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 در همان ماه های اول پس از پیروزی انقالب اسالمی، شما به عنوان اولین مسئول پرورش 
استعدادهای درخشان در دوران جدید کشور منصوب شدید. کارتان را چطور شروع کردید 

و چه اهدافی را برای خودتان در آموزش و پرورش تیزهوشان مشخص کرده بودید؟
در س��ال 58 از جان��ب وزیر وقت آموزش و پرورش، آقای دکتر غالمحس��ین ش��کوهی به عنوان 
سرپرس��ت مرکز پرورش استعدادهای درخشان منصوب شدم و کارها را از رئیس پیشین مرکز تحویل 
گرفتم؛ البته من پیش از آن در حوزه تیزهوش��ان خیلی کار کرده بودم. مرکز اس��تعدادهای درخشان 
در آن زمان یک هیئت امنا داش��ت؛ من در آنجا یک ش��ورای علمی ایجاد کردم. دکتر حسن منصور، 
مرحوم دکتر  نقی براهنی ،دکتر اسفندیاری، دکتر سیف نراقی، دکتر اولیایی زند و خانم دکتر اکبری 

عضو شورای علمی بودند.

خالقیت: الزمة
به دست آوردن سرنخ علوم و فنون
مصاحبه  با دکتر غالم علی افروز

با پیروزی انقالب ش��کوهمند اس��المی، تعیین تکلیف نهادهای به جامانده از رژیم شاهنش��اهی جزو دغدغه های 
اولیه نظام انقالبی بود. س��ازمان ملی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان هم از این قاعده مس��تثنی نبود و البته رئیس 
مرتبطی به خود دید: انقالبی جوانی که دکترای خود را در رش��ته روان شناس��ی آموزش دانش آموزان اس��تثنایی از 
دانش��گاه میش��یگان دریافت کرده بود. دکتر غالم علی افروز چندان در این نهاد مهم تربیتی ماندگار نش��د و بنا بر 

ماموریتی که به او داده شد، رفت تا کارداری پرماجرای سفارت ایران در لندن را بر عهده بگیرد.
در س��ال  های بعد، دکتر افروز به عنوان یک چهره معتبر دانش��گاهی، در جایگاه های مختلف اجرایی و علمی به 
خدمت پرداخته است، از جمله به عنوان رئیس دانشگاه تهران و رئیس سازمان نظام روان شناسی  و مشاوره. ایشان 
همچنین به عنوان اولین اس��تاد ممتاز دانشگاه تهران برگزیده شده اند. به بهانه مروری بر خاطرات ایشان از روزهای 
ریاس��ت استعدادهای درخشان، پای صحبت ایشان نشستیم و البته از پرسیدن سؤال های تخصصی حوزه تیزهوشان 

هم غافل نبودیم.
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ما با ش��هید رجایی چندین جلس��ه گذاش��تیم و خیلی بحث کردیم. ایشان به من گفتند حاال که 
رئیس اینجا ش��دی می خواهی منحلش کنی یا ادامه می دهی. گفتند بررسی کنید ببینید در دنیا چه 
کار می کنند. آن زمان من عضو مجمع بین المللی دانش آموزان تیزهوش و خالق بودم و تجارب زیادی 
از آنجا کس��ب کرده بودم. به ایشان گفتم که در دنیا مدارس خاص تیزهوش زیاد نیستند و این قبیل 
دانش آم��وزان اکث��را در مدارس عادی تحصی��ل می کنند؛ اما برای آنها از معلمان خالق پرور اس��تفاده 
می کنند. گفتم قائل به انحالل این مدارس نیستم اما می خواهیم رویکرد آموزش تیزهوشان را خالقانه 

کنیم و اولین گام هم این است که معلمان ما از تفکر خالق برخوردار باشند.
نظر محوری ام در آن موقع این بود که بیاییم در بین بچه هایی که تیزهوش هستند، بستر خالقیت 
ایجاد کنیم و از تیزهوش��ان انسان هایی خالق، پویا و متدین بسازیم. برای همین شروع کردیم و برای 
مدیران، معلمان و مربیان مدارس کارگاه های زیادی گذاش��تیم تا به جای صرف رویکرد رقیب زدایی، 
قدرت خالقیت دانش آموزان را افزایش دهیم. می دانید که هر تیزهوشی لزوماً خالق نیست اما آدم های 

خالق بهره باالیی از هوش دارند. جمهوری اسالمی نیاز به افراد خالق داشت و دارد.
ب��رای معلمان کالس های زیادی برگزار کردیم. در مرکز اس��تعدادهای درخش��ان انصافا نیروهای 
متعهدی وجود داشتند که آنها را شناسایی کردیم و برای طراحی و برگزاری کارگاه ها از آنها استفاده 
بردیم. خانم دکتر اکبری، خانم دکتر آهنی آذری، آقای بشارتی - که االن دکتر بشارتی است - آقای 
محمدرض��ا باقری، مرحوم س��ید عب��اس جاللی و آقای فراهان��ی. در آن روزها هدف م��ا این بود که 
معلم ها رقیب زدایی را کنار بگذارند. بچه های تیزهوش با همدیگر رقیب می شوند، خالقان با خودشان 

رقیبند.
در کشورهای پیشرفته از ظرفیت بچه های تیزهوش در جهت پرورش تفکر خالق استفاده می کنند. 
اگر کشوری بخواهد سرنخ علوم و فنون را به دست بیاورد، باید از قدرت خالقیت باالیی برخوردار باشد. 
خالقیت آمیزه ای اس��ت از هوش باال به اضافه ویژگی های ش��خصیتی واال مثل دالرامی، حس آرامش، 
حس مذهبی زیبا، مطلوب اندیش��ی، تالش مداری، توکل، جسارت، شجاعت اخالقی، ساده زیستی و به 
قول تورنس، شکس��تن بن بس��ت ها یا جرئت ورزی. ما باید این خصیصه های فردی را در بچه ها ایجاد 

کنیم. بچه ها نباید خودکامه و خودخواه باشند؛ باید آنها را تکریم کنیم.
معلم ها ش��روع به کار کردند و ما خوش��بختانه در این مس��یر پیش رفتی��م. خانواده ها هم خیلی 
همکاری کردند. بعضی از بچه هایی را که خیلی در این دوره ها س��رآمد بودند فرستادیم دانشکده فنی 

دانشگاه تهران که دوره های ویژه ببینند.
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بعد از مدتی حدود یک سال که در آنجا بودم، آیت اهلل دکتر بهشتی - که خداوند ایشان را رحمت 
کند - من را خواس��تند و گفتند ش��رایط طوری است که شما باید بروید لندن و جانشین سفیر شوید. 
گفتم من تازه مسئولیت استعدادهای درخشان را پذیرفته ام، در سازمان کودکان استثنایی هم هستم 
و اینج��ا کلی کار داریم. ایش��ان فرمودند اینجا کس��ان دیگر می توانن��د کار را انجام دهند و به صورت 
جدی مطرح شد که به انگلیس بروم. مسئولیت ها را با یک دسته چک سفید امضا به آقای جاللی دادم 
تا کارها نخوابد. ایش��ان بعدها مدیرکل آموزش و پرورش استثنایی شدند. با شهید رجایی هم صحبت 

کردم و گفتم که باید به لندن بروم، اما فرمایش شما را عملی کردیم.

 اشاره کردید پرورش خالقیت به عنوان هدف اصلی پرورش تیزهوشان مد نظر شما بود 
و البته به نظر می رسد هنوز هم هست. بر این اساس آیا فکر می کنید اصال آموزش و پرورش 

ویژه  برای دانش آموزان تیزهوش ضرورت دارد؟ 
من با جداس��ازی به معنای دقیق این کلمه موافق نیس��تم و برای آن دلیل خاصی هم دارم. خیلی 
از بچه هایی که قدرت خالقه فوق العاده ای دارند، هیچ وقت در مدرس��ه تیزهوش��ان نبوده اند. به عنوان 
مثال اگر شما بچه هایی را که در جشنواره خوارزمی صاحب مقام شدند بررسی کنید، می بینید درصد 
کمی از آنها در مدارس اس��تعدادهای درخش��ان بوده اند در حالی که انتظار می رود س��هم آنها خیلی 

زیاد باشد.

اضطراب آفت خالقیت است. آدم های خالق باید دالرامی و آرامش داشته باشند. )عکس از سایت شخصی دکتر افروز(
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نکته بع��دی اینک��ه االن بافت اس��تعدادهای 
درخش��ان طوری شده است که گاهی اوقات سبب 
می شود معلم و مدیر آرامش شان را از دست بدهند؛ 
یعنی متاس��فانه کمال زدگی – و نه کمال گرایی - 
دامن گیر بعضی از والدین بچه های تیزهوش  شده. 
علتش هم این اس��ت که آنها فرآیندی طوالنی را 
طی می کنند تا فرزندان شان در مدرسه تیزهوشان 
قبول شوند. برای آنها اینکه بچه شان استعدادهای 
درخشان می رود، سبب مباهات می شود،  بین اقوام 
و دوس��تان و دیگ��ران؛ این طوری ه��م خود بچه 
تحت فشار روانی قرار می گیرد و هم پدر و مادرها. 
اگر بچه حتی نمره 19/5 بگیرد، اغماض نمی کنند، 
فق��ط 20 می خواهند. در نتیج��ه اضطراب زیادی 
متوجه بچه ها می ش��ود و ای��ن اضطراب خودش 
آفت خالقیت است. آدم های خالق باید دالرامی و آرامش داشته باشند؛ به همین جهت باید به آنها و 
مشکالتشان توجه کنیم. کالس های خالق نباید بیشتر از 15-10 نفر باشد . معلم ها هم عالوه بر اینکه 
باهوش و توانا هس��تند، باید از بیش��ترین قدرت خالقیت برخوردار باشند. ما اگر دوره های خالقیت را 
برای معلم ها بگذاریم، اگر در مدارس عادی هم باش��ند، خالقان را شناس��ایی می کنند و به آنها فرصت 
و بها می دهند. ما باید س��رمایه گذاری کنیم برای استخدام و تربیت معلمان هوشمند و خالق، دالرام، 

توانمند و متبسم که بتوانند بستر پدیدآیی رفتار خالقانه را در دانش آموزان ایجاد کنند. 
کش��ورهای رش��دیافته مثل امریکا و ژاپن س��رمایه گذاری زیادی برای کش��ف و پرورش صاحبان 
اندیش��ه هاي خالق انجام می دهند و به ویژه در مورد تربیت معلم خیلی کار می کنند؛ به همین جهت 
دریافتی حقوق معلم از میانگین جامعه بیش��تر اس��ت. ما باید معلمان خالق و تمام وقت داشته باشیم 
که بتوانند در مدارس عادی نیز کار کنند. ما یک میلیون کالس داریم و باید جوانان سالم، پویا، خالق 
و توانمن��دی را پرورش دهیم که س��ر این کالس ها بروند. اگر اینجا س��رمایه گزاري کنیم، هزینه هاي 
دادگس��تری ودادگاه ه��ا و وکیل و قاضی ما کم می ش��ود. کش��وری که دریافت��ی معلمانش به دالیلی 
یک سوم قاضی آن کشور باشد، آن کشور فرهنگی نیست، کشوری نیست که بتواند عناصر خالق تربیت 

زب�ان تقدی�ر و تش�کر از 
تالش های معلم های تیزهوش 
ک�م اس�ت در حالی ک�ه در 
م�دارس آهس�ته گام، زب�ان 
تقدی�ر و تش�کر از معلم ه�ا 
زی�اد اس�ت و در نتیج�ه در 
معلمان رضایت ش�غلی  آنها 

باالتری دارند
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کند. االن معلمی که فوق لیس��انس و 20 س��ال سابقه دارد، یک سوم قاضی حقوق می گیرد. این کشور 
نمی تواند فرهنگی باش��د، نمي تواند امنیت آفرین باشد و نمی تواند بستری برای پرورش تفکر خالقیت  

ایجاد کند. بنابراین باید نگاه کالنمان را عوض کنیم.
ما باید معلمانی خالق و تمام وقت داشته باشیم که بتوانند در مدارس عادی هم کار کنند. در نامه ای 
که به رئیس جمهور نوشتم، گفتم ما باید کل آموزش مان بر اساس تفکر خالق باشد، در حالی که االن 
آموزش ما مبتنی بر حافظه مداری اس��ت. کالس های کنکور قیامت می کنند. متاسفانه تیزهوش ها هم 
در این کالس ها ش��رکت می کنند. فرق دانش آموز تیزهوش و عادی این اس��ت که ظرفیت حافظه آنها 
خیلی بیشتر است. به خاطر حافظه محور بودن کنکور، حافظه آنها زودتر پر می شود. اگر کسی حافظه 

را بیشتر پر کند، اضطرابش بیشتر و بالطبع خالقیتش کمتر می شود.
وقتی بچه و پدر و مادر فقط از معلم 20 می خواهند، زبان تقدیر و تش��کر از تالش های معلم های 
تیزهوش کم می ش��ود در حالی که در مدارس آهس��ته گام زبان تقدیر و تشکر از معلم ها زیاد است؛ در 
نتیجه در آنها معلمان رضایت شغلی باالتری دارند. بچه های تیزهوش اغماض ناپذیرند؛ کافی است مثال 
معلم در یک واژه انگلیس��ی حرفی را جابجا بنویس��د، فورا مورد تمسخر و خرده گیری دانش آموزان و 
حتی اولیا قرار می گیرد. همه معلم را زیر ذره بین گذاش��ته و می خواهند ایراد بگیرند و بگویند ما بهتر 

بلدیم. این امر موجب اضطراب معلمان می شود.

 برای تیزهوشی، مالک های مختلفی در منابع علمی آمده است. شما برای محیطی مانند 
کشور ما چه معیاری را مناسب می دانید؟

 دو معیار داریم. نخس��ت مقیاس ها و آزمون های بومی ش��ده توسط خودمان، مانند آزمون تهران 
اس��تفورد بینه که آن را مرحوم دکتر هومن در ایران اس��تاندارد کرد. مقیاس قابل اعتمادی است و 

از 2 تا 16 س��الگی قابل اس��تفاده  اس��ت. 
یک تعریف قابل قبول دیگر برای تیزهوش ش��امل افرادی اس��ت که نمره ش��ان دو انحراف معیار 
باالتر از میانگین باشد؛ یعنی کسانی که بهره هوشی آنها 130 به باال باشد. در تعاریف و مقیاس های 
جهانی هم معموال بهره هوشی باالی 130 را در نظر می گیرند. بعضی از کشورها  به جای دو انحراف 
معیار، 2/5 انحراف معیار را می پذیرند. البته در عمل، ماجرا به س��طح آزمون و تعداد ظرفیت مراکز 

هم بس��تگی دارد.
اما اگر مرکز پرورش اس��تعدادهای درخش��ان می خواهد موفق باش��د، به نظر می رس��د باید از 
آزمون ه��ای خالقیت هم اس��تفاده کند. اگ��ر در پذیرش دانش آموزان در کن��ار آزمون های هوش از 
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آزمون های خالقیت هم اس��تفاده ش��ود، می ش��ود افرادی را انتخاب کرد  که بین ضریب هوش��ی و 
خالقیتش��ان همبستگی وجود دارد؛ یعنی کسانی را که هم هوش بهر130به باال دارند و هم خالقیت 

باالیی دارند بپذیریم نه لزوما ضریب هوش��ی 180 را.
در یک��ی از وزارتخانه ها از ما خواس��تند در پذیرش کارکنانش��ان به آنها کم��ک کنیم. ما آمدیم 
مقی��اس هوش و خالقیت و س��المت روان را اجرا کردیم واز میان داوطلبان، 35 نفر از کس��انی که 
در این س��ه مقیاس نمره باالیی داش��تند، انتخاب کردیم. از دانشگاه های مختلف شرکت کرده بودند 
نه فقط از دانش��گاه ش��ریف و امیرکبیر. در میان این 35 نفر، از دانشگاه صنعتی شریف یکی دو نفر 
بیش��تر نمره باالیی در مجموع این س��ه مقیاس نداش��تند ولی افرادی از دانشگاه های مختلف حتی 
شهرس��تان های دور پذیرفته ش��دند. بعد از 6- 5سال پیگیری کردیم گفتند همه 35 نفر مشغول به 

کار هس��تند و یکی از یکی بهتر.
 با توجه به اینکه ش�ما عضو شورای راهبری طرح شهاب بوده اید، فکر می کنید آموزش 
و پرورش دانش آموزان اس�تعدادهای درخش�ان در مدارس عادی و به صورت تلفیقی به چه 

نحوی می تواند صورت گیرد؟
در طرح ش��هاب – که به صورت آزمایش��ی در حال انجام است - من تاکید کردم که دانش آموزی 
که در این طرح وارد می ش��ود، در مدرس��ه خودش بماند اما او را تحویل معلم یا روانشناس و مشاوری 
بدهیم که قدرت خالقیت باالیی داشته باشد. این فرد ممکن است معلم کالسی خود دانش آموز نباشد 
بلکه معلم راهنما باش��د. این معلم راهنما می تواند با معلم کالس جلس��ه بگذارد و به او بگوید که این 
بچه قدرت خالقیتش باالس��ت؛ اگر حرف هایی زد که کلیش��ه ای و مطابق معمول نیست، ایراد نگیرد. 
بچه های تیز هوش و خالق باید معلم راهنما داش��ته باش��ند، از اول دبیرستان در طی 6 سال دو معلم 
راهنما داش��ته باش��ند، سه س��ال اول یه معلم راهنما و سه س��ال دوم یه معلم راهنمای دیگر تا تمام 

کارهای هدایتی اش را با معلم راهنما انجام دهد، مثل استاد راهنما در دانشگاه ها.

 دانش آم�وزان تیزه�وش با مس�ائل  و آس�یب های مش�اوره ای خاص�ی مواجهند. نقش 
خانواده ها و دیگر مراکز از جمله مراکز مشاوره در این خصوص چیست؟ 

بحث خانواده موضوع بس��یار مهمی اس��ت. معموالً الگو های رش��د بچه ه��ای تیزهوش متفاوت 
اس��ت: عموما زودتر حرف می زنند، زودتر حرکت می کنند، زودتر جمله می گویند، قدرت تش��خیص 
آنها بیش��تر اس��ت و تیزبینی و تیزش��نوایی دارند. منتها این بچه تا بخواهد وارد مدارس راهنمایی 
اس��تعدادهای درخش��ان شود، خیلی زمان گذشته است. این مهم است که مادری که بچه اش قدرت 
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یادگی��ری زیادت��ری دارد، چه باید بکند و از کجا مش��اوره بخواهد. باید مش��اوران متخصص در این 
زمینه تربیت کنیم. در مرکز اس��تعدادهای درخش��ان، مراکز مش��اوره ویژه کودکان تیزهوش ایجاد 
کنید تا روان شناس��ان و مش��اوران ویژه به اولیایی که بچه های تیزهوش زیر س��ن دبس��تان دارند 
راهنمای��ی بدهن��د. بچه های پیش دبس��تانی را نباید آم��وزش دهیم؛ نباید حافظه آنه��ا را پر کنیم؛ 
خیلی از اولیا  که بچه های تیزهوش دارند، ناخواس��ته حافظه آنها را با اعداد و رقم و اس��امی پایتخت 
کش��ورهای مختلف و ش��عر و آهنگ پر می کنند که این باعث می ش��ود که قدرت خالقیت بچه به 

حداقل برس��د.
پیشنهاد می کنم که مرکز پرورش استعداد درخشان چند روان شناس را که پروانه سازمان نظام 
روان پزش��کی دارند معرفی کند تا مجوز مرکز خدمات مشاوره استعدادهای درخشان دریافت کنند. 
بدین ترتیب هم اولیا و هم معلم هایی که در ارتباط با تیزهوش��ان هس��تند می توانند برای مشاوره به 

این مراکز مراجعه کنند.

 یک�ی از مش�کالت بزرگ این حوزه فقدان کارشناس�ان و معلمان وی�ژه و آموزش دیده 
 است. چه اقداماتی را برای پرورش نیروی انسانی در این حوزه بویژه در دانشگاه ها پیشنهاد 

می کنید؟ 
من در آموزش تیزهوش��ان برای مدرک تحصیلی معلم ها اهمیت زیادی قائل نیس��تم، بلکه قدرت 
خالقیت معلم ها مهم تر اس��ت، قدرت ارتباطی ش��ان و مهارت رابطه برقرار ک��ردن با بچه ها. این معلم 
باید الگوی خوش اخالقی باشد، دالرام باشد، بچه ها را دوست داشته باشد، توان تسخیر قلب بچه ها را 

داشته باشد؛ و البته باید خودش یک آدم خالق باشد. خالقیت به مدرک تحصیلی ارتباط ندارد. 
مرکز اس��تعدادهای درخش��ان اگر مثاًل 10 تومان بودجه دارد، بای��د 9 تومان آن را خرج معلمان 
توانمند خالق بکند. این نیاز برای همه کش��ور اس��ت. اگر 1 میلیون معلم داش��ته باشیم، باید حداقل 

10000 معلم خالق برای مدارس استعداد درخشان داشته باشیم. 
دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه فرهنگیان و دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی ما باید دوره های  
فوق لیسانس و دکترای روش آموزش خالق )Creative Teaching Methods( داشته باشند. این 
مبح��ث به صورت تخصصی در دنیا وجود دارد . در صورت وجود چنین دوره هایی، معلمان کنونی هم 

می توانند به صورت ضمن خدمت این دوره ها را بگذرانند.
 از اینکه با وجود مش�غله های فراوان و کس�التی که داشتید، به ما وقت دادید و با صبر و 

حوصله و دالرامی به سؤاالت ما پاسخ دادید، بسیار ممنون و سپاس گزاریم.




