقدامات 
بــزرگ اجتماعي، جذابیت و آراســتگي ظاهري، 
قابلیت در نگهداري تعامل، حساسیت به نیازهاي 
دیگــران، آمادگي براي ســازمان دهي و هم یاري 
مردمي،گرایش لذ ت  بخش به معاشرت با دیگران 

و توانایي مسئولیت پذیري محیطي.
د( اســتعداد حرکتي: یک نظام رواني ویژه که 

علیرغــم توســعه کمي 
چند ســال اخیــر، مدارس 
استعدادهاي درخشان کشور 
تنها حدود 110،000 دانش آموز 
یعني حدود 2 درصد  واجدین 

شرایط را پوشش داده اند
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مرکب اســت ازسهولت وســرعت دریادگیري تکالیف حرکتي، اولویت  بخشي به زندگي حرکتي، تسلط 
برحرکات پیچیده، نیروي حرکتي بسیار زیاد، سازمان دهي حرکات، انجام بهینه تکلیف حرکتي و پي ریزي 

و اجراي فعالیت هاي حرکتي نو و بدیع.
ه( استعداد ریاضي: نظام روانی ویژه که مرکب از برجستگي در ادراک تجسمي، استدالل، حل مسئله 
و تفکر واگرا مي شــود و مبتني بر نگرش و نظام ارزشــي نظري و ریاضي گونه است و با اعتماد به نفس، 

خودباوري، استقالل جویي و مهارت هاي یادگیري متمایز همراهي دارد.
و( اســتعداد تحصیلي: یک نظام رواني ویژه، مرکب از خودبــاوري تحصیلي، رقابت طلبي، جاه طلبي 

تحصیلي، پشتکار و سخت کوشي، نظم و انضباط و مرجعیت پذیري برجسته است.
ز( استعداد هنري : یک نظام رواني ویژه مرکب از برجستگي در ادراک تجسمي ، روابط بین تصاویر و 

اشیاء مبتني برابتکارو خالقیت وذوق ویژه هنري است.

پراکندگي استعدادهاي درخشان در جامعه
کلیه پژوهش هاي روان شناختي در زمینه هوش، تیز هوشي و استعداد برتر نشان مي دهد که گستره 

هوش درجامعه بشري داراي توزیع طبیعي است و در یک منحني به شرح زیر قابل توضیح خواهد بود:

براساس این منحني درپژوهش هاي روانشناختي، وسط منحني )= نقطه 0( را با هوشبهر 100 درنظر 
مي گیرند وهر انحراف از معیار به ســمت مثبت یا منفي منحني را یک واحد 15 تایي هوشبهر مي دانند.      

لذا براین اساس مي توان بیان داشت :
 - قســمت وســط منحني ) یعني صفر + یک انحراف از معیار به سمت مثبت منحني + یک انحراف 
معیار بطرف منفي منحني ( شامل 68/2 درصد  از افراد جامعه مي شود که هوشبهري میان 85 تا 115 



48 / فصل نامة استعدادهای درخشان

داشته از لحاظ هوشي افرادي عادي و متوسط محسوب مي شوند.
-  در طرف منفي منحنــي 15/8درصد از افراد جامعه قراردارند که دچار نوعي عقب ماندگي ذهني 
هستند . 13/6درصد از این افراد از هوشبهري میان 85 تا 70  برخوردارند. )که درکتب مختلف روان شناسي 
با نام هاي دیر آموز و عقب مانده مرزي ) کالیو( نامیده مي شوند( و 2/2درصد از این افراد شامل دارندگان 

هوشبهري پایین تر از70 هستند که معموال عقب مانده ذهني ) کانا( نامیده مي شوند.
- درطرف مثبت منحني نیز 15/8درصد  از افراد جامعه قراردارند که در طیف افراد مستعد و باهوش 
مي باشــند  13/6درصد از این افراد هوشبهري بین 115 تا 130 دارند و 2/2درصد از آنها شامل افرادي 
هستند که تحت عناوین هوشمند ) با هوشبهر130 تا 140( ، تیزهوش ) با هوشبهر 140تا 150(  و نابغه 

) با هوشبهر 150 به باال( نامیده مي شوند. 
در برخي از منابع معتبر علمي نیز توزیع هوشــبهرطرف مثبت منحني را شــامل این دسته از افراد 
مي دانند: دارندگان بهره هوشــي 110 الي 120 )باهوش( 16 درصد جامعه، دارندگان بهره هوشي 124 
الي 136)تیزهوش( 7 درصد جامعه و بعد از آن دارندگان بهره هوشي 140 الي 146 )سرآمد(  3/5 درصد 
جامعه و دارندگان بهره هوشــي 150 به باال )  نابغه( 1 درصد جامعه را تشــکیل مي دهند. براساس این 

دیدگاه مي توان جدول زیر را ارائه داد: 

به طور کلي این دیدگاهي است که اکثر دانشمندان حوزه علوم شناختي و تربیتي درخصوص آن به 
اجماع رسیده اند؛ لذا با توجه به این طبقه بندي علمي ،  به عنوان مثال در جامعه دانش آموزي 12میلیوني 
کشــور به طور میانگین قریب 7 درصد از دانش آموزان کشــور معادل با 840،000 نفر درطیف افراد با 

استعداد برتر )تیزهوش و داراي هوشبهر 124 الي136( جاي مي گیرند.
با توجه به اینکه مدارس استعدادهاي درخشان کشور در مقاطع راهنمایي و متوسطه  فعال مي باشند 
و کل جمعیت دانش آموزي مخاطب اعم از راهنمایي و متوســطه 5،400،000 نفر است که 7درصد این 

درصد هوشبهر طبقه

1 150 به باال نابغه
3/5 140الي 146 سرآمد
7 124 الي 136 تیزهوش
16 110 الي 123 باهوش

22/5 100 الي110 متوسط باال
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جمعیت بطور طبیعي تیزهوش یعني داراي هوشبهر 124الي 136 مي باشند، پس مي توان گفت بطور 
متوسط این مدارس بایستي تعداد 378،000  نفر را پوشش دهند؛ در حالي که علي رغم توسعه کمي 
چند ســال اخیر مدارس استعداد هاي درخشان کشــور حدود 110،000 دانش آموز یعني حدود 2 
درصد  واجدین شرایط را پوشش داده اند و مابقي دانش آموزان فوق در مدارس شاهد ، نمونه دولتي،  
نظري و فني حرفه اي و قرآني و هیئت امنایي و غیره جذب شده و تحت پوشش تحصیلي و تربیتي 

قرار مي گیرند. 

* آمار فوق براساس جمعیت دانش آموزي در سال تحصیلي 92-91 محاسبه گردیده است.

چرایي تفكیك محیط آموزشي استعدادهاي درخشان به عنوان محیط تربیتي خاص
الف( برنامه ریزي آموزشي براي دانش آموزان با استعداد برتر در جهت شکوفایي استعداد ذاتي آنها 

ب( تامین محیط آموزشي متناسب با نیاز آنان براساس ایجاب تحقق عدالت آموزشي
ج( ایجاد زمینه رقابت سالم بین این طیف از دانش آموزان 

د( هدفمند شدن تعلیم وتربیت استعدادهاي برتر در این مدارس 
ه( فراهم شدن امکان ارائه خدمات ویژه و هماهنگ درسطح علمي مناسب براي این دانش آموزان  
و( بهبود وضعیت تحصیلي دانش آموزان با استعداد برتر در یک محیط آموزشي و تربیتي خاص 

به دلیل هم گرایي علمي- هوشي و محیطي 
ز( جلوگیري از پیامدهاي اجتماعي نظیر آســیب هاي رواني این دانش آموزان در محیط هاي 

تلفیقي 
ح( استفاده از معلمین صالحیت دار ویژه و اهل فن براي تدریس به این طیف از دانش آموزان 

ط( تقویت همیاري نهادهاي اساســي تعلیم و تربیت )مدرسه وخانواده( براي کمک فکري به 
این دانش آموزان 

ي( تحقق امکان برنامه ریزي منظم و هدفمند براي ارتقای روحیه تحقیق، پژوهش و ابتکار در 
این دانش آموزان 

 جمعیت
واجد شرایط

 وضعیت موجود
دانش آموزان سمپاد

 جمعیت دانش آموزان
راهنمایي و دبیرستان نسبت بهره هوشي

378000 106000 5400000 7 درصد  124 تا 136
تیزهوش


