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نگاهی به باال

در سال 1378، ضرورت توجه به موضوع »افق آينده« در برنامه ريزي هاي كالن كشور، در دبيرخانۀ 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. پس از ارائۀ گزارش اين بحث به حضور رهبر معظم 
انقالب اسالمي)مدظله العالي(، ايشان اين مسأله را يك »حلقۀ مفقود راهبردي« دانسته و مجمع را مأمور 

به تدوين چشم انداز بيست سالۀ كشور كردند.
متن پيش��نهادي چش��م انداز پس از چند سال كار در مجمع تش��خيص مصلحت نظام، تقديم رهبر 
معظم انقالب اس��المي)مدظله العالي( ش��د كه در تاريخ 13 آبان 1382 به تأييد و تصويب ايشان رسيد و 
براي اجرا به قواي س��ه گانۀ كش��ور ابالغ شد. در چشم انداز ابالغي، س��ال 1384 به عنوان نخستين سال 

اجراي سند و سال 1404 هجري شمسي به عنوان افق چشم انداز تعيين شده است.
در پي تصويب و ابالغ س��ند چش��م انداز1404 جمهوري اس��المي ايران، ض��رورت هم جهت بودن 
سياست ها و اقدامات كالن كشور با اين سند ملي، نهادها و سازمان هاي مختلف كشور را بر آن داشت تا 
اقدام به تدوين اس��ناد پايين دستي 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 سال هاي 1389 

تا 1392 در راستاي تحقق چشم انداز بيست سالۀ كشور تدوين شده اند.
در اين اس��ناد فرادستی، در سطوح مختلف اشاراتی به مبحث پرورش استعدادهای برتر شده است. 
در پرونده اين ش��ماره، مروری بر اين اش��ارات و نس��بت مركز ملی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان و 

دانش پژوهان جوان با اين اسناد خواهيم داشت.
     رضا گلشن مهرجردی

پرونـده 

استعدادهاى درخشان 
در نگاه اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش
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  نقشۀ جامع علمي كشور
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای در ديدار خود با 
اعضای ش��وراي عالي انق��اب فرهنگي در 13 
دي 1384، بحث توسعۀ علمي کشور را مطرح 
کردند و خواس��تار فعاليت ش��ورا در اين زمينه 
ش��دند. ايشان در ديدار 23 مرداد 85 با رؤسای 
دانش��گاه ها و مؤسس��ات آموزش  عالى و مراکز 
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��ته ها به 
صورت متوازن برنامه ري��زي کرده و کل چرخۀ 
تولي��د، انتش��ار و مصرف علم و تجاري س��ازي 
دس��تاوردهاي علمي و فناوران��ه را مدنظر قرار 

دهد« مورد تأکيد قرار دادند. در اجراي دستور رهبر معظم انقاب اسامي، کار تدوين متن نقشۀ جامع 
علمي کشور هم زمان در شوراي عالي انقاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز شد. پس از 
چند نوبت تدوين پيش نويس هاي پيشنهادي و تشكيل کارگروه هاي تلفيق و نهايي سازي آنها، متن نقشۀ 

جامع علمي کشور در 14 دي 1389 به تصويب شوراي عالي انقاب فرهنگي رسيد.
نقش��ۀ جامع علمي کش��ور که بنا به تعريف »مجموعه اي اس��ت جامع، هماهنگ، پويا و آينده نگر، 
ش��امل مباني، اهداف، سياس��ت ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني 
بر ارزش هاي اس��امي براي دست يابي به اهداف چشم انداز بيست سالۀ کشور« در پنج فصل تدوين شده 
است: )1( ارزش هاي بنيادين و الگوي نظري نقشۀ جامع علمي کشور؛ )2( وضع مطلوب علم و فناوري؛ 
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)3( اولويت هاي علم و فناوري کشور؛ )4( راهبردها و اقدامات ملي براي توسعۀ علم و فناوري در کشور؛ 
)5( چارچوب نهادي علم، فناوري و نوآوري.

در اين س��ند چشم انداز علم و فناوري جمهوري اسامي ايران در افق 1404 هجري شمسي به اين 
صورت بيان شده است:

»جمهوري اس��امي ايران در افق 1404 هجري شمسي در علم و فناوري، با اتكال به قدرت اليزال 
الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسامي � ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام 
بخش��ي در جهان، کشوري خواهد بود: برخوردار از انس��ان های صالح، فرهيخته، سالم و تربيت شده در 
مكتب اسام و انقاب و با دانشمنداني در طراز برترين هاي جهان؛توانا در توليد و توسعۀ علم و فناوري و 
نوآوري و به کارگيری دستاوردهای آن؛پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمى در جهان.«

مهم ترين اش��اره ها و داللت هاي موجود در اين س��ند که مرتبط با آم��وزش و پرورش دانش آموزان 
صاحب استعدادهاي برتر است، به اين شرح مى باشد:

1� در فصل نخست سند با عنوان »ارزش های بنيادين و الگوي نظري نقشۀ جامع علمى کشور«، در 
بخش »مباني و ارزش های بنيادين نقش��ۀ جامع علمى کش��ور«، يكي از مباني و ارزش هاي بنيادين اين 
سند به صورت »عدالت محوری، پرورش استعدادها و دست يابى همگان به خصوص مستضعفان در حوزۀ 

علم و فناوری، تقويت خاقيت، نوآوری و خطر پذيری در علم« بيان شده است.
2� 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 آموزشى مناسب براي 
هدايت دانش آموزان درجهت...« اهداف مختلفي چون »پرورش استعدادهای شغلي و پديد آوردن آيندۀ 
شغلي براي برآوردن نيازهاي جامعه« و »پرورش استعدادهاي علمي براي ورود به دورۀ تخصصي« بيان 

شده است.
3� در فصل سوم سند با عنوان »اولويت های علم و فناوری کشور«، يكي از اهداف اولويت بندي علوم 
و فناوري ها در کش��ور به صورت: »هدايت نظام آموزشي براي تأمين و جذب نيروهاي نخبه و متخصص 
مورد نياز در حوزه هاي اولويت دار« بيان ش��ده است )اين اولويت ها، در سه سطح »الف«، »ب« و »ج« و 
به تفكيك در حوزه هاي »فناوري«، »علوم پايه و کاربردي«، »علوم انساني و معارف اسامي«، »سامت« 

و »هنر«، در همين فصل از سند به تفصيل برشمرده شده است(.
4� در فصل چهارم س��ند با عنوان »راهبردها و اقدامات ملى براي توس��عۀ علم و فناوری در کشور«، 
در بخش »راهبردها و اقدامات ملى متناس��ب با راهبردهاي کان توسعۀ علم و فناوري در کشور«، ذيل 
راهبرد کان 6 با عنوان »تحول و نوسازی نظام تعليم وتربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالى به 
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منظور انطباق با مباني تعليم و تربيت اسامي وتحقق اهداف کان نقشه«، اقدامات ملي زير پيش بيني 
شده است:

4-1- »ترويج پژوهش محور کردن آموزش و مسئله محور کردن پژوهش«
4-2- »ايج��اد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسس��ات آموزش و پرورش به منظور شفاف س��ازی 

عملكرد و ارتقای کيفيت و تقويت انگيزه های رقابت«
4-3- »بازنگری در محتوا و روش های آموزش��ى با تمرکز بر اصاح بينش ها و مهارت ها در کنار 
ارائۀ اطاعات و دانش به منظور انتقال مفاهيم پايۀ علمى، عاقمندسازی دانش آموزان به علم، ايجاد 

روحيۀ خودباوری و توانمندسازی ايشان«
4-4- »ايجاد س��ازوکارهای الزم براي رشد خاقيت هاي علمي، هنري و مهارتي و تربيت تفكر 

منطقي و عقاني و روحيۀ جستجو گری در دانش آموزان«
4-5- »تقويت جايگاه رش��ته هاي علوم انس��اني ومعارف اس��امى در نظام آموزش و پرورش و 
جهت ده��ي نخبگان به س��مت تحصيل در اي��ن حوزه ها از طريق ارتقای کيفى محتوا وش��يوه های 

آموزشى«
4-6- »تقويت نظام اس��تعداديابي و مش��اوره و هدايت تحصيلي در آموزش عمومي و بازنگری و 
بازتوليد محتوا و روش های آموزش��ى و پژوهشى به منظور تحقق نقش شايستۀ زن و مرد در جامعۀ 

اسامى«
5� در همين فصل و همين بخش، ذيل راهبرد کان 8 با عنوان »تربيت و توانمندس��ازي س��رمايۀ 
انساني با تأکيد بر پرورش انسان های متقي، کارآفرين، خودباور، خاق، نوآور و توانا در توليد علم و فناوري 
و نوآوري متناس��ب با ارزش هاي اس��امي و نيازهاي جامعه«، اقدام ملي »طراحى و استقرار نظام جامع 
مش��اوره و اس��تعداديابي و هدايت به منظور هدايت دانش آموزان و دانشجويان به سوي رشته هاي علمي 
متناس��ب با اولويت های کشور براساس اس��تعداد و عاقه مندي و توانايي هاي آنها و اولويت هاي کشور« 

پيش بيني شده است.
6� در همين فصل و بخش، ذيل راهبرد کان 9 با عنوان »تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و فناوري 
با کش��ورهاي ديگر بويژه کشورهاي منطقه و جهان اس��ام«، اقدام ملي »تبديل پديدۀ خروج نخبگان به 

فرصتي براي گسترش نگرش و منطق انقاب اسامي به سراسر جهان« پيش بيني شده است.
7� در همين فصل و بخش، ذيل راهبرد کان 10 با عنوان »متحول سازي و ارتقاي کّمى و کيفى در 
علوم انسانى و هنر مبتني بر معارف اسامي«، اقدام ملي »اصاح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي 

برای جذب استعدادهای برتر در علوم انساني ومعارف اسامي« پيش بيني 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 چالش هاي مهم نظام تعليم و تربيت نوين کشور ما اين است که نهادهاي مختلف اين نظام، 
طي مراحل بنيان گذاري، گس��ترش و تحول، بر مباني نظري مش��خص، مدون و معتبر علمي و ارزشي 
منطبق بر ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي بومي، استوار نشده است. بر اين اساس، رهبر معظم انقاب 
اسامى بارها بر ضرورت تحول بنيادين اين نظام و بازتعريف و بازسازي آن مبتني بر تعاليم اسامي و 

مقتضيات و تحوالت همه جانبۀ اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقاب اسامي ايران تأکيد کرده اند.
تدوين و تصويب »سند ملي آموزش و پرورش« در پاسخ به اين ضرورت، از سال 1384 در دستور 
کار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفت.حاصل مطالعات انجام شده در اين حرکت، در پژوهشي 
با عنوان »تلفيق يافته هاي مطالعات نظري طرح سند ملي آموزش و پرورش« طي سال هاي 1386 تا 
1388 تدوين شد و پس از تصويب در شوراي عالي آموزش و پرورش در اسفند ماه 1388، در دستور 
کار ش��وراي عالي انقاب فرهنگي قرار داده شد. مقرر شد با استفاده از نتايج مطالعات انجام شده، سه 
الگوي نظري کان و خرد با عنوان »فلسفۀ تربيت در جمهوري اسامي ايران«، »فلسفۀ تربيت رسمي 
و عمومي در جمهوري اس��امي ايران« و »رهنامۀ نظام تربيت رس��مي و عمومي در جمهوري اسامي 
ايران« تدوين ش��ود. مجموعۀ اين س��ه سند در کنار هم، عنوان »مباني نظري تحول بنيادين در نظام 
تربيت رس��مي عمومي جمهوري اس��امي 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 انقاب فرهنگي فرستاده ش��د و در تاريخ 5 مهر 1390 به 
تصويب اين شورا رسيد.

تحول بنيادين در آموزش و پرورش � مطابق آنچه در مباني نظري اين سند آمده � به معني تغيير 
رويكرد اصول و سياست ها در تهيه و تدوين فلسفۀ تربيت در کشور به گونه اي است که »ضمن اصالت 
به فرهنگ تربيت، اس��ام و مع��ارف آن، اجتهاد ژرف و جامع، گفتمان انقاب اس��امي، نگاه تمدني، 
تربيت جامع، متوازن و يكپارچه، تجربه و دانش بشري و نگاه آسيب شناسانه، ناظر به زمانه و راهبردي 
بر آن حاکم ش��ود«. اين س��ند در قالب 8 فصل تنظيم ش��ده اس��ت که عبارتند از: )1( کليات؛ )2( 
بيانيۀ ارزش ها؛ )3( بيانيۀ مأموريت، )4( چش��م انداز؛ )5( هدف هاي کان؛ )6( راهبردهاي کان؛ )7( 

هدف هاي عملياتي و راهكارها و )8( چارچوب نهادي و نظام اجرايي تحول بنيادين آموزش و پرورش.
چش��م انداز نظام تعليم و تربيت رس��مي عمومي جمهوري اس��امي ايران در افق 1404 هجري 

شمسي در اين سند به صورت زير بيان شده است:
»نظام تعليم و تربيت رس��مي عمومي در افق 1404، با اتكا به قدرت اليزال الهي، مبتني بر نظام 
معيار اس��امي، فرهنگ و تمدن اس��امي � ايراني و قوام بخش آنها و زمينه س��از جامعۀ جهاني عدل 
مهدوي)ع��ج( و برخوردار از توانمندي هاي تربيتي ممتاز در طراز جمهوري اس��امي ايران در س��طح 
منطقه، الهام بخش و داراي تعامل س��ازنده و مؤثر با نظام هاي تعليم و تربيتي در سطح جهان، توانمند 
در زمينه س��ازي براي شكوفايي فطرت و استعدادها و ش��كل گيري هويت يكپارچۀ اسامي، انقابي � 
ايران��ي دانش آموزان با توجه به هوي��ت اختصاصي آنان؛ کارآمد، اثربخ��ش، يادگيرنده، عدالت محور و 
مشارکت جو، برخوردار از مربيان و مديران مؤمِن آراسته به فضايل اخاق اسامي، عامل به عمل صالح، 

تعالي جو و تحول آفرين، انقابي، آينده نگر، عاقل، متعهد، امين، بصير، حق شناس.«
مهم ترين اشاره ها و داللت هاي موجود در اين سند مرتبط با آموزش و پرورش دانش آموزان صاحب 

استعدادهاي برتر به اين شرح است:
1� در فصل چهارم سند با عنوان »چشم انداز«، يكي از ويژگي هاي مدرسه که »جلوه اي است از تحقق 
مراتب حيات طيبه، کانون عرضۀ خدمات و فرصت هاي تعليم و تربيتي، زمينه ساز درك و اصاح موقعيت 
توسط دانش آموزان و تكوين و تعالي پيوستۀ هويت آنان بر اساس نظام معيار اسامي در چارچوب فلسفه 
و رهنامۀ نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسامي ايران«، به صورت: »داراي ظرفيت پذيرش 
تفاوت هاي فردي، کش��ف و هدايت اس��تعدادهاي متنوع فطري و پاس��خ گويي به نيازها، عايق و رغبت 

دانش آموزان در راستاي مصالح و چارچوب نظام معياراسامي« پيش بيني شده است.
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2� در فص��ل هفتم س��ند ب��ا عنوان »هدف هاي عمليات��ي و راهكارها«، ذيل ه��دف عملياتي 5 با 
عنوان »تأمين و بس��ط عدالت در برخورداري از فرصت هاي تعليم و تربيت با کيفيت مناس��ب با توجه 
به تفاوت هاي فردي و ويژگي هاي دختران و پس��ران و مناطق مختلف کشور«، راهكار 7�5 به صورت: 
»طراح��ي و تدوين برنامۀ تعليم و تربيت انعطاف پذير، متناس��ب با ويژگي هاي ش��خصيتي و محيطي 
استعدادهاي گوناگون دانش آموزان به منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش کارآمدي و مفيد 

بودن آنها« پيش بيني شده است.
3� در همين فصل، ذيل هدف عملياتي 15 با عنوان »اصاح محتوا، ارتقاي جايگاه، افزايش کيفيت 
و کارآمدي علوم انس��اني در نظام تعليم و تربيت رس��مي عمومي مبتني بر مبناي ديني در چارچوب 
نظام معيار اس��امي«، راهكار 3�15 به صورت: »شناس��ايي اس��تعدادهاي برتر و هدايت آنها به ادامۀ 
تحصيل در رش��ته هاي علوم انساني و زمينه س��ازي براي تقويت و تعميق فعاليت هاي علمي پژوهشي 

آنها در دوره هاي آموزش عالي« پيش بيني شده است.
4� در همي��ن فصل، ذيل ه��دف عملياتي 16 با عنوان »تنوع بخش��ي در ارائۀ خدمات آموزش��ي 
و فرصت هاي تربيتي متناس��ب با مصالح جامعه، نيازها و عايق دانش آموزان در راس��تاي ش��كوفايي 
اس��تعدادهاي آنها«، راهكار 1�16 به صورت: »ايجاد تنوع در فرصت هاي تربيتي در مراکز آموزش��ي و 

تربيتي براي پاسخ گويي به نيازهاي دانش آموزان« پيش بيني شده است.
5� در همي��ن فصل، ذيل ه��دف عملياتي 18 با عنوان »تغيير و ن��وآوري در نظام تعليم و تربيت 
رس��مي عمومي با رويكرد تعالي بخش، پويا و بالنده«، راهكار 5�18 به صورت: »استقرار نظام خاقيت 
و نوآوري در آموزش و پرورش در راستاي تربيت جامع و بالندگي معنوي و اخاقي و حمايت مادي و 

معنوي از مديران، مربيان و دانش آموزان خاق و نوآور و کارآفرين« پيش بيني شده است.
6� در همين فصل، ذيل هدف عملياتي 21 با عنوان »بازنگري و بازمهندس��ي س��اختارها و رويه ها 
و روش ها«، راهكار 3�21 به صورت: »طراحي و اس��تقرار نظام جامع هدايت تحصيلي و اس��تعداديابي 
به منظور هدايت دانش آموزان به س��وي رش��ته ها، ِحَرف و مهارت هاي مورد نياز حال و آيندۀ کش��ور 

متناسب با استعدادها، عاقه مندي و توانايي هاي آنان« پيش بيني شده است.
7� همچنين، موضوع جذب و به کارگيري استعدادهاي برتر در جايگاه »معلمي«، در همين فصل، 
ذيل هدف عملياتي 11 با عنوان »بازمهندس��ي سياس��ت ها و بازتنظيم اصول حاکم بر برنامۀ درس��ي 
تربيت معلم با تأکيد بر کارورزي و انطباق س��طح شايس��تگي هاي حرفه اي معلمان در س��طح ملي و 
جهاني با مقتضيات الگوي برنامۀ درس��ي در نظام تعليم و تربيت و طراحي سياس��ت هاي مناسب براي 
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ارتقاي شيوه هاي جذب، تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش«، در راهكار 3�11 به صورت: 
»ايجاد سازوکارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعدادهاي برتر و برخوردار از صاحيت هاي ديني، 
اخاقي، انقابي و ش��خصيتي به رش��ته هاي تربيت معلم با تأکيد بر تقويت انگيزه هاي معنوي و مادي 
معلمان از قبيل برقراري حقوق و دستمزد در دوران تحصيل، ارتقاي سطح آموزشي و تجهيزاتي مراکز 
ذي ربط، ايجاد نظام بازآموزي مستمر علمي و تسهيل در ادامۀ تحصيل با توجه به رتبه بندي معلمان« 

بيان شده است.
عاوه بر موارد باال که از متن س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش آورده ش��د، برخي اش��اره ها و 
داللت هاي موجود در مجموعۀ مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري 

اسامي ايران مرتبط با آموزش و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهاي برتر به اين شرح است:
1� در س��ند فلس��فۀ تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اس��امي ايران، در بخش »مباني اساسي 
تربيت رس��مي و عمومي«، در قسمت »مباني روان ش��ناختي«، در سومين بند از مباني روان شناختي با 
عنوان »انسان ها در عين داشتن اشتراك در بسياري خصوصيات، تفاوت هاي بين فردي و درون فردي قابل 
ماحظه اي نيز با يكديگر دارند« آمده اس��ت: »در ميان ايشان ]انسان ها )کودکان و نوجوانان([، گروهي 
وجود دارند که به س��بب داشتن تفاوت هاي چشم گير، به برنامۀ تربيتي و ماحظات ويژه نيازمندند. لذا 
الزم است به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا برنامه ريزي مناسبي براي نيازهايشان پيش بيني 
شود؛ همان طور که براي افرادي که به داليل زيستي يا وراثتي توانشان در يادگيري محدودتر است، بايد 

تدابير ويژه اي انديشيد*.
2� 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 کثرت، 
نبايد به دستگاهي براي يكسان سازي انسان ها تبديل شود؛ لذا عاوه بر تأکيد بر کسب شايستگي هاي پايه 
در جهت تكوين و تعالي ابعاد مشترك هويت، که براي تعامل آحاد انساني با همديگر ضرورتي انكارناپذير 
اس��ت، بايد به جنبه هاي ويژۀ ش��خصيت هر متربي نيز توجه داشت و زمينۀ کسب شايستگي هاي ويژۀ 
متناس��ب با اين جنبه ها )اس��تعداد و سطح رش��د، خصوصيات جنسي و جنس��يتي، قومي و مذهبي و 

موقعيت هاي خاص زندگي( را فراهم آورد«.
* قضاوت دقيق در اين رابطه، از طريق مقايسۀ گروهي و آزمون هاي رايج هوش ميسر نيست. براي تشخيص بهتر، الزم 
اس��ت از مطالعات موردي اس��تفاده شود و اطاعات گوناگون درسي و غيردرس��ي و نمونۀ کار همراه با قضاوت هاي تخصصي 
در مورد پروژه ها و فعاليت هاي درون مدرس��ه اي و برون مدرس��ه اي جمع آوري ش��ود و مورد بررسي قرار گيرد. در کنار اين ها، 

آزمون هاي هوش و خاقيت را نيز مي توان به کار گرفت. ]اين پاورقى و دو پاورقى  بعدی مربوط به اصل سند است.[
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3� در همين س��ند، در بخش »تبيين چگونگي تربيت رس��مي و عمومي«، در قسمت »اصول کلي 
تربيت رسمي و عمومي«، در دومين بند از اصول با عنوان »عدالت تربيتي« آمده است: »بر اساس مباني 
روان شناختي پذيرفته شده، گاهي تفاوت ها و شباهت هاي آحاد متربيان به گونه اي است که مي توان آنها 
را در گروه هايي دسته بندي کرد و خدمات تربيتي ويژه و کيفي تري به آنها ارائه کرد. براي مثال، مي توان 
از گروه هايي مانند متربيان با استعداد ويژه، متربيان داراي ناتوانايي هاي ذهني و جسمي، متربيان محروم 

از تحصيل، متربيان دور از وطن و متربيان محروم از خانواده نام برد«.
4� 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، »انعطاف پذيري« است. بر مبناي اصل کثرت گرايي و اصل تفاوت هاي 
فردي، نظام مدرس��ه اي بايد از حدي از انعطاف برخوردار باشد تا برنامه ها و رويه هاي جاري در آن دچار 
جمود و تصلب نگردد. به سخن ديگر، مدرسۀ صالح از يك سو بر شباهت هاي انساني تأکيد دارد و در واقع 
بيشتر سازوکارهاي مدرسه بر مبناي چنين شباهت هايي شكل مي گيرد. از سوي ديگر، با توجه به وجود 
تفاوت هاي فردي، سازوکارهاي خود را منعطف مي سازد تا زمينۀ تعالي وجودي بيشتر متربيان را فراهم 
آورد. از يك منظر، مراد از اين ويژگي، تاش مدرس��ه براي ارتباط هرچه بيش��تر آحاد متربيان با شرايط 
اجتماعي محيط پيرامون است؛ به اين معني که مدرسه بايد تا حد امكان با شرايط متنوع زندگي متريبان 
سازگار شود و بكوشد از طريق فراهم آوردن موقعيت هاي متنوع تربيتي، تمامي متربيان )جامعۀ هدف( را 
به سطح مطلوبي از شايستگي هاي پايه )ضمن توجه به شايستگي هاي ويژه( برساند. بر اين اساس، تنوع 

مدارس در شرايط خاص و مبتني بر نياز متربيان ضروري به نظر مي رسد«.
5� در س��ند رهنامۀ نظام تربيت رس��مي و عمومي در جمهوري اس��امي ايران، در بخش »رويكرد 
اساس��ي« آمده اس��ت: »رويكرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي، سازگار با رهيافت دين محوري، به 
اين شرح است: »موقعيت شناسي و موقعيت آفريني بر اساس نظام معيار اسامي.« با توجه به نقش مهمي 
که درك و اصاح موقعيت در تكوين و تعالي هويت متربيان* خصوصاً در دورۀ تربيت رسمي و عمومي 

*گروه هايي از متربيان مخاطب نظام رس��مي و عمومي، نيازهاي تربيتي خاصي دارند )افراد داراي نيازهاي يادگيري 
ويژه؛ داراي استعدادهاي ويژه؛ ساکن مناطق محروم و کم برخوردار )روستايي، عشايري و حاشيه نشين(؛ فاقد سرپرست يا 
داراي سرپرس��ت ناصالح(. بر اس��اس رويكرد بسط عدالت تربيتي، ساز و کارهاي خاصي درون جريان اصلي تربيت در نظام 
تربيتي رس��مي و عمومي طراحي و اجرا مي ش��ود. اگرچه، رويكرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي در راستاي تربيت 
گروه هاي با نيازهاي خاص اين است که علي االصول تربيت مورد نياز ويژۀ اين گروه ها در شرايط معمول و در کنار گروه هاي 
ع��ادي متربي��ان انجام گيرد، اما در صورت ض��رورت )عدم امكان حضور در ميان ديگران ب��ا رعايت مصلحت هاي تربيتي( 

جداسازي و تفكيك اين گروه از متربيان مي تواند با نظر والدين و بررسي کارشناسي صورت پذيرد(
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دارد، بايد نظام تربيت رسمي و عمومي را به مثابۀ نظامي دانست که با داشتن خصوصياتي � نظير پويايي، 
آينده نگ��ري و تحول آفريني، توجه به اقتضائات بومي و ملي و بهره مندي از کارگزاراني فكور و متعهد به 
نظام معيار اسامي � زمينه ساز درك شايستۀ مربيان و متربيان از موقعيت خويش و ديگران و عمل براي 

اصاح مداوم آن بر اساس انتخاب و التزام اختياري و آگاهانۀ نظام معيار اسامي مي شود.«
6� در همين سند، در بخش »ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي«، در قسمت »دوره ها و مراحل 
تربيت«، يكي از بندهاي اصول و ويژگي هاي حاکم بر دوره ها به اين صورت آمده اس��ت: » ارزش��يابي از 
وضعيت تربيتي متربيان در مراحل کليدي/گذر از هر دوره به دورۀ بعد، بر اس��اس سطح شايستگي هاي 
تعيين ش��ده براي هر مرحله بر اساس سن، شرايط بلوغ جس��مي، رشد اجتماعي، استانداردهاي برنامۀ 
درسي و نظر مربيان صورت مي گيرد. در موارد خاصي که تصميم گيري متوجه متربيان با نيازهاي ويژه 
يا افراد مستعد است، مشارکت اوليا براي تصميم گيري ضروري است. متربيان علي االصول دورۀ آموزش 
رس��مي و عمومي را در 12 س��ال طي مي نمايند. اين زمان براي متربيان مس��تعد يا افرادي که داراي 

نيازهاي ويژه مي باشند، متناسب با سطح توانايي آنان سازمان دهي خواهد شد«.
همچنين، در سند برنامۀ درسي ملي جمهوري اسامي ايران که سند مصوب نخستين زيرنظام تحول 
بنيادين آموزش و پرورش به شمار مي رود، اشاره ها و داللت هايي مرتبط با آموزش و پرورش دانش آموزان 

صاحب استعدادهاي برتر به شرح زير موجود است:
1� در بخش »اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربيتي«، در هفتمين بند از اصول با عنوان »توجه 
ب��ه تفاوت ها« آمده اس��ت: »برنامه هاي درس��ي و تربيتي بايد ضمن تأکيد بر ويژگي هاي مش��ترك، به 
تفاوت هاي ناشي از محيط زندگي )شهري، روستايي، عشايري، فرهنگي و جغرافيايي(، جنسيتي و فردي 

دانش آموزان )استعدادها، توانايي ها، نيازها و عايق( توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد«.
2� در همي��ن بخ��ش، در يازدهمي��ن بند از اصول با عن��وان »يكپارچگي و فراگيري« آمده اس��ت: 
»برنامه هاي درس��ي و تربيتي بايد براي تمام دانش آموزان )دانش آموزان عادي، دانش آموزان با نيازهاي 
ويژه و اس��تعدادهاي درخش��ان( به صورت به هم پيوسته و يكپارچه طراحي و تدوين شود. اين برنامه ها 
بايد با رعايت انعطاف پذيري، با نيازهاي هريك از گروه هاي دانش آموزان 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��اب در دي��دار غيرعلني 
خود با تعدادي از مس��ئوالن عالي رتبۀکش��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��اب فرهنگي و...( در 
زمس��تان1389، بخش��ي از دغدغه هاي 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 فرامين ايش��ان، کار تدوين متن 
س��ند راهبردي کش��ور در امور نخبگان در بنياد 
ملي نخبگان آغاز و پي گيري ش��د و پس از چند 

نوبت تدوين پيش نويس هاي پيش��نهادي و تش��كيل کارگروه هاي تلفيق و نهايي سازي آنها، متن سند 
راهبردي کش��ور در ام��ور نخبگان در 11مهر1391بنا به تفويض ش��وراي عالي انق��اب فرهنگي، به 

تصويب شوراي معين اين شورا رسيد.
»س��ند راهبردي کش��ور در امور نخبگان« که ب��ه منظور ايجاد محيطي پويا براي فعال س��ازي و 
اثرگذاري مناسب اجتماع نخبگاني در تحوالت کشور با هدف تحقق آرمان هاي نظام مقدس جمهوري 
اس��امي ايران و رس��يدن به چشم انداز کشور در افق 1404 خورش��يدي تدوين شده و تاش دارد تا 
مبتني بر اصول و ارزش هاي اسامي و با شناسايي صحيح مسائل، شرايط و امكانات کشور، دامنۀ شمول 
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نخبگي را گس��ترش داده، راهبردها و اقدام هاي کان را براي فراهم شدن زمينه هاي »نخبه شناسي«، 
»نخبه پ��روري«، »نخبه گزين��ي« و »نخبه گماري« در جهت نيل به اه��داف فوق تبيين کند، در چهار 
فصل )به همراه يك پيوس��ت( تدوين شده است: )1( تعاريف مفاهيم مرتبط با نخبگي؛ )2( چشم انداز 
و اه��داف کان؛ )3( راهبردره��اي کان و اقدام هاي ملي؛ )4( چارچوب نه��ادي و الزامات اجرايي در 

نظام نخبگاني کشور.
يكي از ويژگي هاي مهم اين س��ند، ارائۀ تعاريف مفاهيم مرتبط با نخبگي اس��ت که بر آش��فتگي 
مفهومي حاکم بر اين حوزه، نقطۀ پايان گذاش��ته اس��ت. مهم ترين تعاريف ارائه ش��ده در اين سند، به 

شرح زير است:
1� نخبه: به فردي برجس��ته و کارآمد اطاق مي ش��ود که در خلق و گس��ترش علم، فناوري، هنر، 
ادب، فرهنگ و مديريت کشور در چارچوب ارزش هاي اسامي اثرگذاري بارز داشته باشد و همچنين 
فعاليت هاي وي بر پايۀ هوش، خاقيت، انگيزه و توانمندي هاي ذاتي از يك  س��و و خبرگي، تخصص و 

توانمندي هاي اکتسابي از سوي ديگر، موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتاي کشور شود.
2� صاحب استعدادبرتر: به فردي اطاق مي شود که با توجه ويژگي هاي ذاتي خود امكان رسيدن 
به مرحلۀ نخبگي را داراست؛ ولي هنوز زمينه هاي الزم براي شناسايي کامل و بروز استعدادهاي ويژۀ 

او فراهم نشده است.
3� فعاليت نخبگاني: فعاليتي اس��ت آگاهانه، خاقانه و نوآورانه با اثرگذاري محس��وس بر پيشرفت 
کش��ور در حوزه هاي مختلف از قبيل: علم، فناوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأکيد بر ش��ناخت 

مسائل و مشكات کشور.
4� اجتماع نخبگاني: شامل افراد يا گروه هايي است که به تشخيص بنياد ملي نخبگان، توانمندهاي 
بالقوه يا بالفعل انجام فعاليت هاي نخبگاني را دارا هس��تند؛ بنابراين شامل همۀ افراد و گروه هاي نخبه 

و صاحب استعدادبرتر است.
5� نظام نخبگاني: ش��امل مجموعۀ بخش هاي مختلف کش��ور مش��تمل بر نقش آفرينان، نهادها، 
قوانين،س��ازوکارها و روندهايي اس��ت که بر »فعاليت هاي نخبگان��ي« و »اجتماع نخبگاني« به صورت 

مستقيم اثرگذارند.
چش��م انداز جامعۀ نخبگاني مطلوب جمهوري اسامي ايران در افق 1404 هجري شمسي در اين 

سند به اين صورت بيان شده است:
»جامعۀ نخبگاني مطلوب، جامعه ای است پويا که در آن اجتماعات نخبگانى در چارچوب ارزش های 
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اسامى � ايرانى و مبتنى بر اقتضائات نظام جمهوری اسامى ايران، فرصت رشد و شكوفايى حداکثری 
را بر پايۀ تنوع اس��تعدادها و توانمندی های خود به دس��ت آورد و ضمن حل مسائل جامعه، تدبير امور 

تحول آن را دست  گيرد.«
مهم تري��ن داللت ه��اي موجود در اين س��ند مرتبط با آم��وزش و پرورش دانش آم��وزان صاحب 

استعدادهاي برتر به اين شرح است:
1� در فصل دوم س��ند با عنوان »چشم انداز و اهداف کان«، در بخش »اهداف کان«، هدف هاي 

زير در شمار اهداف کان پيش بيني شده است:
1-1- ايجاد زمينه هاي شناس��ايي، رشد و شكوفايي حداکثري استعدادهاي فردي و گروهي و 

ارتقای ابعاد معنوی و دينى آنها
1-2- تحق��ق نظام جامع »اخاق نخبگي« مبتني بر آموزه هاي اس��امي و تاش براي ترويج 

آن، به منظور رشد اخاقي و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصون سازي آنان
1-3- تبيين و تنظيم مس��ئوليت ها و حقوق متقابل اجتماع نخبگاني و جامعه و افزايش حس 

دل بستگى ملى آنان در چارچوب گفتمان نظام اسامي
2� در فصل سوم سند با عنوان »راهبردهاي کان و اقدام هاي ملي«، در راهبرد کان 1 با عنوان 
»اس��تقرار نظام شناس��ايي و هدايت اجتماعات نخبگاني«، ذيل راهبرد ملي 1 با عنوان »تنوع بخش��ي 
در تعري��ف س��طوح، حوزه های فعاليت های نخبگانى و روش های شناس��ايى آنها«، اق��دام ملي به اين 
ش��رح پيش بيني شده است: »تمهيد شرايط و تنظيم استانداردها، نظام نامه ها، ضوابط و مقررات براي 
مش��ارکت بيشتر بخش غيردولتي در تأس��يس و فعاليت مدارس، مراکز آموزشي تخصصي و نهادهای 

نخبه پروردرحوزه هاي مختلف و با روش ها و محتواي درسي متنوع«.
3� در همين فصل و همين راهبرد کان، ذيل راهبرد ملي 2 با عنوان »هدايت صاحبان استعدادهاي 
برتر با استفاده از توانمندی های بخش های دولتى و غيردولتى«، اقدام هاي ملي به شرح زير پيش بيني 

شده است:
3-1- اس��تقرارنظام شناسايي وهدايت اس��تعدادهای برتر با روش هاي مربي محور، مرحله اي و 

نامحسوس، با تأکيد هم زمان بر سه وجه آموزشي، تربيتي وپژوهشي
3-2- برنامه ريزي براي ارتقاي سطح کيفي آموزش هاي مدرسه اي )درهمۀ دوره هاي تحصيلي( 

بهمنظور پرورش خاقيت، مهارت حل مسئله، آداب و مهارت هاي زندگي دردانش آموزان
3-3- توس��عۀ آموزش هاي خاص »برون مدرسه اي« از طريق گسترش مراکز آموزشي، تربيتي 
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و پژوهشي در حوزه هاي متنوع مورد عاقۀ دانش آموزان
3-4- برنامه ريزي براي ارتقاي سطح دانش و مهارت معلمان و مربيان مدارس و استادان حوزه 
و دانش��گاه براي هدايت هدفمند صاحبان استعداد برتر از طريق برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت و 

ترويجي
3-5- تقويت و گسترش مش��اوره هاي تحصيلي و افزايش آشنايي افراد با رشته هاي تحصيلي 
در آموزش متوس��طه، دانش��گاه وحوزه هاي علميه به منظور انتخاب آگاهانه و هدفمند رشته هاي 

تحصيلي  با تأکيد ويژه بر رشته هاي علوم انساني
3-6- گسترش اردوهاي جهادي، بازديدها و دوره هاي آموزشي و احياي دوره هاي کارورزي و 

کارآموزي اختياری به منظور ارتقاي شناخت اجتماع نخبگاني از نيازها و شرايط واقعي جامعه
3-7- گس��ترش برنامه هاي پرورش ديني و فرهنگي اجتماع نخبگاني بر اس��اس اس��تمرار در 
کار فرهنگي، آموزش هاي مربي محور، س��يرهاي مطالعاتي اعتقادي و توجه به وجوه جامع دين با 

استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه ها، حوزه هاي علميه، مساجد و مراکز فرهنگي کشور
3-8- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش��ي و مشاوره براي خانواده هاي صاحبان استعداد برتر 

به منظور افزايش آگاهي و مهارت آنان براي تربيت، هدايت و تعامل با فرزندان خود
3-9- ايجاد و گس��ترش پارك هاي آموزش��ي و تقويت و س��امان دهي فرايند طراحي، توليد و 
توزيع وس��ايل بازي کودکان به منظور پرورش خاقيت ومهارت حل مس��أله درکودکان با تكيه بر 

فرهنگ اسامي � ايراني و رعايت استانداردهاي سامت و ايمنى
4� در همين فصل، در راهبرد کان 2 با عنوان »توانمندس��ازي اجتماعات نخبگاني در چارچوب 
گفتمان اسامي � ايراني«، ذيل راهبرد ملي 1 با عنوان »پشتيباني تدريجي، مشروط و متنوع براساس 
انجام فعاليت هاي نخبگاني و ميزان رش��د در مس��ير نخبگي«، اقدام ملي به اين شرح پيش بيني شده 
اس��ت: »ايج��اد فرصت فعاليت برای صاحبان اس��تعدادهاي برتر و نخب��گان در مناطق کم برخوردار با 
ايجاد سازوکارهاي حمايتى در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و مهارتي و نيز حمايت از توسعۀ فعاليت 

بنيادهاي خيريۀ علمي، فرهنگي و اجتماعي و نظارت بر آنها«.
5� در همين فصل و همين راهبرد کان، ذيل راهبرد ملي 2 با عنوان »زمينه سازي براي پرورش 
اف��راد نخبه و ش��كل گيري گروه هاي نخبه در جامعه«، اقدام هاي ملي به ش��رح زير پيش بيني ش��ده 

است:
5-1- حمايت از متش��كل شدن دانشجويان و دانش آموزان فعال در حوزه هاي مختلف علمي، 
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اجتماعي، فناورانه، فرهنگي، قرآني و هنري در قالب پژوهشكده هاي دانشجويي و پژوهش سراهاي 
دانش آم��وزي، انجمن هاي علم��ي، کانون هاي فرهنگي � هنري، تش��كل هاي نخبگاني و مانند آن 
ب��ا رعايت ضوابط و مقررات جاري کش��ور و با تأکيد بر س��هولت تأس��يس گ��روه، ضابطه مندي و 

مسئوليت پذيري، نظارت و پايش مستمر و پشتيباني مرحله اي و تدريجي از آنها
5-2- ت��اش براي رفع موانع جذب و افزاي��ش جذابيت حضور اجتماع نخبگاني در حوزه هاي 

علوم انساني، معارف اسامي و علوم پايه
6� در همي��ن فص��ل، در راهب��رد کان 4 با عن��وان »ارتقاي نظام سياس��تگذاري و مديريت امور 
نخب��گان«، ذيل راهبرد ملي 1 ب��ا عنوان »ارتقا و  تثبيت نقش سياس��تگذاري، برنامه ريزي و مديريت 
کان نهادهاي حاکميتي در نظام نخبگاني«، اقدام ملي به اين شرح پيش بيني شده است: »ايجاد يك 
مديريت واحد ستادي در وزارت آموزش و پرورش جهت برنامه ريزي نظام شناسايي، هدايت و آموزش 

استعدادهاي برتر و هماهنگ با سياست هاي کان بنياد ملي نخبگان«.
7� در پيوس��ت س��ند راهبردي کش��ور در امور نخبگان، در بخش »اصول اساسي حاکم بر سند«، 
در بند 5 از اصول حاکم بر س��ند آمده اس��ت: »دارا بودن اس��تعداد درخش��ان و توانمندي هاي ذاتي 
وي��ژه، نعمت هايي تعهدآور هس��تند، نه مزيت هاي��ي توقع آفرين. لذا توجه ويژه ب��ه اين افراد به صرف 
برخ��ورداري از اين توانمندي ها و ايجاد توقع در آنها مردود اس��ت. ب��ه همين دليل در نظام نخبگاني 
مطلوب، سياست گذاري و برنامه ريزي براي صاحبان استعداد برتر در حوزه هاي مختلف با رويكردهاي 
زير صورت خواهد گرفت: )الف( شناس��ايي کنش��گرانه )و نه واکنش��ي( اجتماعات نخبگاني از طريق 
رص��د رفت��ار و فعاليت هاي نخبگاني آنان به ش��كل پوي��ا )رويكرد فعال در مقاب��ل رويكرد منفعانه و 
خوداظهاران��ه(؛ )ب( شناس��اندن افراد و گروه هاي صاحب اس��تعداد برتر به نظ��ام نخبگاني با رويكرد 
نا مش��هود و نامحسوس )به جاي نشان دار کردن و برچس��ب زدن به آنها(؛ )ج( تربيت و توانمندکردن 
اجتماعات نخبگاني در محيط واقعي و طبيعي جامعه، نه در محيطي جدا و منفك از آن )رويكرد رشد 

باغچه اي در مقابل نگهداشت گلخانه اي(«.
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بررسی جايگاه استعدادهاي درخشان در اسناد فرادستي
و ارائه پيشنهاد نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش*

توجه هم زمان و يكپارچه به اس��ناد فرادس��تي نظام آموزش و پرورش از منظر نگاه اين اس��ناد به 
دانش آموزان صاحب اس��تعدادهاي برتر و درخش��ان، بيانگر ضرورت تدوين نظامي منس��جم با عنوان 
»نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش« است. اين نظام مأموريت دارد با تأکيد بر اهداف 
نظام تربيت رس��مي و عمومي، زمينه هاي الزم برای شناس��ايي و کسب شايستگى ها و توانمندی های 
ويژه و بروز اس��تعدادهای دانش آموزان صاحب اس��تعدادهاي برت��ر را در تمامي دوره های تحصيلي به 
ص��ورت نظام مند، همگان��ي و عادالنه در همۀ س��احت هاي تعليم و تربيت و در س��اختاري کارآمد و 

اثربخش، با مشارکت خانواده ها، نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي فراهم آورد.
مهم ترين اهداف اين نظام را مي توان در سه بند زير خاصه نمود:

1� شناسايى، رشد، شكوفايى و هدايت استعدادهای برتر دانش آموزان
2� تقويت معرفت و تربيت دينى، اعتای هويت اسامى � ايرانى و ارتقای حس دلبستگى ملى 

دانش آموزان صاحب استعداد برتر
3� توانمندس��ازی و افزايش ظرفيت اثربخشى اجتماع نخبگانى دانش آموزان بر اساس عدالت 

آموزشى و تربيتى متناسب با نيازهای کشور
* محتواي اين بخش پرونده، با اس��تفاده از متن پيش��نهادي سند نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در آموزش و پرورش، 
مصوب کميس��يون اساس��نامه هاي شوراي عالي آموزش و پرورش تنظيم شده است. بررسي و تصويب اين سند، هم اکنون در 

دستور کار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد.
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همچنين، مهم ترين اصول حاکم بر اين نظام، به شرح زير خواهد بود:
1� اصل عدالت: فراهم آوردن امكان شناس��ايى، هدايت و تربيت استعدادهای برتر بدون توجه 

به موقعيت جغرافيايى، اجتماعى و اقتصادی دانش آموزان متناسب با نوع و سطح استعداد آنان
2� اصل تنوع: ايجاد فرصت های آموزش��ى و تربيتى متنوع برای پاس��خ گويى به نيازها، عائق، 

استعدادها و تفاوت های فردی دانش آموزان
3� اص��ل اس��تمرار: اتخاذ رويكردهای مس��تمر، مرحل��ه ای و فرايندی در کليۀ س��ازوکارهای 

شناسايى، هدايت و آموزش استعدادهای برتر
4� اص��ل انعطاف: اس��تفاده از برنامه های منعطف آموزش��ى و تربيتى متناس��ب با مقتضيات 
استعدادی فردی و گروهى به صورت غيرمتمرکز و با تأکيد بر توسعۀ آموزش های برون مدرسه ای

5� اص��ل تلفي��ق: تأکيد بر اصالت و اولويت ارائۀ خدمات و تس��هيات آموزش��ي و تربيتي در 
محيط طبيعي و معمول تحصيلي دانش آموزان صاحب استعداد برتر و پذيرش حداقل تفكيك در 

شرايط ضرورت
وظاي��ف نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در آموزش و پرورش را مي ت��وان در چهار محور »وظايف 
مرتب��ط با شناس��ايى«، »وظايف مرتب��ط با هدايت«، »وظاي��ف مرتبط با تربيت« و »س��اير وظايف« 

طبقه بندي نمود.
وظايف مرتبط با شناسايي عبارت است از: »طراحى و تدوين ضوابط و مقررات مربوط به فرايندهای 
شناسايى و جذب دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر با روش های مربى محور، مرحله ای و نامحسوس 
و با تأکيد بر حضور دانش آموزان در شرايط معمول، با اولويت مناطق محروم و کم برخوردار«، »شناسايى 
صاحبان اس��تعدادهای برتر در س��احت های مختل��ف تربيتى و حوزه های متنوع اس��تعدادی« و »در 
ش��رايط ضرورت جداسازي استعدادهای برتر جهت تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان، تدوين 
شاخص ها، استانداردها و روش هاي شناسايي و تفكيك دانش آموزان با رعايت مصلحت هاي تربيتي«.

وظايف مرتبط با هدايت عبارت  است از: »ترويج و تقويت انس با قرآن و معارف عترت )عليهم السام(، 
ارتقاء معرفت، بينش و تربيت دينى، اعتای هويت اس��امي � ايراني و افزايش دل بس��تگى ملى ميان 
اجتماع نخبگانى دانش آموزان در چهارچوب نظام معيار اسامى«، »گسترش و تعميق برنامه های تربيتي 
در تمام ساحت هاي وجودي اجتماع نخبگاني مبتني بر معارف اسامي با استفاده از ظرفيت دانشگاه ها، 
مساجد وحوزه های علميه«، »تدوين و اجرای برنامه های آگاهى بخشى، مهارت آموزی و مشاورۀ تربيتي 
ويژۀ دانش آموزان و خانواده های آنان«، »اس��تقرار نظام اس��تعداديابى و هدايت تحصيلى و گس��ترش 



128 / فصل نامة استعدادهای درخشان

مش��اوره های تحصيلى و ش��غلى به منظور هدايت 
دانش آموزان صاحب اس��تعدادهای برتر به س��وی 
رش��ته های اولويت دار کشور متناسب با استعدادها 
و عايق آنها« و »ايجاد س��ازوکارهاي فعاليت های 
گروهى دانش آم��وزان صاحب اس��تعدادهای برتر 
در حوزه ه��ای مختلف علمى، پژوهش��ي، فناوری، 
فرهنگى، هنری، اجتماع��ى و... و هدايت هدفمند 

ايشان به مراکز تخصصى«.
وظايف مرتبط با تربيت شامل اين موارد است: 
»طراحى و تدوين نظام برنامۀ درسى و تربيتى ويژۀ 
صاحبان استعدادهای برتر در مدارس استعدادهای 
درخش��ان در چارچ��وب س��ند تح��ول بنيادين و 
برنامۀ درس��ى ملى و تصويب شورای عالى آموزش 
و پرورش«، »ايجاد تس��هيات آموزشي، تربيتي و 
مقرراتي براي دانش آموزان صاحب اس��تعداد برتر 
در تمامي مدارس با رعايت عدالت تربيتي« و »تقويت تعامل و توس��عۀ آموزش های برون  مدرسه ای به 

منظور غني سازي محيط هاي متنوع يادگيري براي صاحبان استعدادهاي برتر«.
ساير وظايف نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش را نيز مي توان بدين شرح برشمرد: 
»تنوع  بخش��ى به مسابقات، رقابت ها، جش��نواره های علمى، پژوهش��ي، فرهنگى، هنري و المپيادهای 
دانش آموزی«، »حمايت ويژۀ مادی و معنوی از دانش آموزان صاحب اس��تعداد برتر فاقد تمكن مالي و 
س��اکن مناطق محروم و مرزی«، »تسهيل مشارکت بخش غيردولتي، خيرين و نيكوکاران، سازمان ها 
و بنيادهاي مردم نهاد جهت سرمايه گذاری و حمايت از صاحبان استعدادهای برتر« و باالخره »ارتقای 
س��طح دانش و مهارت مديران، معلمان و مربيان مدارس برای هدايت هدفمند صاحبان اس��تعدادهای 

برتر«.
ش��ايان ذکر اس��ت که تحقق همۀ موارد فوق، مس��تلزم ايجاد يك مديريت واحد ستادي فعال در 
وزارت آموزش و پرورش جهت برنامه ريزي نظام شناس��ايي، هدايت و آموزش اس��تعدادهاي برتر، در 

هماهنگى با سياست هاي کان بنياد ملي نخبگان است.

توجه هم زمان و يكپارچه به 
اسناد فرادستي نظام آموزش 
و پ�رورش از منظ�ر نگاه اين 
اسناد به دانش آموزان صاحب 
استعدادهاي برتر و درخشان، 
بيانگر ضرورت تدوين نظامي 
منس�جم ب�ا عن�وان »نظ�ام 
تربيت اس�تعدادهاي برتر در 

آموزش و پرورش« است.




