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چكيده
تحقق آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران ،به ویژه دستیابی به رتبه
اول منطقهای در عرصه علم و فناوری تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله
نظام منوط به شناسایی ،پرورش و هدایت استعدادهای درخشان ،توسط نهادهای
متولی ،از جمله سازمان بسیج برای بسیجیان است .سوال اصلی در این مقاله عبارت
است از این که مناسبترين الگوی شناسايي و سنجش استعددهاي درخشان در
بسيج چيست و چه ويژگيهايي دارد و راهبردها و راهکارهاي پرورش و هدايت
استعدادهاي درخشان در بسيج كدامند؟ تحقیق از نوع کاربردی  -توسعهای
میباشد و روش تحقيق موردي -زمينهيابي است.
الگوي طراحی شده دارای هفت عنصر اصلي نظام تقدير الهي ،عوامل
طبيعي و ذاتي در افراد مستعد ،فرايند پرورشاستعدادها ،عوامل تعديل كننده
شخصي پرورش استعدادها ،عوامل تعديل كنندة محيطي (غير شخصي) پرورش
استعدادها ،حوزههاي عملكرد و مصاديق نخبگي استعدادهاي پرورشيافته و
كمال قرب الهي است كه در يك نظام ارتباطي فرايندي و سيستمي باهم تعامل
دارند .هم چنین با بهره گیری از ماتریس  TOWSو  ،QSPMتوسعه فعالیتها
در انواع استعدادها ،در همه اقشار و تمام سطوح ،افزایش کیفیت فعالیت ها با
تجارب ،منابع و امکانات سازمانها و مراکز پژوهشی ،اصالح و بهبود نظام شناسایی
و پرورش استعدادها و زمینه سازی اشتغال استعدادها با توسعه مهارتهاي
كارآفريني و كسب وكاربه عنوان مهمترین راهبردها انتخاب شدند.
واژگان كليدي:
بسیج ،استعداد درخشان ،کشف و شناسایی ،پرورش ،راهبرد ،الگو

 -1دکتری مدیریت راهبردی و پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی
 -2دکترای مدیریت و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
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مقدمه
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت ،ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان میدهد که
تمام این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردارند .تبلور آموزش و
پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد ،دانشمند ،متخصص و ماهر است؛ بدين
ترتيب آموزش و پرورش ،رکن اساسی توسعه كشورهاست .موضوع «استعدادهاي
درخشان و آموزش و پرورش افراد تيزهوش» در طول تاريخ جايگاه ويژهاي در
آموزش و پرورش داشته ،دارد و خواهد داشت.
منابع انساني ميهن ما به هيچوجه محدودتر از منابع غني طبيعي سرشار آن نيست.
در عين حال ،همانطور كه منابع طبيعي اندازه معيني دارد كه بايد به خوبي و با
برنامهريزي دقيق علمي مورد بهرهبرداري قرار گيرد ،منابع انساني نيز نامحدود نيست
و در بهرهگيري از آنها بايد كمال مراقبت به عمل آيد .كشور ما براي استقالل ،توسعه
و پيشرفت همهجانبه در حوزههاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،حقوقي،
فناوري ،نظامي و امنيتي به شخصيتهاي رشديافته و به دلهاي بيدار و به مغزهاي
انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است که باید استعداديابي و گزينش شوند
و پرورش يابند.
شناسايي صحیح انسانهاي مستعد و فراهمسازی فرصت پرورش و شكوفايي آنان،
نقشي اساسي در حيات اجتماعي در حد مرگ و زندگي براي جوامع بهخود گرفته و به
همين دليل ،رقابت و مسابقه شديدي بين كشورها براي جذب و استخدام انسانهاي
باهوش و مستعد بهوجود آمدهاست .اين گروه كوچك از افراد جامعه ،تأثير بسيار
بزرگي در پيشرفت و توسعه جوامع دارند؛ بنابراين انسانهاي بااستعداد و پرورشيافته،
بزرگترين سرمايههاي هر كشوري محسوب ميگردند.
در اين مقاله ،روشهاي متداول در شناسايي و سنجش استعدادهاي درخشان در
ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس نتایج بهدستآمده ،الگو جدیدی برای
شناسایی و سنجش استعدادهاي درخشان در بسیج طراحی و سپس بر اساس نظرات
خبرگان راهبردهای و راهکارهای پرورش استعدادها معین ميشود.
 -1بیان موضوع
به نظر میرسد نظام جاري كشف ،سنجش و گزينش استعدادهاي درخشان در كشور
(در داخل و خارج از مجموعه بسيج) از كارآمدي كافي برخوردار نیست و تناسب کافی
با آموزههاي ديني و فرهنگي اسالمي ندارد .از طرفي ،امور مربوط به پرورش و حمايت
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از استعدادهاي درخشان ،تيزهوشان و نخبگان در اقشار مختلف بسيج نيز سازوكار
ش کشف،
مطلوبي ندارد و نيازمند بازنگري و اصالح و بهبود است؛ بنابراین بهبود رو 
شناسایی و پرورش استعدادها در بسیج موضوع این مقاله است.
اين تحقيق باید الگوي شناسايي و پرورش استعدادهای درخشان و راهبردها
و راهکارهای هدایت و پرورش آنها ،متناسب با فرهنگ ايراني ،اسالمي ،آرمانها و
رسالتهاي سازمان بسيج مستضعفین را طراحی ،تدوین و ارائه نماید.
كشور جمهوري اسالمي ايران مصمماست در افق چشمانداز  1404برترين كشور
منطقه از لحاظ علم و فناوری باشد و جامعهاي مبتني بر دانايي ايجاد نمايد .توسعه
و تكامل در هر جامعهاي به سرمايههاي اجتماعي نيازمند است .سرمايه اجتماعي از
منظر آموزههاي ديني اسالم ،مجموعهاي است از انسانها كه به علم ،ايمان و عمل
صالح مجهزند.
بسيج نهادي برخاسته از مردم ،تركيبي از اقشار مختلف ،منبع عظيمي از سرمايه
انساني ملي و مملو از نيروهاي با ايمان و مستعد در حوزههاي «حافظه ،خالقيت،
فعاليت و مهارت» است كه در صورت توجه به آنها ،راه توسعه كشور بسيار هموارتر
ميشود.
تربيت مديران آينده كشور از ميان نيروهاي بسيجي ،يكي از رسالتهاي اولويتدار
سازمان بسيج است .براي تربيت نيروهاي علمي و تخصصي ،باید ضمن توجه به
ت و نوآوري در
بسترسازي عمومي براي رشد و شكوفايي استعدادها ،توسعه خالقي 
جامعه ،به پرورش استعدادهاي درخشان اهتمام بيشتري نموده و سرمايهگذاري ويژهاي
بهعمل آورد؛ چرا كه پرورش استعدادهاي درخشان ،زودبازدهترين ،اثربخشترين و
كمهزينهترين راه است.
بنابراين از جمله امور مهم و ضروري و مقدماتي در فرايند پرورش استعدادهاي
درخشان در بسيج ،رفع كاستيها و نواقص روشهاي موجود و بوميسازي آنان متناسب
با آموزههاي ديني و فرهنگي جامعه و ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای هدایت
نخبگان در اين زمينه براي سازمان بسيج است.
این مقاله دارای دو بخش است .هدف مرحله اول تحقیق ،طراحي الگو و الگوي
مناسب شناسايي و سنجش و هدف مرحله دوم ،تدوين راهبردها و راهكارهاي هدايت
و پرورش استعدادهاي درخشان در بسيج است؛ بنابراین سؤاالت اصلی عبارتند از:
مناسبترين شيوه شناسايي و سنجش استعدادهاي درخشان در بسيج چيست و چه
ويژگيهايي دارد؟ راهبردها و راهکارهاي پرورش و هدايت استعدادهاي درخشان در
بسيج كدامند؟
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تحقیق از نوع کاربردی  -توسعهای و روش تحقيق موردي -زمينهيابي است.
جامعه آماري تحقیق ،صاحبنظران ،متخصصان ،مديران و متصدیان امر آموزش و
پرورش استعدادهاي درخشان در سازمان بسيج ،بهويژه طرح آيههاي تمدن و وزارت
آموزش و پرورش ،بهويژه سازمان و مراکز آموزشی خاص استعدادهای درخشان و
استادان دانشگاهي مرتبط به موضوع است.
روش نمونهگیری تحقیق ،نمونهگیری هدفمند است .یکی از اقسام نمونهگیری
هدفمند ،نمونهگیری خبرگانی یا قضاوتی است .نمونهگیری از خبرگان ،شامل انتخاب از
بین افرادی است که تجربه یا خبره بودن آنها در یک حوزه مطالعاتی ،محرز شده است.
نمونه آماري در اين تحقيق با روش نمونهگیری غيراحتمالي هدفمند با استفاده
از تكنيك نمونهیابی گلوله برفی (معرفی خبرگان توسط خبرگان) با شناسايي افراد
خبره و صاحبنظر در حوزه آموزش و پرورش ،تربيت ،روانشناسي و مديريت پرورش
استعدادهاي درخشان است .بدين ترتيب در مجموع  50نفر خبره بالقوه ،شناسایی
شدند که دسترسی به تمام خبرگان امکانپذیر نبوده و عم ً
ال دسترسی به  25نفر
میسر گرديد.
ابزار گردآوري دادهها براي سنجش درستي الگوي مفهومي در اين تحقيق ،پرسشنامه
محقق ساختهاي است که برای تعیین اعتبار آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده
است .پرسشنامههای تخصصی در حوزه استعدادهای درخشان توسط هفت نفر از
متخصصان ارزیابی شده و روایی و پایایی آنها تأیید شده است.

-2پيشينه موضوع
در «تمثيل غار» افالطون  ،به نقل از سقراط آمده است« :رهبر ايدهآل بايد هم سرباز
باشد ،هم فيلسوف و در زمينه «تعمق» در اعداد يا رياضيات ماهر باشد» .او دريافت
كه برخي افراد در مطالعاتشان از سايرين بهترند و گفت كه اين افراد نعمتهايي نظير
«شور و شوق» مطالعه را از طبيعت هديه گرفتهاند ،به راحتي ياد ميگيرند و نسبتاً
كمياب هستند .آنها بايد هم از لحاظ جسماني و هم از لحاظ فلسفي در كارهاي بدني
و ذهني به يك اندازه مهارت داشته باشند .وي حتي فرصت يكساني براي زنان در نظر
گرفته بود .سقراط ميگويد« :نبايد تصور كنيد كه صحبتهاي من بيشتر براي مردان
است ،در بين زنان نيز افرادي يافت ميشوند كه از نعمتهاي ويژهاي برخوردارند».
متفكران امروز نيز معتقدند افراد باهوش ،سرآمد و بااستعداد ،از «حافظه خوبي»
1

 .1تمثیل غار یا غار افالطون ،تمثیلی است که توسط افالطون در کتاب جمهور طرح شده و برای توضیح نظریه عالم
ُمثُل خود به کار برد ه است.
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برخوردارند ،پشتكار ،جديت و سازندگي دارند ،در مطالعه سرعت عمل دارند و سريعتر
ياد ميگيرند .شايد افالطون اولين نفری بود (اما آخرين نفر نيست) كه متوجه شد افراد
تواناييهاي متفاوتي دارند و بايد از آموزشهاي متفاوتي بهرهمند شوند.
مفهومپردازي تيزهوشي در گذار زمان و شرايط جغرافيايي ،در حال تحول و
دگرگوني است .در واقع ،تشخيص تيزهوشي و استعداد ،يك جنبه اجتماعي دارد و از
ساختارهاي محيطي نشئت ميگيرد.
از نظر ديگر ،ماهيت تيزهوشي و استعداد ،بستگي به آن دارد كه يك فرد تا چه اندازه
ميتواند از عهده فعاليتهاي غنيسازي شده بيش از آزمونهاي مرسوم و متداول برآيد.
چشماندازهاي پرورشي استعدادهاي درخشان و افراد تيزهوش ،مبتني بر سازههاي
اساسي مفهوم نخبگي است .تعاريف ،روش و دريافتهاي واقعي از اين مفاهيم ،پايههاي
آموزش و پرورش ويژه را پي ميريزد .در ابتدا ،درك بشر از مفهوم تيزهوشي در ارتباط
با هوش باالي توأم با توانايي آغاز شد و هوش به منزل ه يك مفهوم يكپارچه مطرح
گرديد .نخستين مفهوم اساسي در اين حوزه «هوش عمومي» (يا عامل  )gبود كه شايد
در بيشترين دوران قرن بيستم در محافل و مجامع علمي ،سيطره داشت .با شروع كار
«بینه» ( )1902در فرانسه و «اسپيرمن» ( )1927در انگلستان و «ترمن» ()1916
در اياالت متحده ،ديدگاه مزبور پيريزي شد.
«اسپيرمن» مطرح كرد كه هوش ميتواند به عنوان يك خصيصه عمومي به شمار
آيد كه انواع خاصي ( )sمييابد« .آلفرد بينه» با فعاليت در مفهوم هوش كه مركب از
قضاوت ،استدالل ،حفظ ،تخيل ،فهم و كاربرد زيباييشناختي است ،مفهوم سن ذهني
را براي اندازهگيري سطح رشد ذهني فرد در مقايسه با همساالن ،رشد داد.
البته نقاط عطف ديگري در اين مسير وجود داشت« .ترستون» استنتاج كرد
كه هيچ پديدهاي به عنوان «هوش عمومي» وجود ندارد بلكه به جاي آن بايد به
چشمانداز چند عاملي براي مطالع ه تواناييهاي بشر توجه نمود .اين تواناييها شامل
درك كالمي ،توانايي عددي ،رواني واژهها ،تجسم فضايي ،حافظ ه تداعي ،استدالل و
سرعت درك و انتقال هستند.
از سالهاي 1950تا  1970ميالدي ،بهويژه «گليفورد» و «كاتل» به تشخيص
عوامل خارجي هوش پرداختند اما مفهوم هوش عمومي با شاخص «هوشبهر» در همه
زيرساختها وجود داشت و در اين جهت« ،ويليام اشترن» تالش وافي به خرج داد.
در دهههاي آخر قرن بيستم ،تالشهاي «كارول»« ،اشترنرگ»« ،گانه» و «گاردنر»
با رويكرد منطقي در شناخت انساني متمركز شد .در همه اين چشماندازها ،سعي بر
آن بود كه تا در حوز ه هوش انساني ،فهم شايستهاي در تبيين فرايندهاي هوشي و
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عملكرد عمومي حاصل آيد .تالشهاي نظريهپردازان در تقويت قابليتها ،استعدادها
و تواناييهاي مركب مؤثر واقع شد.
به موازات اين كوششها ،مفهوم «هوش عاطفي» با تحقيقات «سالوي»« ،ماير»
و «گلمن» شكل گرفت و سپس مفهوم هوش هيجاني در مباحث علمي تقويت شد.
در دهه اول قرن بيستويكم ،رويكردهاي چندبعدي به مسئله هوش و استعداد
مورد توجه قرار گرفت و محصول آنها ،الگوهاي جديد كشف و سنجش استعداد ،نظير
الگو مونيخ ،گاگنه و فيشر در سالهاي اخير است.
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-3موجهاي الگوسازي در موضوع كشف و شناسايي استعداد
موج اول :الگوهاي عمومي /تك عاملي
بهطور طبيعي براي شناخت يك حوزه علمي در قدمهاي اوليه مباحث عمومي مطرح
ميگردد و پس از شناخت عمومي است كه ورود به مباحث تخصصي انجام ميگيرد.
بسیاری از محققان اوليه كه حوزه استعداد را بهصورت علمی بررسي کردهاند ،از منظر
حوزه عمومی به آن توجه و با استفاده از واژگاني نظير «استعداد»« ،نابغه» و «بااستعداد»
كه مفاهيم تقریباً مترادفي دارند كار علمي را آغاز كردهاند .نظريات دانشمندان زير
در اين گروه طبقهبندي ميشوند .قديمي بودن اين الگوها به معني منسوخ بودن آنها
نيست و هنوز هم در بسياري از كشورها و ازجمله امريكا كاربرد دارد .مشهورترین و
معتبرترین این الگوها عبارتند ا ز فارنسيس گالتون( ،)1869چارلز اسپیرمن(،)1904
الفرد بينه و تئودر سيمون( )1916و ترمن (.)1916
موج دوم :الگوهاي اختصاصي /چند عاملي ايستا
در پاسخ به اين سؤال كه آيا هركسي كه واجد امتياز هوش عمومي باالست واقعاً مستعد
است؟ منجر به ابداع الگوهاي اختصاصي سنجش استعداد شد.
به عنوان مثال ،لوئيس ترستون ( )1938مطرح کرد كه هفت عامل مستقل زير
در استعداد مؤثر است؛ درک کالمی (توانایی درک مواد کالمی) ،قدرت و رواني بيان
(توانایی و سرعت تولید همزمان تعداد زیادی از لغات یا مفاهیم با خصوصیات خاص)،
سرعت محاسبات رياضي ،توانایي و سرعت ادراكي (شناخت و درك سريع نمادها)،
قدرت استدالل و استقرا (استدالل از خاص به عام) ،توانايي تجسم فضایی (توانايي
تصوير ذهنی و تجسم چرخش اشیا) قدرت حافظ (به خاطر سپردن اطالعات) الگوهاي
مطرح در گروه عبارتند از :اسکات کافمن ،شاخ و کتل ،کارول ،هریسون استنفورد -بينه
نسخه پنجم ،كافمن نسخه دوم ،هاوارد كاردنر.

موج سوم :الگوهاي سيستمي /چند عاملي پويا
محققان دريافتند كه استعداد ،محصول فرايندهاي جامع نظا م اجتماعي ،اقتصادي
فرهنگي ،سياسي و رواني (شامل ورودي ،پردازش ،خروجي و پيامد) است .استعداد
سطوح ،ابعاد و پيامدهايي دارد و با خالقيت مرتبط است .الگوها و دانشمندان اين موج
عبارتند از :رنزولي ،اشترنبرگ  ، WICSهلر و كافمن.
موج چهارم :الگوهاي توسعهاي
عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر در به فعليت درآوردن استعدادهاي خدادادي بالقوه
است .استعداد دوگونه است؛ يكي استعداد بالقوه كه هديه خداوندی است و دیگری
استعداد خاصی است كه تحت تأثير عواملي ،استعدادهاي بالقوه را به فعل ميرساند.
اين استعداد خاص است كه محصول عواملي است كه در توسعه فرد و جامعه مؤثرند .در
شکوفایی و بروز این استعداد خاص عوامل ژنتيك ،والدين ،خانواده ،مدرسه ،دوستان،
جامعه و محيطزيست نیز مؤثرند.

-2-4نظريه تاننبام
تاننبام ( )1983 ،1997سرآمدي را پديدهاي رواني – اجتماعي ناميد .تعريف وي
دربرگيرنده پنج عامل است:
« مقياس متغير » از هوش كلي ،توانايي خاص ،عوامل غيرعقالني ،عوامل محيطي
و عامل شانس.
1

1. Sliding sacle
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-4معرفی برخی الگوهای مطرح و مهم در استعداد و تیزهوشی
-1-4الگو رنزولي
همچنانکه اشاره شد ،یکی از مطرحترین و رایجترین الگوهای تیزهوشی و استعداد،
الگو نظريه رنزولي است (شكل  .)1بنا به نظر كاكس ،دانيل و بوستون ( ،)1985نظريه
رنزولي اين سرلوحه كه ميگويد :آموزش و پرورش بايد از آهنگ «جاذبه ،دقت و
تعميم» برخوردار باشد ،را تحتالشعاع قرار داده است .رنزولي ادعا ميكند ،شخص
سرآمد به ميزان مساوي از سه عامل هوش باالي متوسط ،خالقيت و التزام به تكليف
برخوردار است.
تأكيد ويژ ه الگوي رنزولي ،بر ماهيت پرورش رفتارهايي نظير خالقيت و انجام
وظيفه است.
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هر يك از عوامل فوق ،دو جنبه ايستا و پويا دارند .افراد سرآمد دو گونه هستند؛
اجرايي و مولد .فرد مولد ،افكار و موارد عيني را بهوجود ميآورد و فرد اجرايي ،خدمات
انساني و نبوغ هنري را اجرا ميكند.
-3-4الگوي گانيه
روانشناس كانادايي ،فرانسيس گانيه ،استعداد را «حاصل ارتباط متقابل بين قابليت
فردي و تسهيلكنندههاي محيطي» ناميده است .او پنج حوزه كلي استعدادها را مشخص
كرده است .افراد ميتوانند در حوزههاي تحصيلي ،فني ،هنري ،اجتماعي و ورزشي
استعداد داشته باشند .به عبارت ديگر ،سرآمدي يعني قابليت موفقيت در اين حوزهها.
-4-4الگوي فیشر
فیشر ( )2006صاحبنظر ديگري است که ادعا میکند یک الگوي یکپارچه برای
استعداد ارائه نمود ه است .در این الگو ،با نگاه فرایندی و سیستمی ،روانشناسی،
مدیریتی و آموزشی به مسئله استعداد نگاه شده است .قابلیتها و توانمندهای بالقوه
به عنوان حداقلهای الزم برای نخبگی مطرح و بهعنوان عوامل ورودی سیستم تعریف
میشود .روی فردی که واجد این ویژگیها باشد ،باید پردازشهایی که بیشتر جنبههای
یادگیری دارد صورت گیرد تا پخته شده و به فرد نخبه تبدیل شود .به عبارتی دیگر،
فرد واجد شرایط با گذر از شرایط انتقالی که یادگیری است و در این مرحله ،تحت تأثیر
دو جزء گروه از عوامل ،یکی عوامل شخصیتی و دیگری عوامل محیطی است ،به سطح
عملکردی و ظهور عینی قابلیتها میرسد که این مصادیق عملکردی در حوزههای
مختلفی تعریف میشوند.
1
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-5-4الگوي گاگني
گاگني دانشمند ديگري است كه در حوزه مطالعات هوش و پرورش استعداد مطالعات
مفصلي دارد .وی در سال  2003الگوي زير را در ارتباط با هوش و استعداد ارائه کرد.
هر چند گاگني در اين الگو پديده شانس را يكي از عوامل شكلدهنده و پرورشدهنده
استعداد در الگوي خود وارد نموده و مورد نقد جدي است .با اين حال وجود نگاه
سيستمي ،فرايندي به پديده پرورش از امتيازات اين الگو محسوب ميگردد.
2

1. Fisher
2. Gagne

-5مروري بر تجارب كشورهاي مختلف در آموزش تيزهوشان
با عنایت به اهمیت شناسایی استعدادهای درخشان این موضوع در کشورهای دیگر
نیز مورد توجه واقع شده و از تجارب بسیار با ارزش کشورهای منتخب بهرهبرداری
شده است .خالصه بررسيها در جدول زير آمدهاست.
بررسي تطبيقي تسهيالت ،امكانات و روشهاي تشخيص دانشآموزان تيزهوش در كشورهاي مختلف جهان
نام كشور
اتريش

تسهيالت و امكانات

روش تشخيص

روانشناسان -تشخيص معلمان و دانشمندان
كارگاه و كالس خاص -تسريع آموزش و جهش
با تستهاي استاندارد -معرفي معلم -داوطلب
وجود دارد
شدن خود فرد
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الگوي گاگني ()2003
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نام كشور

تسهيالت و امكانات

روش تشخيص

بلژيك

امتحانات استاني -جهش بسيار نادر است-
آموزش خاص به دانشآموزان تواناتر -توازن و
غنيسازي و جداسازي -المپياد -مسابقات علمي
– اردوی تابستاني مخصوص

تستهاي هوش و استاندارد

سوئیس

تصميم با معلم است -جهش و استفاده از
ورود زودهنگام به مدرسه -جهش و غنيسازي امكانات سالهاي باالتر -استفاده از مشاور و
تدريس خصوصي و جداسازي
تستهاي روانشناسي -تصميم مدرسه –
تست هوش

آلمان

حضور زود هنگام در مدرسه -تسريع -جهش و
استفاده از دروس سالهاي باالتر

دانمارك

جداسازي-درسهاي پروژهاي -تأسيس مدارس
خاص باالتر

اسپانيا

غنيسازي -مدارس مجزا -دروس كالس باالتر برخي مؤسسات و انجمنها درس ارائه ميكنند

فنالند

ورود زودهنگام به مدارس -استفاده از دروس
كالس باالتر -فعاليت فوقبرنامه و مدارس
خاص -كارگاهها -مشاوره خودآموزي

آزمونهاي روانشناسي

فرانسه

جهش تحصيلي -ورود زودهنگام به مدرسه-
كالس خاص پشتيباني از طرف روانشناسان

قضاوت والدين و معلمان و افراد ديگر-
آزمونهاي هوشي و كسلر -روانشناسان مدارس

مجارستان

كارگاه و كالس -غنيسازي -تستهاي
روانشناسي

موفقيت در مدرسه -رقابت در مسابقات
– تشخيص و معرفي توسط معلم -توصيه
روانشناس تستهاي استاندارد

ايرلند

غنيسازي و جداسازي

توصيه معلم -توصيه متخصصان و والدين-
تستهاي روانشناسي -آزمونهاي هوشي

ايتاليا

بخش خصوصي -المپيادهاي رياضي ،فيزيك و علوم-
مسابقات ورزشي در سطح محلي و سپس منطقهاي

لوکزامبورگ پروژههاي خاص -فعاليتهاي هنري و ورزشي

روانشناسي-
آزمايشات و معاينات پزشكي -
روانشناسي
مركز 

لتوني

آموزشهاي هنري ،عكاسي ،صنايعدستي و
كلوبها -برنامههاي اضافي درسي

موفقيت در مسابقات المپياد -رقابتهاي
فرهنگي -گروههاي خالقيت و فعاليت
فوقبرنامه

هلند

زودتر از حد معمول ورود به مدرسه داشته
باشند -كارگاه مشاركت سازمانهاي غيرانتفاعي
(همكاري در ورزش و موسيقي)

آزمونهاي روانشناسي و هوش و جهش
تحصيلي

لهستان

آزمونهاي روانشناسي -زودتر از حد معمول
ورود به مدرسه -مشاوره و راهنمايي توسط
مشاور -فعاليتهاي فوق برنامه -برنامههاي
تسريعشده و غنيشده در مدارس

مسابقات و المپيادها -آزمونهاي سنجش
هوش -شناسایي توسط مراكز -مشاوره از
شيوه ادراك خالقيت و مهارت كودكان

نام كشور

تسهيالت و امكانات

روش تشخيص

پرتغال

ورود زودهنگام -برنامههاي غنيشده-شركت در
المپياد

آزمونهاي هوش و روانشناسي -مصاحبه
با والدين و گرايشهاي مدارس -آموزشها
توسط بخش خصوصي است

روماني

ورود زودهنگام -جهش تحصيلي -غنيسازي
در تمامي سطوح -برنامههاي غني شده در كنار
مدارس و خارج از مدرسه ،مشاوره و روانشناسي-
مراكزي براي پرورش استعدادها وجود دارد

مسئوليت تشخيص با مدرسه است-
متخصصان در مدارس و مراكز محلي
روانشناسي و آموزشي تصميم والدين-

روانشناسي
آزمونهاي هوشي و 

سوئد

كالسهاي خاص براي تيزهوش

با نظر مثبت معلمان -امكان استفاده از
وسایل و امكانات خاص

اسلووني

ورود زودهنگام -حذف كالس -پروژه و برنامه گزينش توسط آزمون از طريق روانشناسان-
اضافي -برنامههاي غنيسازي -مسابقات علمي تفاهم با والدين -موفقيت در آزمونهاي مدرسه
و هنري و ورزشي -مشاوره و روانشناسي -اردو و مرحلهاي در مدرسه و سپس در مرحله بعد
آزمونهاي هوشي و توانايي و خالقيت
و مسابقات

انگليس

ورود زودهنگام به مدرسه -جهش ،استفاده از دروس
سال باالتر -تسريع دستهجمعي -فعاليتهاي فوق
برنامه و مشاورهاي -فعاليت مدرسه براي شناسايي
اين پنج تا  10درصد -فعاليت مدرسه و غنيسازي و
تقويت مهارتهاي يادگيري

توصيه توسط معلمان -توصيه والدين-
داوطلبي خود دانشآموز

هند

شيلي

آزمونهاي هوشي و تست از محاسبات
برنامههاي غنيسازي و آزمونهاي ورودي توسط
رياضي و مهارتهايذهني -گزينش مدارس
روانشناسان مدارس خاص تيزهوشان كه دولتي
خاصي براي آموزش تيزهوشان و تجهيز
است
كردن آنان
تشخيص معلم -كانديدا شدن توسط معلم و
آزمونهاي هوشي و غنيسازي دروس عادي-
كالسهاي تقويتي و آموزشي

غنيسازي -توجه خاص به سرمايه انساني
و تيزهوشان -غني كردن روند و محيط و
سنگاپور
محصول -توجه به پروژههاي فراگروهي براي رشد
مهارتهاي كالمي ،ارتباطي ،تصويري و تحقيقاتي

استراليا

آزمونهاي هوشي -آزمون معلمان
موفقيت در آزمونهاي ملي و بينالمللي-
امتحانات مرحله از مدرسه و آزمونهاي
تيزهوشي

نظارت و همكاری والدين -ايجاد فرصت مساوي
تشخيص با مدرسه و معلم است -امتحانات
بسيار مهم است و تأكيد ميشود -جهش
كتبي براي شناسايي -توجه به مدارس عادي
تحصيلي -وجود يك هماهنگكننده در مدارس
توأم با غنيسازي است -آزمونهاي خاص و
براي شناسايي و اجراي برنامههاي آموزشي
چندبعدي
خاص -تسريع در حد محدود
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تساويطلبي در نيوزلند غالب است اما غنيسازي
تشخيص والدين و معلمان -بدبيني نسبت به
نيوزيلند وجود دارد .وسائل و امكانات خاص در مدرسه
آزمونها و تستها وجود دارد
وجود دارد
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چالشهاي آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان در کشور جمهوری اسالمی ایران
تجربه بيست ساله آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان در كشور ،نمايانگر چند
چالش اساسي و بنيادي در اين حوزه است كه بدون بررسي و تحليل تئوريك آن،
مسير آموزش و پرورش در اين حوزه با موانع فرساينده مواجه خواهد بود؛ اين چالشها
عبارتند از:
عدالت آموزشي و توجه خاص به تيزهوشان .در اين مورد ،گذشته از لزوم تعريف
عدالت و تفكيك آن از مساوات ،الزم است تعريف هوش و تيزهوشي در روانشناسي
مدرن و تفكيك آن از مفهوم «عقل» در فرهنگ اسالمي ـ ايراني بهطور دقيق بيان
شود .همچنين به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا هزينه بيشتر براي آموختن به
شخصی که آمادگي آموختن بيشتری دارد ،به منظور بازدهي بيشتر او به اجتما ِع فردا
به معناي نفي عدالت هست يا خير.
كدام شيوه از ميان شيوههاي معمول ،براي آموزش تيزهوشان در وضعيت فعلي كشور
مناسب است؟ در چه شرايطي ميتوان شيوههاي ديگر آموزش و پرورش استعدادهاي
درخشان -غير از ايزوالسيون يا جداسازي را كه فع ً
ال رايج است -در كشور اعمال كرد.
تخصصهاي ارجح براي تشويق تيزهوشان به كسب آنها کدام است؟ در اين مورد
خصوصاً تخصصهاي حوزه علوم انساني در سالهاي اخير مورد نظر بوده است.
تربيت فرهنگي استعدادهاي درخشان و مسئله مهاجرت نخبگان؛ مسئله مهاجرت
نخبگان و ارتباط آن با مسائل تربيتي و فرهنگي ،مسئلهاي است كه سالها حول آن
در كشور بحث ميشود.
طرح آیههای تمدن
آيههاي تمدن ،نام طرحي است كه هماكنون در بسيج براي كشف ،شناسايي و پرورش
استعدادهاي درخشان در همه سطوح تحصيلي اجرا ميشود.
هدف طرح ،پرورش منابع انساني مورد نياز تمدن اسالمي و شناسايي دانشآموزان
سرآمد در حوزههاي مختلف استعدادي و پرورش آنها ،ازجمله تعميق باورها و بصيرت
ديني ،حمايت مستمر از دانشآموز ،ارتقاي سطح تحصيلي ،توانمندسازي و زمينهسازي
ايفاي نقش اجتماعي ،ارتقاي صالحيتها در حوزههاي استعداد شناسايي شده و كمك
به تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص كشور و ايجاد نشاط علمي و فرهنگي در
جامعه دانشآموزياست.
با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه روشهاي شناسايي و كشف استعدادها

از منظر نظريهپردازي و همچنين روشهاي بهكار رفته در كشورهاي منتخب ،به نظر
ميرسد طرح آيههاي تمدن داراي قوتها و ضعفهای زير باشد:
قوتها:
y yكمي بودن معيار و شرط ورود به طرح (معدل و رتبه علمي و تخصصي)
y yتنوع استعدادهای تحت پوشش طرح
y yتوجه به جنبههاي اجتماعي
y yمحلي بودن سطح تصميم در شناسايي و معرفي
y yتفويض اختيارات شناسايي به سطوح پایين (مدرسه و منطقه)

-6چارچوب نظري
مطالعات انجام شده ،چارچوبهای نظری تحقیق را به قرار زیر دستهبندی میکند:
y yاز نگاه آموزههای دینی ،انسان محور و هدف آفرینش است.
y yاز دیدگاه ادیان الهی ،خالق هستی در وجود انسان ظرفیت نامحدود رشد،
تعالی و نیل به کمال قرب ربوبی قرار دادهاست.
y yبررسی تجارب توسعه اقتصادی نشان میدهد که رمز پیشرفت کشورهای
توسعه یافته در چند قرن اخیر ،در مدیریت بهتر و برتر استعدادهای انسانی است.
y yامروزه بین بسیاری از کشورها ،رقابت جدی در شناسایی و جذب استعدادهای
درخشان ،حتی از سایر کشورها بهوجود آمده است.
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ضعفها:
y yفقدان يك سيستم مستقل و كامل در شناسايي و كشف استعدادها
y yكم بودن نقش والدين در فرايند كشف و شناسايي استعدادهاي فرزندان
y yپایين بودن نقش معلم در فرايند كشف و شناسايي استعدادهاي دانشآموزان
y yهمسان نبودن نتيجه ارزيابي بر اساس معيارهاي كمي (معدل و رتبه علمي
و تخصصي) در استانها ،شهرستانها ،مناطق جغرافيايي ،مدارس دولتي و
غيردولتي
y yفقدان يك آزمون عمومي سراسري بر مبناي معيار كمي استاندارد ملي براي
ارزيابي حداقل شرايط ورود به طرح
y yامكان اعمال سليقه در شناسايي و انتخاب
y yپایين بودن وزن معيارهاي مذهبي و ديني در معيارهاي انتخاب

131

y

y
y
y
y

y

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 64پاييز 1393

132

y

y

y

yتوجه خاص و ویژه به مدیریت استعدادها (کشف ،شناسایی ،پرورش ،بهرهبرداری،
حفظ و توسعه ظرفیت) استعدادهای درخشان در یک نظام آموزشی از سطوح
مقدماتی تا عالی ،از ضروریات جامعه بوده و گامی است در جهت توسعه عدالت
اجتماعی
yروشهای نوین کشف و شناسایی استعدادها از روشهای تکبعدی به روشهای
چندبعدی توسعه یافتهاند.
yمعیارها و آزمونهای کشف و شناسایی استعدادها ،ترکیبی از معیارها و
آزمونهای کمی و کیفی هستند.
yروشهای نوین شناسایی استعدادها از ارزیابیهای مقطعی به ارزیابیهای
مستمر تکامل یافتهاند.
yروشهای نوین شناسایی استعدادها به تأثیر عوامل محیطی (خانواده ،مدرسه
و فضای یادگیری ،رویدادهای مهم زندگی ،بافت اجتماعی و فرهنگی و )...در
پرورش استعدادها توجه بیشتری میشود.
yدر روشهای نوین شناسایی به نظرات معلمان و مربیان دانشآموز نقش و
اهمیت بیشتری داده میشود.
yالگوهای مفهومی ارائه شده توسط دانشمندان حوزه پرورش استعدادها در
یک سیر تکاملی ،از یک الگو ساده تک عاملی به سمت الگوهای پیچیده چند
عاملی با رویکرد تبیینی فرایندی و سیستمی ارتقا یافتهاند.
yعوامل مؤثر در کشف و پرورش استعدادها در الگوهای جدید به چهار دسته
عوامل تواناییهای بالقوه طبیعی ،عوامل شخصیتی ،عوامل محیطی و عوامل
کارکردی دستهبندی میگردند.
yدر الگوهای مفهومی شناسایی شده در پرورش استعدادهای درخشان به نقش
دین و عوامل مرتبط با معنویت (آموزهها ،اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی)
در پرورش استعدادها توجه نشده و در این خصوص تحقیق علمی داخلی یا
خارجی یافت نگردید.

 -7الگو شناسايي و پرورش استعدادها در بسیج
بر اساس نتايج بهدست آمده از مطالعات نظري تحقيق و با توجه به چارچوب نظري،
الگوي مفهومي شناسايي و پرورش استعدادها طراحي شدهاست.
رويكردهايي كه در طراحي اين الگو مد نظر بوده عبارتند از:

عناصر اصلي و ارتباطات بين عناصر در الگو
y yنظام تقدير الهي
بر طبق آموزههاي ديني مكتب تشيع ،برگرفته از قرآن مجيد و عترت معصومين
عليهمالسالم ،خلقت عالم هدفمند است و هدف خلقت ،كمال است و رسيدن به مقام
انسان كامل ،هدف محوري خلقت است .اين هدف محوري در وجود خاتماالنبياء ،حضرت
محمد(ص) تحقق عيني يافتهاست .اداره عالم خلقت بر مبناي نظام تقدير الهي است كه
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y yرويكرد ديني ( برگرفته از آموزههاي ديني در مورد خلقت و تكامل انساني
در مكتب تشيع)
y yرويكرد آيندهنگري (توجه به ساختن آگاهانه آينده بر اساس قابليتها و
ظرفيتها)
y yرويكرد غايتگرايي (توجه به هدف غايي خلقت و پرورش انسانهاي مستعد)
y yرويكرد راهبردي (تأثير عوامل محيط دروني و بروني در پرورش فرد مستعد)،
y yرويكرد نظاممند يا سيستماتيك (عناصر ورودي ،پردازش ،خروجي ،پيامد،
آثار و بازخورد اصالح و تكامل تدريجي)
y yرويكرد فرايندي (در سه مرحله اصلي يا فاز؛ فاز اول ،شناسايي استعدادهاي
بالقوه (نقطه آغاز فرايند) ،فاز دوم ،پرورش استعدادها كه تحت تأثير عوامل
تعديلكننده شخصي و غيرشخصي است (توسعه و تكامل فرايند) و فاز سوم،
استعدادهاي به فعليت رسيده ،محصول فرايند در انواع نخبگي)
y yرويكرد اقتضايي (متناسب با ويژگيهاي فردي ،شرايط اقليمي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي و سياسي جامعهاي كه فرد مستعد در آن زندگي ميكند)
مفاهيم بهدست آمده در قالب هفت عنصر اصلي كه در يك نظام ارتباطي فرايندي
و سيستمي باهم تعامل دارند ،طبقهبندي شده است .اين هفت بخش عبارتند از:
y yنظام تقدير الهي
y yعوامل طبيعي و ذاتي در افراد مستعد بالقوه
y yفرايند پرورشاستعدادها
y yعوامل تعديلكننده شخصي پرورش استعدادها
y yعوامل تعديلكننده محيطي (غيرشخصي) پرورش استعدادها
y yحوزههاي عملكرد و مصاديق نخبگي استعدادهاي پرورشيافته
y yكمال قرب الهي

133

قاعدهمند بوده و در جهت تحقق هدف خلقت ،بر موازين حق عمل ميکند .نظام تقدير
الهي بر همه امور عالم ،در تمام سطوح و در تمام مراتب رشد و كمال احاطه دارد؛ به
عبارتي ،تمام مخلوقات و همه امور عالم تحت مديريت نظام تقدير الهي اداره ميشوند.
در نظام تقدير الهي ،مقدرات هر مخلوقي معين و در زمان ،مكان و شرايط مشخص
به مقام فعليت ميرسد .انسان ،تنها موجودي است كه به او اختيارات محدودي داده
شده و تا حدي اراده و فعل او در نظام تقدير الهي مؤثر است .مقدرات فردي و اجتماعي
انسانها در هر عصر و زماني ،بخشی از نظام تقدير است .همه نظامها در هر اجتماعي،
از جمله نظام آموزش و پرورش نيز تحت امر نظام تقدير است.
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y yعوامل طبيعي و ذاتي در افراد مستعد بالقوه
انسان ،تنها مخلوقي است كه امكان رشد ،تعالي و كمال به او داده شده و به همين
منظور ،استعدادهايي در وجود او به وديعه نهادهشده است .استعدادها در انسانها،
متفاوت و بر اساس حكمت نظام تقدير الهي ،بين انسانها توزيع شده است .دانشمندان
استعدادشناس ،استعدادهاي متنوع انساني را در گروههايي نظير هوش ،خالقيت،
قابليتهاي هنري و حركتي و غيره طبقهبندي کردهاند .بوميسازي ابزارهاي سنجش
استعداد ،از چالشهاي اساسي مرحله شناسايي استعدادها در هر جامعه و كشوري است.
y yفرايند پرورشاستعدادها
استعدادهاي انساني طي فرايندي كه از قبل از شكلگيري نطفه آغاز شده و تا لحظه
مرگ ادامه مييابد ،شكل گرفته و در طول دوره عمر انسان ،از طريق يادگيري شكوفا
شده ،پرورش و تكامل مييابد .در هر يك از پديدهها ،رويدادها ،تجارب ،آموزشهاي
رسمي و غيررسمي ،آموزههايي وجود دارد كه ميتواند تأثير مثبت يا منفي در پرورش
استعدادها داشته باشد؛ بنابراين در پرورش استعدادها تهيه و تدارك و تنطيم برنامههاي
آموزشي و پرورشي مناسب براي پرورش هر يك از استعدادها دارای اهمیت است.
y yعوامل تعديلكننده شخصي پرورش استعدادها
كارآمدي برنامهها و اقدامات پرورشي و آموزشي از يك طرف تحتتأثير مؤلفههاي
شخصي فرد مستعد قرار ميگيرد .به عبارت ديگر ،اينكه ويژگيهاي شخصيتي فرد
ميتواند نقش تعديلكننده مثبت يا منفي در پرورش استعدادهاي وي داشته باشد.
ارتباط فرد با خدا ،انسانهاي ديگر ،نظام خلقت و محيطزيست ،نوع و عمق شناخت

از خود ،تيپ شخصيتي و چگونگي مديريت بر خويشتن فرد ،از عوامل تعديلكننده
شخصي پرورش استعدادها محسوب شده و نقش بسيار تعيينكنندهاي در جهت تقويت
يا تضعيف اثربخشي و نتايج برنامههاي پرورشي و آموزشي دارند.
y yعوامل تعديلكننده محيطي (غيرشخصي) پرورش استعدادها
پرورش انسان از سویی تحتتأثير محيط زندگي اوست .عواملی که خارج از حیطه
کنترل فرد مستعد قرار دارند ،عوامل محیطی پرورش استعدادها محسوب میگردند.
عوامل محيطي یا نقش تسهیلکننده و تقویتکننده داشته یا نقش تضعیفکننده و
مزاحم در پرورش استعدادها دارند .نظام حاكميت ،ویژگیهای محیط كالن زندگي،
امكانات فیزیکی رشد و كيفيت محيطزيست ،اشخاص مرتبط با مستعد ،فضای پرورش
و یادگیری ،امكانات آموزشي و پرورشي ،محتوای آموزشي و پرورشي و رويدادهاي
سرنوشتساز گروههای عوامل محيطي مؤثر در پرورش استعدادها هستند .هر چه محيط
پرورش استعداد مساعدتر ،پرورش استعدادها کاملتر و اثربخشتر و بالعكس هر چه
محيط پرورش استعداد نامساعدتر ،پرورش استعدادها ناقصتر و ناموفقتر خواهد بود.

y yكمال قرب الهي
هدف از پیشرفت انسان و شکوفایی استعدادها در غرب عمدتاً محدود به تأمین جنبههای
مادی زندگی است؛ بنابراین در نظریات ارائه شده دانشمندان در حوزه استعداد ،خود
نخبگی و شکوفایی استعداد هدف است ،در حالی در اسالم هدف رشد و پیشرفت
رسیدن به ارزشهای متعالی انسان است و استعدادهای شکوفا شده ابزاری برای نیل
به آن هدف واالی غایی قرب ربوبی محسوب میشوند.
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y yحوزههاي عملكرد و مصاديق نخبگي استعدادهاي پرورشيافته
استعدادهای بالقوه شناسایی شده ،پس از طی فرایند پرورش ،در حوزههای عملکردی
متنوعی به فعلیت میرسد .درجه نخبگی در هر رشته به شناسایی درست وجود
استعداد بالقوه در فرد مستعد و چگونگی پرورش آن وابسته است .مصادیق نخبگی
میتواند در یک یا چند رشته از حوزههای علوم (رشتههاي تخصصي) ،فعاليتهاي
اقتصادي ،اجتماعي ،مذهبی ،سياسي ،فناوريها و حرفهها ،كسبوكارها ،هنر ،ورزش،
سرگرميها و تفريحات باشد.
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y yبازخوردهای الگو
مجموعهای که به صورت سیستمی کار میکند ،به صورت کارآمد پایش و رصد شده
و نتایج حاصل از کنترل در هر یک از مراحل میتواند عیوب و نواقص کار مراحل قبل
را نشان دهد و این رویکرد در طراحی الگوي استعداد استفاده شدهاست؛ بدین ترتیب
که بازخورد نتیجه ارزیابی در هر مرحله ،نواقص کار مراحل قبل را نشان میدهد و
اصالحات الزم انجام میگیرد.
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الگو شناسايي و پرورش استعدادها در بسیج

-8يافتههاي تحقيق
اين تحقيق در دو مرحله اجرا شدهاست ،با توجه به تفاوت ماهيت روششناسي تحقيق
در اين دو مرحله ،اطالعات بهدست آمده در دو گروه طبقهبندي و تجزيه و تحليل
ميگردد .ابزار جمعآوري اطالعات در مرحله اول ،پرسشنامه و در مرحله دوم ،كارگاه
تخصصي تدوين راهبرد با حضور متخصصان و صاحبنظران است.
در مرحله ارزيابي ميزان موافقت با عوامل الگوي مفهومي تحقيق از نظرات خبرگان
استفاده شدهاست.

معیارهای انتخاب خبرگان ،تسلط نظری ،تجربه عملی ،تمایل ،توانایی مشارکت
در پژوهش و دسترسی است.
نمونه خبرگان انتخابی  25نفر بوده است که تحصيالت  ٪52صاحبنظران
كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس) و تحصيالت  ٪38آنان دكترا و  %10آنان كارشناسي
(ليسانس) بود.
سابقه  ٪76صاحبنظران بين هشت تا  15سال ،سابقه  ٪24آنان بيش از  15سال
و سابقه  %9آنان كمتر از هشت سال است.

بیانیه رسالت پرورش استعداد در بسیج
برای تدوین راهبردهای پرورش استعدادها در بسیج ،ابتدا بیانیهای بهعنوان بیانیه
رسالت پرورش استعدادها تدوین و با نظرخواهی از نمونه تحقیق اعتباریابی شد:
نهاد مقدس بسيج ،با استعانت از درگاه رحمت خداوند و با اميد به الطاف بيكران
الهي ،بر اساس آموزههاي اسالم ناب محمدی(ص) با بهرهمندي از رهنمودهاي مقام
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مؤلفهها و عوامل مؤثر بر شناسايي و پرورش استعدادها در بسيج
الگوي مفهومي طراحيشده با توجه به توضيحات زير از نظر متخصصان و صاحبنظران
تأیيد شد.
در اغلب مؤلفههاي مؤثر در كشف و شناسايي و پرورش استعدادها ،اختالف چنداني
بين يافتههاي اين تحقيق و نتايج بهدست آمده از بررسي پيشينه تحقيق وجود ندارد
و ميانگين نظر خبرگان ،آخرين دستاوردهاي تحقيق در این حوزه را تأييد ميکند.
نوآوري اين الگو ،اضافه كردن مؤلفههاي رويكرد آموزههاي دين مبين اسالم و مكتب
تشيع علوي ،مبني بر اينكه احوال عالم در نظام مشيت و تقدير الهي رقم خورده و
نظام تقدير خداوند بر تمامي موجودات از جمله انسان و جوامع انساني مستولي است،
میباشد .از عوامل مؤثر اين مؤلفه در استعداد و پرورش انسان ،رابطه انسان با خود،
ديگران ،عالم خلقت و خداوند است كه همگي مورد تأييد صاحبنظران قرار گرفتهاست.
در مورد مؤلفه جسمي و حركتي كه ميانگين نظرات پایينتر از  % 50است ،به نظر
ميرسد توجه صاحبنظران بيشتر به جنبههاي ذهني ،فكري ،نظري هوش و استعدادها
بوده و با اين رويكرد توجه به جنبههاي جسمي و حركتي و ورزشي در استعدادهاي
كمتر بودهاست؛ چرا كه توجه به عوامل اين مؤلفه در شناسايي و پرورش استعدادهاي
ورزشي و حركتي (نظير هنرپيشگي) بسيار مهم و غير قابل اجتناب است.
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معظم رهبري ،نسبت به كشف ،جذب و پرورش استعدادها و ظرفيتهاي بالقو ه
فردي و اجتماعي در همه عرصهها و ابعاد و تربيت انسانهاي تراز قرآن اهتمام دارد
تا در سايه عملكرد انسانهاي مؤمن و صالح ،استعدادها شكوفا ،خالقيت و نوآوري در
عرصههاي فكر ،علم ،معنويت ،فناوري و زندگي بروز يافته و با تحقق آرمانهاي واالي
انقالب اسالمي ،سربلندي و سرفرازي نظام مقدس جمهوري اسالمي ،سعادت دنیا و
آخرت آحاد بشر و در غايت رضایت الهی تأمين گردد .اين مأموريت مهم با عنايت به
محورهاي اساسي زير انجام ميگيرد.
 .1شناسایی استعدادها و پرورش بسيجيان متفکر و عاقل ،مؤمن ،عالم ،كوشا و
با اخالق الهي ،به طوری که ارتباط و نسبت خود را با خویشتن ،خلق و خلقت و خدا
بر اساس موازين اخالق اسالمي برقرار نمايد.
 .2توجه به تقدم تزكيه بر تعلم و عنايت همزمان به ابعاد معنوي و مادي و
حوزههاي معرفتی ،بصیرتی ،تخصصی و مديريتي در برنامههاي آموزشي و پرورشي
 .3نگاه جامع و توجه به انواع استعداد در حوزههاي ديني ،علمي ،فني ،ورزشي،
هنري ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
 .4ارتقای آگاهی ،بینش و توانایی معلمان ،اولیا و مدیران عرصه آموزش و پرورش
در راستای پرورش استعدادها و توانایی دانشآموزان بسیجی
 .5پژوهش ،برنامهریزی ،سیاستگذاری و مشارکت در تولید مواد و رسانههاي
آموزشي و پرورشي ،متناسب با اهداف و مأموریت سازمان بسیج
 .6توسعه و گسترش محیط و منابع تکنولوژیکی نوین و پیشرفته در راستای
ارتقای استعدادها و تواناییهای دانشآموزان بسیج
 .7ارزیابی و نظارت و اصالح مداوم عملکرد با توجه به سامانه و فرایند جامع
ارزشیابی و سنجش
 .8توجه به همه اقشار بسيج ،نظير بسیج دانشآموزی ،بسیج فرهنگیان ،بسیج
دانشجویی ،بسیج طالب ،بسيج كارگران ،بسیج هنرمندان ،بسیج مهندسین ،بسیج
ورزشکاران و...
تحلیل محیط درونی و بیرونی پرورش استعدادهای درخشان
در این بخش ،عوامل درونسازمانی بسیج مؤثر بر پرورش استعدادهای درخشان که
میتواند این پرورش را تسهیل یا تسریع نماید ،در قالب قوتها و عواملی که سرعت
پرورش استعدادها را کاهش میدهد یا مانع پرورش میشود ،در قالب ضعفها فهرست
شده است.

قوتها
ردیف

جمع بندی عوامل داخلی از نظر خبرگان

ضريبت
اهميت

رتبه

امتياز

1

باور و اعتقادات مسئوالن سازمان بسیج در حمایت از
برنامههای پرورش استعدادها

11

3

33

2

امکان در اختیار قرار گرفتن امکانات مراکز علمی
پژوهشی ،منابع و تجهیزات در سطح ملی و محلی

2

4

8

3

کالس (تعامل معلم و دانشآموز ،شرایط فیزیکی کالس،
نحوه ارتباط ،مدیریت کالس و)...

9

3

27

4

تجارب طرح آیههای تمدن و اسناد تولید شده

6

4

24

5

تجارب سازمان استعدادهای درخشان وزارت آموزش و
پرورش

9

4

36

6

داشتن ارتباط با سازمانهای دیگر

2

3

6

ضعفها

1

مدیریت پرورش استعدادها (ساختار سازمانی ،نظام
هدایت ،برنامهریزی ،اجرا ،کنترل و ارزیابی)

11

2

22

2

بودجه و اعتبارات مالی

6

1

6

3

فضای آموزش و پرورش ،تجهیزات و امکانات مادی
تجهیزات تخصصی و وسائل کمک آموزشی استفاده از
تکنولوژیهای نوین آموزشی

6

2

12

4

سازوکار اجرایی انجام شناسایی ،نظام و کشف و پرورش
استعدادهای درخشان

9

1

9

5

محتوا و منبع آموزشی ،متون و اسناد جزوهای مناسب

9

1

9

6

دانش مهارت و انگیزههای معلمان و مربیان

11

1

11

7

افراد در ارتباط با فرد مستعد (خانواده ،اقوام ،دوستان و
همکالسیها)

9

2

18

100

امتياز دروني
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جمع ضرايب اهميت

همچنین عوامل برون سازمانی موثر بر پرورش استعدادهای درخشان که
میتواند این پرورش را تسهیل یا تسریع نماید ،در قالب فرصتها و عواملی که سرعت
پرورش استعدادها را کاهش میدهد یا مانع پرورش آنها میشود ،در قالب تهدیدات
بیان شده است.
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ردیف

جمعبندی عوامل داخلی از نظر خبرگان

ضريب
اهميت

رتبه

امتياز

139

فرصتها
ردیف

جمع بندی عوامل خارجي از نظر خبرگان

ضريب
اهميت

رتبه

امتياز

1

قوانین حمایتکننده از بسیج و برنامههای آن

8

4

32

2

نگرش مثبت عمومی به بسیج ،سپاه ،اعتماد بسیاری از
خانوادهها به بسیج و عالقهمندی نوجوانان

6

3

18

3

فرهنگ عمومی ،ارزشهای دینی حامی توجه به
استعدادها

8

4

32

4

رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در
تأکید حضور و نقشآفرینی بسیج

11

4

44

5

دیدگاه مثبت مسئوالن و مدیران آموزش و پرورش
نسبت به برنامه آموزشی بسیج

8

4

32

6

مقبولیت توجه به استعدادهای برتر و تجارب ملی و
بینالمللی

6

3

18

7

سند ملی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش

5

3

15

ردیف

جمعبندی عوامل خارجي از نظر شرکتکنندگان در
کارگاه

ضريب
اهميت

رتبه

امتياز

1

احساس خطر و رقابت ناسالم بعضی از مدیران نهادهای
ذینفع

3

2

6

2

اقدامات برخی از جناح های سیاسی برای تضعیف نقش
بسیج

3

1

3

3

عدم هماهنگی بین سازمانها ،نهادهای اجرایی مرتبط
و وجود اهداف ،سیاستهای بخشی در کشور درباره
پرورش استعدادها

8

2

16

4

پدیده فرار مغزها ،فناوری برتر و اطالعات دقیقتر
کشورهای رقیب

5

2

10

5

پایین آمدن انگیزه حضور در عرصههای علمی و
پژوهشی در نسل جدید و تأکید زیاد به ثروتاندوزی

5

1

5

6

نامناسب بودن فضای کسب و کار و عدم توجه کافی به
خالقیت و نوآوری

11

2

22

7

عدم ثبات در مدیریت سازمانهای سیاستگذار و
سیاستهای پرورش استعدادها درکشور

13

2

26

100

امتياز
بيروني
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جمع ضرايب اهميت

پس از ارزیابی عوامل درون و برون سازمانی با استفاده از ماتریس  TOWSراهبردهای
ممکن به قرار زیر احصا گردید و با استفاده از ماتریس  QSPMاولویتبندی شد و در
نهایت راهکارهای پرورش استعدادهای درخشان در بسیج در قالب جدولی تدوین شد.
ماتريس ابداع گزينههاي استراتژيك (تهديدات ،فرصتها ،ضعفها ،قوتها) ()SWOT

ماموريت و اهداف

فرصتها :O -
•قوانين حمايت كننده از بسيج برنامههاي
آن
•نگرش مثبت عمومي به بسيج ،سپاه،
اعتماد بسياري از خانوادهها به بسيج و
عالقهمندي نوجوانان
•فرهنگ عمومي ،ارزشهاي ديني
•توصيه فعاليتها ،با نگرش جامع به
•تقويت دانش و مهارت و انگيزه مديران
حامي توجه به استعدادها
انواع استعدادها ،همه اقشار و تمام سطوح
و معلمان و مربيات
•رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام
•افزايش كيفيت فعاليتهاي پرورش
•توسعه فضا ،منابع ،امكانات ،تجهيزات
معظم رهبري در تأكيد حضور و نقش
استعداها با بهرهمندي مؤثر از تجارب،
و وسايل كمك آموزشي
آفريني بسيج
منابع و امكانات سازمانها و مراكز پژوهشي
•ديدگاه مثبت مسئولين و مديران
آموزش و پرورش نسبت به برنامه آموزشي
بسيج
•مقبوليت توجه به استعدادهاي برتر و
تجارب ملي و بين المللي
•سند ملي و تحول بنيادين در آموزش
و پرورش
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نقاط قوت:S-
•باور و اعتقادات مسئولين سازمان بسيج
در حمايت از برنامههاي پرورش استعدادها
•امكان در اختيار قرار گرفتن امكانات
مراكز علمي پژوهشي ،منابع و تجهيزات
در سطح ملي و محلي
•كالس (تعامل معلم و دانش آموز،
شرايط فيزيكي كالس ،نحوه ارتباط،
مديريت كالس و)...
•تجارب طرح آيههاي تمدن و اسناد
توليد شده
•تجارب سازمان استعدادهاي درخشان
وزارت آموزش و پرورش
•دانش ارتباط با سازمانهاي ديگر

نقاط ضعف:W-
•مديريت پرورش استعدادها(ساختار
سازماني ،نظام هدايت ،برنامهريزي ،اجرا،
كنترل و ارزيابي)
•بودجه و اعتبارات مالي
•فضاي آموزش و پرورش ،تجهيزات و
امكانات مادي تجهيزات تخصصي و وسائل
كمك آموزشي استفاده از تكنولوژيهاي
نوين آموزشي
•ساز و كار اجرايي انجام شناسايي ،نظام
و كشف و پرورش استعدادهاي درخشان
•محتوا و منبع آموزشي ،متون و اسناد
جزوهاي متناسب.
•دانش مهارت و انگيزههاي معلمان و
مربيان
•افراد در ارتباط با فرد مستعد (خانواده،
اقوام ،دوستان و همكالسان)
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تهديدات :T -
•احساس خطر و رقابت ناسالم بعضي از
مديران نهادهاي ذينفع
•اقدامات برخي از جناحهاي سياسي
براي تضعيف نقش بسيج
•عدم هماهنگي بين سازمانهاي
نهادهاي اجرايي مرتبط و وجود اهداف،
سياستهاي بخشي از كشور پيرامون
•ارتقاي كارآمدي با افزايش هماهنگي
•اصالح و بهبود نظام شناسايي و پرورش
پرورش استعدادها
بين سازمانهاي مرتبط
استعدادها
•پديده فرار مغزها فناوري برتر و
•ارتقاي دانش ،مهارت و انگيزه
•زمينه سازي اشتغال استعدادها
اطالعات دقيقتر از كشورهاي رقيب
استعدادها در اداره كسب و كار
•پايين آمدن انگيزه حضور در عرصههاي
علمي و پژوهشي در نسل جديد و تأكيد
زياد به ثروت اندوزي
•نامناسب بودن فضاي كسب و كار و عدم
توجه كافي به خالقيت و نوآوري
•عدم ثبات در مديريت سازمانهاي
سياستگذار و سياستهاي پرورش
استعدادها در كشور
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ی پرورش استعدادهاي درخشان در بسيج
اولويتبندي راهبردها 

اولويت

راهبرد

اول

توسعه فعالیتها در انواع استعدادها ،در همه اقشار و تمام سطوح

دوم

افزایش کیفیت فعالیتها با تجارب ،منابع و امکانات سازمانها و مراکز پژوهشی

سوم

اصالح و بهبود نظام شناسایی و پرورش استعدادها

چهارم

زمینهسازی اشتغال استعدادها با توسعه مهارتهاي كارآفريني و كسبوكار

پنجم

توسعه فضا ،منابع ،امکانات ،تجهیزات و وسایل کمک آموزشی

ششم

تقویت دانش و مهارت و انگیزه مدیران و معلمان و مربیان و متولیان

هفتم

ارتقای دانش ،مهارت و انگیزه استعدادها در اداره کسب وکارها

هشتم

ارتقای کارآمدی با افزایش هماهنگی سازمانها
جدول تعیین راهکارهای پرورش استعدادهای درخشان در بسیج

راهبرد عمومي

راهكارها  /راهبردهاي وظيفهاي

ساختاري ،سازماندهي فناوري /روشهاي كار

منابع انساني

جذب ،آموزش و توسعه
ايجاد سازمان مستقلي در تجهيز مراكز پرورش
توسعه فعالیتها در انواع
سطح ملي و استاني براي استعدادها به فناوريهاي مهارتهاي منابع انساني
استعدادها،در همه اقشار و
سياستگذاري ،هدايت ،نوين ارتباطي و اطالعاتي و در تمام سطوح متناسب با
تمام سطوح
توسعه فعاليتها
تجهيزات آموزشي
نظارت و ارزيابي فعاليتها

راهبرد عمومي

راهكارها  /راهبردهاي وظيفهاي
ساختاري ،سازماندهي فناوري /روشهاي كار

منابع انساني

آموزش و توسعه
افزایش کیفیت فعالیتها استقرار نظامهاي كنترل
اصالح روشهاي انجام
مهارتهاي منابع انساني
با تجارب ،منابع و امکانات كيفيت خدمات براي
كار متناسب با برنامههاي
در ارتباط با مديريت
ارزيابي و ارتقاي خدمات
سازمانها و مراکز
ارتقاي كيفيت
كيفيت
آموزشي
پژوهشی

زمینهسازی اشتغال
استعدادها با توسعه
مهارتهاي كارآفريني و
بوكار
كس 

ايجاد پايگاه اطالعاتي
ارتقاي مهارتهاي
ايجاد واحد مستقلي براي و درگاه اينترنتي براي
كارآفريني و مديريت
معرفي توانمنديهاي
پيگيري امور مربوط به
كسبوكارها با طراحي و
اشتغال استعدادهاي استعدادهاي پرورش يافته
اجراي برنامههاي آموزشي
و دريافت تقاضاي كار
پرورش يافته
و پرورشي
سازمانهاي مختلف

توسعه فضا ،منابع،
امکانات ،تجهیزات و
وسایل کمک آموزشی

ايجاد فضاهاي آموزشي
آموزش و بهكارگيري
بررسي فضا و امكانات
جديد و تأمين تجهيزات
منابع انساني متخصص
موجود و مطلوب و تدوين
مورد نياز آنها متناسب با
در بهكارگيري تجهيزات و
واجراي برنامه توسعه فضا
توسعه فعاليتها و وضعيت
امكانات نوين
و امكانات
مطلوب تعيين شده

تقویت دانش و مهارت و
انگیزه مدیران و معلمان و
مربیان و متولیان

آسيبشناسي دانش و
طراحي و استقرار نظام
طراحي و استقرار نظام
مهارت و انگيزه معلمان
جامع انگيزش معلمان و
ارزيابي عملكرد براي
و مربيان و متولیان و
شناخت ضعفها و قوتها مربيان و متربیان مرتبط
برنامهريزي براي تقويت
به پرورش استعدادها
كار
آنها

تربيت استعدادها در
سازماندهي و اضافه
برقراري ارتباط مؤثر
حوزه اداره كسبوكارها و
ارتقای دانش ،مهارت و نمودن مباحث دانشي و
با ساير سازمآنها براي
افزايش مهارتها و اعتماد
انگیزه استعدادها در اداره مهارتي اداره كسبو كارها
شناسايي نيازهاي دانشي
به نفس آنان در اداره
به برنامههاي آموزشي
کسب وکارها
و مهارتي
كسبوكارها
استعدادها
اطالعرساني صحيح و به
هنگام و برقراري ارتباط
ايجاد واحدي براي
مؤثر با سازمآنها از طريق
ارتقای کارآمدی با افرایش هماهنگي بين ديگر
جلسات كارگروههاي
هماهنگی سازمان ها دستگاههاي اجرايي مرتبط
تخصص ،مالقاتهاي
با پرورش استعدادها
منظم و دورهاي و
همايشها و

بكارگيري نيروي انساني
ماهر به منظور تقويت
ارتباط و هماهنگي با
سازمانهاي ديگر
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اصالح و بهبود نظام
شناسایی و پرورش
استعدادها

تأمين و تربيت نيروي
طراحي نظام جديد كشف طراحي نظام اطالعات
و شناسايي استعدادها مديريت متناسب با نظام انساني متخصص براي
جديد و ايجاد درگاههاي اجرا ،نظارت و ارزيابي نظام
متناسب با توسعه
اينترنتي براي ارتباط جديد شناسايي و پرورش
فعاليتهاي در انواع
استعدادها
مخاطبان مختلف
استعدادها ،اقشار و سطوح
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نتیجهگیری
در برخي از كشورهاي مورد مطالعه ،توجه معطوف به فراهمسازي امكانات و فرصتهاي
برابر براي رشد و شكوفايي استعدادها در تمام سطوح و حوزههاست؛ بنابراين برنامه
خاصي براي پرورش استعدادها در نظر گرفته نميشود و شكوفايي استعدادها به صورت
طبيعي و خودجوش از داخل نظامهاي رسمي آموزشي و پرورشي صورت ميپذيرد.
همچنان كه رحمت خداوند شامل تمام مخلوقات است ،در نظام مطلوب پرورشي و
آموزشي ،هم باید به زمينهسازي امكانات حداقلي براي رشد و شكوفايي استعدادهاي
عموم مردم جامعه اهتمام ورزيد و هم براي استعدادهاي خاص و برتر امكانات و
خدمات ويژه در نظر گرفت .در شرايطي که امكانات حداقلی فراهم نباشد ،توجه خاص
و تخصيص امكانات ويژه به پرورش عده معدود ،موجب غفلت از استعدادهاي ناشناخته
و رانت و افزايش نابرابري در جامعه ميگردد .به نظر ميرسد در كشور ما با بيتوجهي
به آموزش و پرورش دولتي و معيشت معلمان ،كيفيت آموزش در مدارس پایين آمده
و با ايجاد مدارس بهظاهر غير انتفاعي و خاص ،از توزيع فرصتهاي برابر براي رشد و
پيشرفت فاصله گرفتهايم.
همچنان كه نتايج مطالعات و الگوي مفهومي تحقيق نشان ميدهد ،استعدادها
جنبههاي مختلفي دارند كه براي سعادت جامعه باید نگاهي جامع به همه انواع آن
در همه اقشار و در تمام سطوح داشت و توجه صرف به يك مقطع تحصيلي ،آن هم
در مباحث تئوريك و نظري صرف ،ناقص و نتيجه رضايتبخشي براي فرد و جامعه به
همراه نخواهد داشت.
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