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ضرورت طرح ریزی نظام ملی مدیریت استعدادها
در راستای تحقق سیاست های ملی
حیدر نجفی رستاقی
دانشجوی کارشناسی ارشد خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده
عرصه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین بسترها در تربیت و پرورش سرمایه های انسانی و استعدادهای ملی ،
نقش مهمی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت در افق پیش روی کشور را داشته و به عنوان بستر اصلی تربیت و تامین
منابع انسانی در راستای تحقق پیشرفت اسالمی ایرانی در نظر گرفته میشود .یکی از مهمترین ماموریتهای نظام آموزش
و پرورش ،مدیریت استعدادها و پرورش شخصیت متربیان به مثابه سرمایه ملی میباشد.در الگوی پایه پیشرفت مفهوم
تربیت مبتنی بر استعداد مطرح شده و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از اسناد راهبردی
تعلیم و تربیت تاکید فراوانی بر مدیریت صحیح استعدادها گردیده است .بر همین اساس هدف این پژوهش آسیب
شناسی نظام آموزش و پرورش در زمینه مدیریت استعدادها و پرورش شخصیت متربیان و همچنین ارائه راهکارهای
پیشنهادی در این زمینه در راستای تحقق سیاستهای ملی می باشد .در این گزارش پس از طرح مساله و بررسی
وضعیت الگوی پایه پیشرفت ،گزاره های سند تحول بنیادین در این زمینه ،فرآیند کنونی هدایت تحصیلی و مدیریت
استعدادها و طرح شهاب و همچنین سند راهبردی نخبگان مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه نیز از منظر آسیب
شناسی حوزه مدیریت استعداد و پرورش شخصیت در نظام آموزش و پرورش بررسی شده و در نهایت نیز راهکارها و
پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد گردید.
کلیدواژه ها :خط مشی گذاری  ،مدیریت استعدادها ،سیاست های ملی ،آموزش و پرورش

مقدمه و بیان مساله
یکی از پیشران ها و ارکان اصلی در تحقق سیاستهای ملی و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور ،منابع انسانی فعال و
اثربخش در این زمینه می باشند .در یک نگاه آینده نگر نهاد آموزش و پرورش بواسطه سازوکارهای تربیتی و آموزشی،
بستر اساسی تربیت کنشگران اجتماعی و منابع انسانی اثر گذار در نیل به پیشرفت ملی به شمار میآید .یکی از ابعاد اصلی
مدیریت منابع انسانی ،مقوله مدیریت استعدادها بوده و بواسطه ایجاد یک نظام ملی در حوزه مدیریت استعداد این امکان
بوجود خواهد آمد ،که منابع انسانی ملی ،در جایگاه های شغلی و مسیرهای سازمانی متناسب قرار گرفته و اثربخشی ملی
در زمینه تحقق سیاستها افزایش خواهد یافت .در این پژوهش با مبنا قرار دادن سند تحول بنیاد و بررسی الگوی پایه
پیشرفت ،وضعیت کنونی نظام مدیریت استعداد بررسی شده و در نهایت راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارائه گردیده
است.
هدف پژوهش
هدف این پژوهش وضعیت شناسی نظام آموزش و پرورش در زمینه مدیریت استعدادها و پرورش شخصیت متربیان و
ارائه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه می باشد.
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فرآیند انجام پژوهش

مطالعه ادبیات نظری

بررسی گزاره های الگوی پایه پیشرفت

بررسی سیاستها و طرح های موجود با تاکید بر حوزه آموزش و پرورش
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

طرح شهاب

آیین نامه هدایت تحصیلی

سند راهبردی نخبگان

وضعیت شناسی ملی از منظر مدیریت استعدادها

ارائه راهکارهای پیشنهادی

مبانی نظری
مدیریت استعداد
مایکل آرمسترانگ مدیریت استعداد را اینچنیین معرفیی کیرده اسیتومجموعه ای از فعالیتهیایی هماهنیگ بیرای کسیب
اطمینان از جذب سازمانی  ،حفظ انگیزش و توسعه افراد با استعداد در سازمان که در حال و آینده موردنییاز اسیت و بیا
در نظر گرفتن این مطلب که استعداد یک منبع بزرگ سازمانی است)Armstrong,2006( .

میشل هلن وبث الکسلرور ،که کتاب «جنگ استعدادها» را نوشتند استعداد را مجموعه ای از توانایی هیای ییک شیخ
تعریف کردند و جنگ برای استعداد را راهکار قطعی برای استعداد معرفی کردند بیر اسیاس ایین تعرییف اسیتعداد شیامل
مفاهیمی مانندشخصیت،مهارت،دانش،هوش ،قضاوت ،تجربه قابلیت،گرایشها  ،غریزه ونیز توانایی یادگیری اسیت .اسیتعداد
از سه رکن مهارتها ،قابلیتها و فرصتها تشکیل شده است  .مهارت توانیایی انجیام کیار بیه نحیو احسین اسیت کیه حاصیل
یادگیری یا تمرین است ،قابلیت توانایی ذاتی برای استفاده از مهارتی مخصوص یا انجام امیور در موقعیتهیای وییژه اسیت،
فرصت ،استعداد بروز و ظهور است که خود نیاز به یک فرصت دارد(michael and etal,2001 ,6) .
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در واقع توجه به مقوله مدیریت استعداد ،در نظام آموزشی این اطمینان را میدهد که افراد شایسته ،با مهارتهیای مناسیب،
در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به هدفهای مورد انتظار کسب و کیار قیرار دارنید .بواقیع میدیریت اسیتعداد،
شامل مجموعه کاملی از فرایندها برای شناسایی ،بکار گیری و مدیریت افراد به منظیور اجیرای موفقییت آمییز اسیتراتژی
کسب و کار مورد نیاز سازمان است .این فرایندها که در چرخه حیات کارکنان موثرند ،به سه حوزه اصلی تقسیم میشیوند
و جذب استعدادها ،همسو سازی و نگهداشت استعدادها و توسعه استعدادها( .آروند)94 ،
جدول  -1تعاریف مدیریت استعداد(صالحی و همکاران ،1394 ،به نقل از درایز و نیکی)2013 ،
تعریف مدیریت استعداد
مدیریت استراتژیک استعدادهای رهبری ،عبارت است از قرار دادن فرد مناسب در مکان مناسب در زمان مناسب
مدیریت استعدادها شامل مدیریت عرضه ،تقاضا و جریان استعداد از طریق مدیریت سرمایه انسانی است
مدیریت استعدادها ،مدیریت استراتژیک برنامه ریزی منابع انسانی ،کسب و کار یا روشی جدید برای اثربخشی سازمانی
است .این امر موجب بهبود عملکرد افرادی(استعدادها) می گردد که قادرند تفاوت قابل مالحظه ای برای سازمان در حال
و آینده ایجاد کنند .که این امر سبب افزایش عملکرد در تمام سطوح سازمانی و استفاده از تمام ظرفیت استعدادها می
گردد.
مدیریت استعداد در برگیرنده مدیریت استراتژیک جریان استعداد در سازمان اسیت .هیدف میدیریت اسیتعداد اطمینیان
داشتن از منبع استعداد می باشد تا بتوان افراد مناسب را برای شغل مناسب در زمان مناسب بر اساس اهداف استراتژیک
سازمان اختصاص داد.
مدیریت استعداد را می توان به منزله شناسایی ،توسعه ،تعامل ،حفیظ و اسیتقرار اسیتعدادها تعرییف نمیود .غالبیا بیرای
انتخاب کوتاه مدت و بلندمدت مدیران ارشد و افراد با عملکرد باال استفاده می شود.
شناسایی و توسعه افراد با استعداد (مدیریت استعداد) به فرآیندی اشاره دارد کیه از طرییق آن سیازمان بیه شناسیایی و
توسعه کارکنانی که در آینده به طور بالقوه قادر به ایفای نقش های رهبری هستند ،می پردازد.
مدیریت استعداد در اصل ،تنها به موضوع پیش بینی نیاز به سرمایه انسانی و تدوین برنامه برای رفع آن می پردازد.
مدیریت استعداد استراتژیک عبارت است از فعالیت ها و فرایندهایی که شامل شناسایی پست های کلیدی توسعه منبیع
استعدادها و مسئوالن با عملکرد مناسب برای پذیرفتن این نقش ها ،ایجاد ساختار منابع انسیانی متفیاوت بیرای تسیهیل
پذیرش این پست ها از طرف مسئوالن شایسته و اطمینان از تعهد مستمر آنها به سازمان است.
مدیریت استعدادها مجموعه یکپارچه ای از فرآیندها ،برنامه ها ،و هنجارهای فرهنگی در سازمان است کیه بیرای جیذب،
توسعه ،استقرار و حفظ استعدادها به منظور تحقق اهداف استراتژیک و نیازهای کسب و کار در آینده ،طراحی و اجرا می
شود

پژوهشگران
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مفاهیم و گزاره های مرتبط با مدیریت استعداد در الگوی پایه پیشرفت
در این بخش گزاره های مرتبط با مدیریت استعداد در الگوی پایه پیشرفت احصا گردیده اسیت .بیه نظیر میرسید در کیل
میزان پرداخت به حوز ه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و تمرکز بر مدیریت استعدادها در جهت نیل به اهیداف و افیق
به اندازه کفایت نمی باشد.
جدول  :مفاهیم و گزاره های مرتبط با مدیریت استعداد در الگوی پایه پیشرفت
محور

گزاره های مرتبط با مدیریت استعداد
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مبانی انسانشناختی

هدف از آفرینش انسان ،معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن ،دستیابی به مقام قرب و خلیفهاللهی است.حقیقت آدمی ،مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.بعد فطری او که ناشی از نفخه ی الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی ،دینورزی،کمالگرایی ،حقیقتجویی ،خیرخواهی ،زیباییگرایی ،عدالتطلبی ،آزادیخواهی و دیگر ارزشهای متعالی است .چنانکه بعد
طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است .انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازها و
تحقق معقول و متعادل آنها به کماالت اکتسابی دست مییابد.
 انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشدعقالنی میتواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.
حیات انسان پس از مرگ تداوم می یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور ،بینش ،منش ،اخال،ق ،کنش و رفتار آدمیاندر زندگی دنیوی است.
با توجه به مبادی پیش گفته ،انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول ،آگاهی ،زیست معنوی و اخالقی ،دینداری،آزادی توأم با مسئولیت ،تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادالنه است.
انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعیجستجو میکند.

مبانی جامعهشناختی

 جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها ،نافی هویت فردی ،اختیار ومسئولیت اعضا نیست ولی میتواند به بینش ،گرایش ،منش ،توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان
اثر پذیرد.

افق

در سال  1444هجری شمسی مردم ایران دیندار ،عموما پیرو قرآن کریم ،سنت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) و با سبک زندگی و
خانواده اسالمی ایرانی و روحیه جهادی ،قانونمدار ،پاسدار ارزشها ،هویت ملی و میراث انقالب اسالمی ،تربیتیافته به
تناسب استعداد و عالقه تا عالیترین مراحل معنوی ،علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند و از احساس
امنیت ،آرامش ،آسایش ،سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.

تدابیر

- ۶گسترش تعلیم و تربیت وحیانی ،عقالنی و علمی
- ۷تربیت نیروی انسانی توانمند ،خال،ق ،مسئولیتپذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و
محکمکاری

سیاستهای کالن و برنامه های موجود نظام آموزش و پرورش
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
سال  1390شمسی از سندی با عنوان « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» رونمایی شد کیه از آن پیس بیه عنیوان
کارپایه اصلی نظام آموزش عمومی کشور قرار گرفت .این سند حاوی  ۶زیرنظام اصلی است که یکی از آنها با عنوان سند
1
برنامه درسی ملی ،پیشتر تهیه و تدوین شده بود .این سند حاوی اصول و خطمشیهای اصلی تدوین کتب درسی است.

 1مصوبه «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش » كه در جلسات ، 681
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این سند شامل هشت فصل به شرح زیر است و


فصل اول -بیانیه ارزش ها که به بایدها و نبایدهای اساسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی که همه

سیاستگذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پای بند به آنها باشند.


فصل دوم -بیانیه مأموریت نهاد که زمینۀ دستیابی دانش آموزان در سنین الزم التعلیم طی  12پایه تحصیلی

(چهار دورة سه ساله) به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و جهانی را به صورت نظام مند،
همگانی ،عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد.


فصل سوم -چشم انداز که به توصیف مدارس در سال  1404با  15ویژگی می پردازد.



فصل چهارم  8 -هدف کالن در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را بیان می کند.



فصل پنجم 15 -راهبرد کالن برای رسیدن به  8هدف کالن برمی شمارد.



فصل ششم -هدف های عملیاتی و راهکارها که برای دستیابی به هد فهای کالن نوشته شده است که الزم است

به هنگام عملیاتی کردن احکام سند در تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت ،پیوستگی ها هدف های عملیاتی و
کالن مورد توجه قرار گیرد.


فصل هفتم -چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش وپرورش.

در مجموع سند تحول بنیادین ضمن تعیین اهداف کالن ،راهبردهای کالن در فصل هفتم ،راهکارهای عمده ای برای
رسیدن به اهداف کالن بیان کرده است .نظام تحول بنیادین در آموزش وپرورش شش زیرنظام (رهبری و مدیریت ،برنامه
درسی و آموزشی ،تأمین فضا ،تجهیزات و فناوری ،تأمین و ارتقای منابع انسانی ،تأمین مالی و تخصی

منابع و پژوهش و

ارزشیابی) را در بردارد .هر یک از زیرنظامها ناظر بر بخشهای مختلفی از حوزه های اجرایی آموزش وپرورش است.



راهبردهای کالن تحول بنیادین آموزش و پرورش
راهبردهای کالن تحول بنیادین آموزش و پرورش

راهبردهای
کالن

راهبردها

مفهوم مرکزی

استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی (تمام
هدفهای کالن)

استقرار نظام مبتنی بر فلسفه
تعلیم و تربیت

نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالیبخشی در کلیه مؤلفههای نظام تعلیم و
تربیت رسمی عمومی

نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و
تربیت

ابتناء فرایند طراحی ،تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام ها (شامل برنامه درسی ملی ،تربیت معلم و تأمین
منابع انسانی ،راهبری و مدیریت ،تأمین و تخصی منابع مالی ،تأمین فضا ،تجهیزات و فناوری ی پژوهش و

فرایند طراحی ،تدوین و اجرای
اسناد تحولی

 696 ، 695 ، 694 ، 692 ، 691 ، 690 ، 688 ، 687 ، 686 ، 685 ، 684 ، 683 ، 682و  697مورخ ، 17/12/89 ، 10/12/89 ، 3/12/89 ، 26/11/89 ، 89 / 11 / 12
 22/6/90 ، 15/6/90 ، 4/5/90 ، 21/4/90 ، 14/4/90 ، 31/3/90 ، 20/2/90 ، 6/2/90 ، 23/1/90و  90 /7 /5شورای عالی انقالب فرهنگی به تصويب نهايی رسيده
است.
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ارزشیابی) و برنامههای کوتاهمدت و میان مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و مفاد سند
تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق
مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانشآموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصتهای تربیتی
هماهنگ با نظام معیار اسالمی

عدالت آموزشی و تربیتی

تقویت و نهادینهسازی مشارکت اثربخش و مسئولیتپذیری مردم ،خانواده و نهادهای اقتصادی ،مدیریت شهری
و روستایی و بنیادهای عامالمنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

مشارکت های مردمی و نهادی

گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی ،خالقیت و نوآوری ،نظریهپردازی و مستندسازی تجربیات علمی
ی تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

گسترش خالقیت و نوآوری،
نظریه پردازی و مستندسازی
بومی

بهرهمندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی

بهره مندی از فناوری های نوین

تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاههای مرتبط به ویژه نهاد
خانواده و رسانه با تأکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی

تعامل اثربخش با سایر نهادها و
تقویت آموزش غیررسمی

استقرار نظام مدیریت اثربخش ،کارآمد ،مسئولیت پذیر و پاسخگو و بسترسازی برای استقرار نظام کارآمد منابع
و مصارف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

نظام کارآمد منابع و مصارف

ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی
و اعمال سیاست های مصوب و هدایت و نظارت بر آن ،از پیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی با
توسعه مشارکت همگانی

ارتقای جایگاه نظام تعلیم و
تربیت

ارتقاء معرفت و بصیرت دینی ،انقالبی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان و دانشآموزان و
مشارکت برای ارتقاء معنوی خانواده

ارتقای معرفتی و هویتی

بازنگری و بازسازی ساختارها و رویهها در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدفهای کالن

بازنگری ساختارها و رویه ها

توسعه مستمر شایستگیها و توانمندیهای اعتقادی ،تربیتی ،علمی و حرفهای فرهنگیان

توسعه مستمر شایستگی ها و
توانمندهای های فرهنگیان

توسعه ظرفیتها و توانمندیهای آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنههای بینالمللی و
منطقهای در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای مندرج در قانون اساسی و سند چشمانداز و سیاستهای
کلی مقام معظم رهبری و برنامههای پنج ساله

حضور فعال و سازنده در صحنه
های بین المللی و منطقه ای

ارتقای جایگاه علم و علمآموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر حیثیت کاشفیت و
مطلوبیت علم

دستیابی به حیات طیبه



مفاهیم مرتبط با مدیریت استعداد و پرورش شخصیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

بخش مربوطه

مفاهیم مرتبط با مدیریت استعداد و شخصیت

مقدمه

تحقق ارزشها و آرما نهای متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همه جانبه در تمام ابعاد فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و اقتصادی
است ...تعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه ،جامعه عدل جهانی و تمدن اسالمی ایرانی باشد در پرتو چنین سرمایه انسانی
متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت وا ستعدادهای
بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید.

ارزشها بند 5

زمینه سازی کسب شایستگیهای پایه با تأکید بر خصوصیات مشترك اسالمی –ایرانی و انقالبی ،در راستای تکوین و تعالی پیوسته
هویت دانش آموزان در ابعاد فردی ،خانوادگی و اجتماعی.

ارزشها بند 6

هویت شناخت مدار و واقع نمایی و معنای گسترده ،جامع و منسجم معرفت (وحیانی،عقالنی  ،نقلی و تجربی)
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هویت  :برآیند مجموعه ای از بینشها ،باورها،گرایشها ،اعمال و صفات آدمی است .از اینرو ،نه تنها امری ثابت و از پیش
و تا حدودی متأثر از شرایط اجتماعی است .انسان ،موجودی است که می

تعیین شده نیست ،بلکه حاصل تالش و توفیق شخ

تواند با تکیه بر فطرت و استعدادهای طبیعی خود و با استفاده از نیروی عقل و اختیار و اراده ی خویش ،به معرفت دست یابد .
معرفت ایجاد شده میتواند زمینه ی میل و گرایش را در او فراهم سازد .بینش و گرایش درونی ،زمینه باور (ایمان ) و تکوین اراده
(تصمیم معطوف به عمل )را در وی فراهم می آورد و با عمل و تکرار آن ،به تدریج هویتش شکل می گیرد .همین امور نیز ،در هر
گونه تحول هویت – پس از تکوین اولیه ی آن نقش آفرین است.
چشم انداز

نظام تعلیم و تربیت رسم ی عمومی در افق  1404و توانمند در زمینه سازی برای شکوفایی فطرت و استعدادها و شکل گیری هویت
یکپارچه اسالمی،انقالبی  -ایرانی دانش آموزان با توجه به هویت اختصاصی آنان

چشم انداز1404

دارای ظرفیت پذیرش تفاوتهای فردی  ،کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگوئی به نیازها ،عالئق و رغبت دانش
آموزان در راستای مصالح وچارچوب نظام معیار اسالمی

راهبرد های کالن

راهبرد  10و ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی ومولد سرمایه اجتماعی و اعمال

مدرسه در افق

سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن ،از پیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی
هدف های عملیاتی
و راهکارها



راهکار  ۷-5و طراحی و تدوین برنامه تعلیم وتربیت انعطاف پذیر ،متناسب با ویژگی های شخصیتی و محیطی

استعدادهای گوناگون دانش آموزان به منظور شکوفائی استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفید بودن آنها


راهکار - ۶تنوع بخشی در ارائه ی خدمات آموزشی و فرصتهای تربیتی متناسب با مصالح جامعه ،نیازها و عالیق دانش

آموزان در راستای شکوفایی استعدادهای آنها


راهکار  5-۶و تنظیم و اجرای برنامۀ جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی به ویژه دانش

آموزان دورة متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و آموزشی


راهکار 3-11و ایجاد سازوکارهای الزم برای جذب و نگهداشت استعدا دهای برتر و برخوردار از صالحیت های دینی،

اخالقی ،انقالبی و شخصیتی به رشته های تربیت معلم با تاکید بر تقویت انگیزه های معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقو،ق
و دستمزد در دوران تحصیل ،ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط ،ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه
تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان


راهکار  3-15و شناسایی استعدادهای برتر و هدایت آنها به ادامه تحصیل در رشت ههای علوم انسانی و زمین هسازی

برای تقویت و تعمیق فعالی تهای علمی پژوهشی آنها در دور ههای آموزش عالی


راهکار  3-21و طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی

رشته ها و حِرَف و مهارت های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها ،عالقه مندی و توانایی های آنان

آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان (وزارت آموزش و پرورش)
با توجه به اهمیت ،ضرورت و نقش راهنمایی و هدایت تحصیلی در شناسایی و رشد همه جانبه استعداد ها ،توانایی ها و
رغبت های دانش آموزان متناسب با نیاز حال و آینده کشور و آماده سازی آنان برای انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی خود
که همزمان با تعلیم و تربیت رسمی آغاز و تا پایان دوره دوم متوسطه استمرار دارد و در راستای مفاد سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان به شرح
زیر می باشد و
اهداف
.1
.2

شناسایی استعداد ،توانایی ،عالقه و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان
کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان
۷
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.3

کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به شاخه ها و رشته های تحصیلی براساس سیاست های ابالغی کشور

مالك ها و عوامل هدایت تحصیلیو
هدایت دانش آموزان به شاخه و رشته های تحصیلی در پایان پایه نهم ،براساس مالکهای زیر انجام میشودو
نظر دانش آموز و توجه به انتخاب و اولویت بندی دانش آموز از بین شاخه ها و رشته های تحصیلی موجود در
.1
دوره دوم متوسطه  ،به میزان  10درصد
نتایج آزمونهای مشاوره ای و برگزاری آزمونهای استعداد  ،رغبت  ،شخصیت و ارزش های تحصیلی شغلی از
.2
دانش آموزان به میزان  30درصد
نتایج عملکرد تحصیلیو بررسی نتایج نمرات دانش آموزان در تمام دروس دوره اول متوسطه با ضرایب
.3
اختصاصی هر یک از آنها در رشته هاو گروههای تحصیلی  ،به میزان  35درصد
نظر والدینو اخذ نظر والدین در اولویت های انتخاب رشته فرزندان خود  ،به میزان  5درصد
.4
نظر معلمانو توجه به نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوسطه در تعیین اولویت های انتخاب شاخه و رشته
.5
تحصیلی دانش آموزان  ،به میزان  10درصد.
نظر مشاورو بررسی تخصصی عملکرد تحصیلی دوره ابتدایی و متوسطه  ،نتایج آزمونها ،مصاحبه و مشاوره با
.۶
دانش آموزان و والدین و توجه به نمره هویت  3کسب شده  ،به میزان  10درصد توسط مشاور
هدایت تحصیلی به صورت فرآیندی از دوره ابتدایی با تشکیل پرونده مشاوره ای آغاز و با انجام مداخله های مشاوره ای و
آموزشی تا پایان دوره دوم متوسطه  ،ادامه می یابد،لکن انتخاب شاخه ،گروه و رشته تحصیلی در پایان پایه نهم صورت
می پذیرد.تا استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعداد یابی،هدایت تحصیلی در دوره ابتدایی اجرا نمی شود.
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طرح شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر)

طرح شهاب مدارس در سال  8۶توسط بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسید .اولین مرحله طرح شهاب در مدارس در سیال
تحصیلی  1391-92به صورت آزمایشی در هفت استان آذربایجیان شیرقی ،اصیفهان ،البیرز ،خراسیان جنیوبی ،خراسیان
شمالی ،کرمانشاه و هرمزگان ،برای هفت درصد دانشآموزان در پایه چهارم و پنجم ابتدایی ،دوم و سیوم راهنمیایی و اول،
دوم و سوم متوسطه اجرا شده است .دومین مرحله طرح نیز در سال تحصیلی  1393 -94با انتخیاب دانیشآمیوزان پاییه
چهارم ابتدایی تمامی استانهای کشور (یک منطقه از هر استان) اجرا شد .بهمن ماه سال  9۶با اعالم ممنوعیت برگزاری
آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی در دوره ی ابتدایی توسط وزیر آموزش و پرورش ،اجرای طیرح شیهاب در میدارس قیوت
گرفت .هدف اجرای طرح شهاب در مدارس  ،شناسایی استعداد دانش آموزان است .آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتیی
تنها هوش ذهنی دانش آموز را می سنجیدند و از آن جا که دانش آموزان زیادی عالقمند به تحصیل در اینگونیه میدارس
هستند هر ساله شاهد افزایش تعداد داوطلبان شرکت در این آزمون ها بودیم .در صورتی که با زیاد شدن تعداد داوطلبیان
و نفسگیر بودن رقابت بین آنها استعداد بسیاری از دانش آموزان نادیده گرفته می شد .اجرای طیرح شیهاب بیه دانیش
آموزان کمک می کند تا استعداد ها و توانمندیهای خود را بشناسند.

نحوه ی اجرای طرح شهاب در مدارس
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هدف اصلی اجرای طرح شهاب در مدارس  ،شناسایی حوزههای استعدادی دانشآموزان و همچنین هدایت لحاظ شده بیه
صورت عمومی و برای همه آنهاست .به این صورت کیه نبایید هیی گونیه جداسیازی در کیالس درس و امتییاز میادی و
تحصیلی ویژهای برای هی یک از آنها صورت گیرد.
چرخه شناسایی دانش آموزان مستعد ،دارای چند مرحله است:
ابتدا ،مدیران استانها،مدیران مدارس ٬معلمان ،مشاوران و معاونان بر اساس روشهای استاندارد دورههای آموزشیی میورد
نیاز را میگذرانند .
در مرحله دوم ٬فهرست های شناسایی استعدادها در هشت زمینه استعداد کالمیی  ،ریاضیی ،هنیری ،فضیایی ،حرکتیی،
اجتماعی ،علومتجربی ،فرهنگ دینی توسط معلمان آموزشدیده تکمیل و به مدیر مدرسه ارائه مییشیود و بیرای هیدایت
عمومی دانشآموزان و اولیای آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
معلم عالوه بر تدریس دروس آموزش هر پایه ،فرم های شهاب مربوط به هر دانش آموز را از ابتدای سال تحصیلی تکمییل
می کند و گزارش تحلیلی آماری دقیقی از طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال مییشیود .هیمچنیین
همه مستندات در پرونده سوابق تحصیلی فرد به صورت منظم بایگانی و نگهداری میشود.
طرح شهاب در مدارس در دوره ابتدایی توسط معلمان هر پایه انجام می شود که باعیث شیناخت دقییق معلیم از دانیش
آموز خود خواهد شد  .بنابراین معلم هر پایه می توانید بیه خیوبی قضیاوت کنید کیه دانیش آمیوزانش چیه اسیتعدادها و
توانمندیهایی دارند.
استفاده از روش هیای متنیوع گروهیی و تشیویقی در تیدریس ،بازدییدهای علمیی ،آگیاهیبخشیی بیه والیدین در زمینیه
استعدادهای شناسایی شده ،توجه عمومی به همه دانشآموزان و توجیه نامحسیوس و غیرمسیتقیم و بیه دور از هیر گونیه
برچسبزنی به دانشآموز خاص و… از جمله اقدامات مورد نیاز برای فرایند هدایت دانشآموزان است.
الزم به ذکر است که طرح شهاب تنها در بعد آموزشی نیست و این امکان وجود دارد که یک دانش آموز در زمینه درسیی
ضعیف باشد اما از نظر فیزیک بدنی استعداد منحصر بفردی داشته باشد.
سند راهبردی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان کشور ،نظر به تأکید مقاممعظمرهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفییتهیای علمیی نخبگیان در
راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقالبی در مسیر رفع موانع و مشکالت تولیید دانیش و جنیبش نیرم افیزاری در سیال
 ،1385تشکیل شد .برنامهریزی و سیاستگذاری برای شناسایی ،هدایت ،حماییت میادی و معنیوی نخبگیان (در دو طییف
مستعدان برتر و نخبه) ،جذب ،حفظ و بهکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولیید علیم ،فنیاوری ،هنیر ،ادب و
فرهنگ و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی ،فناوری و اقتصادی در منطقه براساس سند چشم انیداز
کشور در افق  ،1404هدف غایی بنیاد ملی نخبگان محسوب میشود.
در همین راستا ،حمایت های این بنیاد به صورت متنوع با مخاطیب قیرار دادن همیۀ اجتماعیات نخبگیانی در حیوزههیای
مختلف ،ارائه شده است که از آن جمله میتوان بیه حماییت از دانشیجویان و دانیشآموختگیانبرتیر دانشیگاهی ،اعضیای
هیئتعلمی ،مخترعان و نوآوران و برگزیدگان هنری ،ادبی ،قرآنی و حوزوی ،اشاره کرد.
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توجه و برنامهریزی امور فرهنگی و فرهنگساز از دیگر رسالت های بنیاد ملی نخبگان اسیت کیه عمیده فعالییتهیای ایین
بخش عبارتند ازو
برنامههای تربیتی-آموزشی مانند برپایی کارگاه های توانمندسازی و مهارت آموزی با هدف توسعۀ زیستبیوم کیارآفرینی و
اشتغال زایی نخبگانی؛ برگزاری نشست اجتماعات نخبگانی که سرآمد آن دیدار ساالنه نخبگان با مقاممعظمرهبیری اسیت؛
اجرای طرح دوست علمی در رشتههای مختلف با حضور مستعدانبرتر دانشگاهی و بیا هیدف ارائیۀ آمیوزشهیای الزم بیه
دانش آموزان مناطق مختلف کشور خاصه مناطق کم برخوردار و محروم ،انجام بازدیدهای تخصصی و فرهنگی متناسیب بیا
رشته و عالقۀ اجتما ع نخبگانی (مستعدان برتر و نخبگان) ،برگزاری نکوداشت سیرآمدان ایرانیی در حیوزههیای مختلیف و
برپایی اردوهای جهادی به منظور تزریق تفکر نخبگانی به بخشهای مورد نیاز با رویکرد محرومیتزدایی.
همچنین اعطای تسهیالت بهیرهمنیدی از راتبیه پژوهشیی (گرنیت پژوهشیی اسیتادیاران جیوان) و تسیهیالت جیذب در
موسسه های علمی (جایزه دکتر کاظمی آشتیانی) ،اجرای برنامه هایی همچون طرح شهید تهرانیی مقیدم و طیرح شیهید
احمدی روشن و طراحی و اجرای جایزة عالمه طباطبایی و برنامیه ملیی شیهاب (شناساسیی و هیدایت اسیتعدادهای برتیر
دانشآموزی) از دیگر اقدامات اصلی بنیاد ملی نخبگان در مسیر تحقق اهداف اصلی این نهاد به شمار میرود.
این اقدامات با رویکرد استفاده از ظرفیتهای موجود و تعامل با دستگاهها و نهادهای ذیربط انجام مییشیود و بنیادهیای
نخبگان استانی نیز در تمامی استان های کشور با هدف تحقق و اجرای اهداف مذکور و پییادهسیازی برنامیههیای مصیوب
تحت نظارت بنیاد ملی نخبگان فعالیت میکنند.
اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ،از دیگر وظایف مهم بنیاد ملی نخبگان ،است .این سند که به دسیتور
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تدوین و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد؛ شرحی بر وظایف کلییه اجیزی
نظام نخبگانی در خصوص نخبگان و صاحبان استعدادهایبرتر است.
سند ضمن تعریف نخبه ،صاحب استعدادبرتر ،فعالیت نخبگانی ،نظام نخبگانی ،و اجتماع نخبگیانی مشیتمل بیر  ۷0اقیدام
ملی است که هر کدام از اقدامها در پاسخ به چالشی در حوزه نخبگان و استعدادهایبرتر تیدوین شیده اسیت .بنییاد ملیی
نخبگان بر مبنای این سند وظیفۀ ایجاد سازوکارهای مشخ اجراییسازی ،استخراج شیرح وظیایف دسیتگاههیا در قبیال
سند ،تدوین سیاستهای اجرایی و شاخ ها و ابالغ آنها به دستگاههای ذیربط و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیند
در دستگاهها را بر عهده دارد.
تبیین وضعیت پرورش شخصیت و مدیریت استعداد در نظام آموزش و پرورش
شخصیت شناسی در نظام آموزش و پرورش
شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است ،زیرا شخصیّت خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبیه هیای گونیاگونی
است .برای شناخت شخصیّت انسان ،از دیرب از کوششهای فراوانی بیه عمیل آمیده کیه برخیی از آنهیا غییر عملیی ،بعضیی
خرافاتی ،و معدودی دیگر علمی و معتبر است .در زبان عامّه ،شخصیّت معانی دیگری دارد .مثال وقتی گفته می شیود کیه
کسی با شخصیّت است یعنی اینکه او دارای ویژگیهایی است که می تواند افراد دیگر را تحت نفوذ خود قرار دهد یا متانت
و وقار ویژه ای دارد .همین طور در برابر آن بی شخصیّت به معنی داشتن ویژگیهای منفی است .همچنین کلمۀ شخصیّت
در عرف بعنوان چهرّ مشهور و صاحب صالحیّت در حوزه هییایی همچون شخصیّییت سیییاسی ،علمی ،هنییری و از ایین
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قبیل بکار می رود« .شخصیت» یک «مفهوم انتزاعی» است ،یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشیاهده
نیست ،بلکه آن از طریق ترکیب رفتار ،2افکار ،3انگیزش ، 4هیجان 5و … استنباط میشود.
در تعریفی دیگر منظور از شخصیت  ،مفهومی پویاست که بیانگر رشد و تکامل کل سیستم روانی شخ است .زمانی که
م ساله شخصیت مطرح است ،به جای توجه به اجزای مختلف تشکیل دهنده شخ  ،به کل مجموعه که چیزی بیش از
مجموع اجزای تشکیل دهنده شخ می باشد ،توجه می شود .در پرداخت به مفهوم شخصیت این پرسش مطرح می
شود که آیا شخصیت فرد موروثی است یا اکتسابی .یکی از عوامل شکل دهنده شخصیت مفهوم وراثت ۶است که
عبارتست از عواملی که به هنگام تشکیل جنین وجود دارند .شکل فیزیکی انسان ،جذابیت صورت ،جنس ،خلق و خوی،
ترکیب ماهیچه ها ،میزان انرژی و سالمت جسمی .و ساختار مولکولی ژنها که در کروموزوم قرار دارند .عامل دیگر نیز
محیط در نظر گرفته می شود که شامل فرهنگی که شخ در آن بزرگ میشود ،هنجارهای بین افراد خانواده ،دوستان و
گروه های اجتماعی و  ...می باشد( .رابینز)
عامل دیگری که در خصوص شکل گیری شخصیت بیه دو عامیل ارث و محییط اضیافه شیده اسیت موقعییت میی باشید.
خواستها ،تمنیات و میلهای گوناگون ،در موقعیت های مختلف باعث میشوند که شخ در هر میوقعیتی جنبیه خاصیی از
شخصیت خود را ابراز نمایند.
یکی از ضعف های اساسی در نظام آموزش و پرورش فقدان مکانیزم هایی برای شخصیت شناسی متربیان و برنامیه رییزی
آموزشی و پرورشی و هدایت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی دانش آموزان می باشد.
اولین اقدام در زمینه شناخت ساختار شخصیت شامل شناسایی و تشخی خصوصیات همیشگی است کیه نشیان دهنیده
رفتار فرد است .این ویژگی ها عبارتند از کمرویی ،پرخاشگری ،حجب و حییا ،تنبلیی ،بلنیدپروازی ،وفیاداری ییا بزدلیی و
ترسویی.هنگامی که این خصوصیات در موارد متعددی ابراز گردد ،آنها را خصوصیت ییا ویژگیی شخصییتی میی نامنید.در
زمینه شخصیت شناسی از الگوهای مختلفی میتوان بهره برداری نمود .شاخ مایرز -بریگز ۷از متداول ترین شاخصیهایی
است که ویژگی های افراد را تعیین میکند .این شاخ افراد را از منظر برون گرا در مقابل درون گرا  ،8شهودی در مقابیل
حسی ،9منطقی در مقابل احساساتی 10و داوری در مقابل درك کننده 11تقسیم بندی مینماید.
همچنین در الگوی دیگری با عنوان  5ویژگی شخصیتی 12مهم افراد به در دسته هیای شخصییتی هییاهو و برونگراییی،13
سازشکار بودن ،14دارای وجدان ، 15ثبات عاطفی 1۶و تجربه اندوزی 1۷مورد بررسی قرار میگیرند.
2

Behavior
Thoughts
4
Motivation
5
Emotion
6
Heredity
7
)Myers-Briggs Type Indicator (MBTI
8
Extravert vs. Introvert
9
Initiative vs. Sensing
10
Thinking vs. Feeling
11
Judging vs. Perceiving
12
The Big Five Personality Model
13
Extraversion
14
Agreeableness
15
Conscientiousness
16
Emotional stability
17
Openness to exprience
3
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شناسایی ویژگی های شخصیتی در فرآیند هدایت تحصیلی و شغلی و مدیریت اسیتعداد دانیش آمیوزان نییز بسییار حیائز
اهمیت می باشد .ویژگیهای شخصیتی شامل موارد زیر نیز بسییار حیائز اهمییت میی باشید .ویژگیهیایی همچیون کیانون
کنترل ،18خودشیفتگی ،19خودبازبینی ،20خطرپذیری ،21پیش فعالی 22و  ...در این زمینه مطرح می باشد.
تدوین سیستم ارزشهای فردی در مسیر آموزشی و پرورشی
ارزشها نمایانگر اصولی هستند که ار نظر فردی یا اجتماعی رفتیار برتیر شیمرده میی شیوند -در واقیع ارزش هیا شیامل
اعتقادات ،نظرها و عقاید در افراد می باشد و چیزی که در ذهن آن ها شکل می گیرد  ،نشان می دهد چه چییز درسیت و
چه چیزی نادرست است و در ضمن هر ارزشی ویژگی ها و خصوصیات خود را دارد.همه افراد دارای یک سری ارزش های
مشترك نیز می باشند.سیستم ارزشی نشان دهنده اولویت های ارزشیی افیراد اسیت( .ارزش هیایی کیه مبنیای نگرشیها،
انگیزش ها و رفتارها هستند)
یک مجموعه که ارزش های غایی

23

نام دارد ،به وضعیت های نهایی مطلوب اشاره دارد .این ارزش ها اهدافی هستند کیه

فرد دوست دارد در طول زندگی اش به آنها دست پیدا کند .نمونه ای از ارزشهای غایی میتوان به سعادت ،زنیدگی راحیت
تر ،جهان پر از صلح ،جهان زیبا ،عدالت ،امنیت خانوادگی،آزادی ،شادی و ...
مجموعه دیگر که ارزش های ابزاری  24نام دارد ،شامل شیوه های رفتاری مورد پسند یا ابزارهای دست ییابی بیه اهیداف
غایی می باشد .نمونه ای از ارزشهای ابزاری شامل آرمانخواهی ،تالش زیاد ،روشن اندیشی ،کارابودن ،نظافت ،پابرجا بودن،
بخشندگی ،کمک کننده ،صداقت و  ...می باشد.
نظام آموزش و پرورش در مسیر مدیریت استعداد و شخصیت افراد وظیفه دارد سیستم ارزشی متربییان را شیکل دهیی و
هدایت نماید که بر اساس این سیستم ارزشی پرورش شخصیت این افرد نیز شکل بگیرد.
توجه به تناسب شخصیت در طراحی مسیر شغلی -سازمانی افراد
تناسب شغل و شخصیت

25

نظام آموزشی به نوعی متولی اصلی در پرورش شخصیت افراد و مدیریت استعداد آنها جهت ورود به عرصه هیای شیغلی و
کاری می باشد .در واقع طراحی مسیر شغلی از سالهای اولیه تحصیلی و آموزشی آغاز گردییده و در نظیام آمیوزش عیالی
تکمیل می گردد .یکی از ضروریات در زمینه طراحی مسیر شغلی توجه به تناسب شخصیت افراد با شغل در مسیر هدایت
شغل ی می باشد.چگونگی شخصیت افراد در سازگاری شغلی اهمیت زیادی دارد .بعضیی مشیاغل بیرای افیراد سیربهزییر و
ساکت مناسب است در حالی که تعدادی از مشاغل برای افراد برونگرا و سازگار مناسب به نظر میرسد .توانیایی سیازگاری
18

Core Self-Evaluation
Narcissism
20
Self-Monitoring
21
Risk Taking
22
Proactive Personality
23
Terminal Values
24
Instrumental Values
25
Person–Job Fit
19
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اجتماعی سهم بزرگی در موفقیت شغلی دارد .در بعضیی از مشیاغل روی انیواع خاصیی از مهیارتهیای اجتمیاعی تاکیید
میشود؛ در مقابل برای برخی دیگر از شغلها افراد آرام و درونگرا مناسب هستند (حسینی.)80،13۷9 ،
یکی از مدلهای موجود در زمینه تناسب شخصیت شاغل با شغل مدل جان هالند می باشد .در این الگو گفته می شود کیه
رضایت شخ با تم ایل وی به حضور و یا ترك شغل  ،به درجه یا میزانی بستگی دارد که شخصییت او بیا محییط شیغلی
اش تناسب داشته باشد  .در همین راستا توجه به این اصل بسیار مهم است که اگر شخصیت فرد با شغلش سازگار باشد ،
رضایت شغلی اش بسیار زیاد خواهد شد  .به گفته ی هالند شخصیت افراد بیه شیش دسیته ی واقیع گیرا  ،کیاوش گیرا ،
اجتماعی  ،سنت گرا  ،سودا گرا و هنر گرا تفکیک می گردد.
الف) واقع گرا و کارهای فیزیکی را ترجیح می دهد که به توانایی جسمی و مهارت نیاز دارد.
ب) کاوش گرا و کارهایی را دوست دارند که به فکر کردن  ،سازماندهی و درك موضوع نیاز دارد.
پ) اجتماعی و کارهایی را ترجیح می دهند که در رابطه با کمک کردن به دیگران باشد.
ت) سنت گرا و کار هایی را ترجیح می دهند که دارای نظم و قانون بوده و بدون ابهام باشند.
ج) سودا گرا و کارهایی را ترجیح می دهند که بیشتر جنبه ی گفتاری داشته باشد و همواره در پی کسب قدرت  ،ابتکیار ،
خطر و اعمال نفوذ بر دیگران هستند.
چ) هنر گرا و فعالیت های غیر منظم و مبهم را ترجیح می دهند و می کوشند با خلق آثار جدید ابراز وجود کنند.
اهمیت تناسب شغل – سازمان

26

مفهوم تناسب فرد -شغل عبارت است از سازگاری میان فرد و محیط کاری ،که در صورتی ایجاد خواهد شید کیه ویژگیی
های آن ها به خوبی بر هم منطبق شود .تحقیقات وسیعی که در نیم قرن اخیر در حیطه ی علیوم سیازمانی انجیام شیده
است ،نشان می دهد که تناسب فرد -محیط با نگرش های شغلی مهم (مثل رضایت شغلی ،موفقیت در کار راهیه عینیی و
تمایل به ماندن در سازمان) و همچنین با رفتارهای کاری نیز (مثل عملکرد شغلی و رفتار شیهروندی سیازمانی) رابطیه ی
مثبت دارد.
نظام آموزش و پرورش با هدایت تحصیلی و شغلی صحیح و با فرآیند پرورش شخصییت و میدیریت اسیتعداد میتوانید بیه
افراد کمک نماید که در مسیر شغلی سازمانی صحیحی قرار گیرنید و در نتیجیه کیارایی و رضیایت شیغلی بیاالیی داشیته
باشند.
مالحظات فرهنگی در هدایت شغلی و تحصیلی
هر نوع طراحی نظام پرورش شخصیت و مدیریت استعداد باید با توجه به اقتضائات فرهنگی کشور باشد .در واقیع هیدایت
شغلی و تحصیلی زمانی موفق خواهد بود که به مالحظات فرهنگی در این مسیر توجه گردد .هافستد با آخرین تحقیقیات
صورت گرفته طی سالهای اخیر شش بعد فرهنگی را در مطالعات خود از ارزشیهای فرهنگیی در سیطح ملیی بازشناسیی
کردهاست که عبارتند ازو



فاصله قدرت  2۷که بر گرایش اختیار تأکید دارد.
28

ابهام گریزی یا دوری از عدم اطمینان که به گرایش خطرپذیری تأکید دارد.
Person–Organization Fit
PDI- Power distance index

14
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فردگرایی  /جمع گرایی 29که بر گرایش شخصی تمرکز دارد.

مردخویی  /زن خویی که قبال به نام مردساالری /زن ساالری نامیده میشید و بیر گیرایش اعتمیاد بیه نفیس و

توفیق تأکید میورزد.
30



بلند مدت  /کوتاه مدت



خویشتنداری در مقابل بیقیدی

31

که بر نگرانی از آینده تأکید دارد.
32

میباشد که بر لذت از زندگی و خوشی تأکید میورزد.

پرورش شخصیت معنوی و دینی در پرتو تربیت اسالمی
تربیت -که همان پرورش استعدادهای نهفته انسانی و به تعبیر دیگر ،بیه فعلییت رسیاندن هماهنیگ تمیام اسیتعدادهای
بشری است ، -مورد توجه دین مبین اسالم و اولیای آن بوده است و بلکه اصلی ترین هیدف آن هیا میی باشید .بیاالترین
هییدف دییین اسییالم و هییدف نییزول وحییی و قییرآن هییدایت انسانهاسییت و هییدایت بییا تربیییت انسییان آغییاز میییگییردد.
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدی رحمه و بشر اللمسلمین (نحل  )89و ان الیذین عنیداا االسیالم (آل عمیران
)19خداوند در آیات متعدد هدف از آفرینش انسان را رسیدن به قرب الهی میداند و این خدا گونه شیدن و قیرب الیی اا
جز در سایه تربیت اسالمی شکل نمیگیرد.بنابراین از این جهت که هدف نهائی مکتب اسالم تربییت انسیان و بیه کمیال
رساندن او میباشد با سایر مکاتب که نظام تربیتی بخشی از کل نظام میشود تفاوت اساسی دارد.نظام آمیوزش و پیرورش
به عنوان یکی از متولیان اساسی در پرورش شخصیت متربیان در این زمینه مسیئولیتهای سینگینی را بیر عهیده دارد .در
سند تحول بنیادین نیز به عنوان برنامه راهبردی اصلی در این زمینه  ،تدابیر و راهکارهای فراوانیی پیرامیون ایین موضیوع
ذکر شده است.

توجه به الگوی هوش های چندگانه
تئوری هوشهای چندگانه نظریهای است آموزشی که اولین بار توسط هوارد گاردنر تنظیم و ارائه گردیده است .بر طبق
این نظریه ،دیدگاههای روانسنجی سنتی نسبت به هوش ،بسیار محدود و ضعیف است .تعریف هوش ،از نظر گیاردنر ،کیه
مبنیای بیه رسیمیت شیناختن اشیکال گونیاگون هییوش میییباشیید عبییارت اسییت از و قابلیییت حییل مسییأله یییا
تولییید (خلییق) یییک محصول ،سیاخت چییزی کیه دسیت کیم در ییک فرهنیگ ارزشیمند تلقیی مییشیود
(گیییاردنر، 1990 ،ص  ). 1۶گاردنر نظریهاش را نخستین بار در کتاب «قابهای ذهنیو نظریه هوش چندگانه» ،در سال
 1983ارائه کرد .به عقیده او همه انسانها دارای انواع مختلفی از هوش هستند .او در کتاب خود ،هشت نوع مختلف
هوش را معرفی نموده و احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستیگرا» وجود داشته باشد .طبق نظریه
گاردنر ،برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد ،نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع
28

UAI-Uncertainty avoidance index
IDV- Individualism vs collectivism
30
MAS-Masculinity vs femininity
31
LTO- Long-term orientation vs short-term orientation
32
IND-Indulgence vs restraint
29
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هوش های دیگر او مثل هوش موسیقایی ،هوش درون فردی ،هوش تصویری-فضایی و هوش کالمی -زبانی نیز باید در
نظر گرفته شود.
فرآیند مدیریت استعداد
از جمله ضروریات در نظام آموزش و پرورش  ،توجه به فرآیند مدیریت استعدادها می باشد که وظیفه جذب و شناسایی
استعدادها ،انتخاب استعدادها ،به کارگیری استعدادها ،توسعه استعدادها و همچنین حفظ و نگهداری استعدادها می
باشد .مدیریت صحیح استعدادها در نظام آموزشی منجر به هدایت شغلی و تحصیلی صحیح شده و در نتیجه بصورت
بلندمدت نیز نظام مدیریتی و اجرایی کشور را کارآمدتر خواهد نمود.
یکی از رایج ترین مدل هایی که در زمینه ی مدیریت استعدادها مطرح شده ،مدل  5عاملی فیلیپس و راپر ( Phillips
 )and Roper, 2009;14می باشد که در زیر به شرح مختصری از این عوامل می پردازیمو
- 1جذب 33و جذبِ افراد با استعداد از جمله ی مهمترین مسئولیت های مدیریت استعداد و همچنین یکی از کارهای
دشوار می باشد.شناساندن قابلیت های پیشرفت به افراد با استعداد و همچنین اطمینان بخشیدن به افراد در این باره که
افراد بر مبنای لیاقتی که داشته اند در جایگاه های شغلی مناسب قرار گرفته اند ،از مهمترین عوامل در جذب استعداد ها
به شمار می رود .به منظور دستیابی به این مهم باید استراتژی های خالقانه ی جذب را جایگزین شیوه های سنتی جذب
نمایند.
- 2انتخاب  34و امروزه انتخاب فرد برای قرارگیری در یک جایگاه شغلی بر مبنای شیوه های عینی سنجش عملکرد مثل
مصاحبه های رفتاری ،ارزیابیهایی روان شناختی ،ارزیابی های شخصیتی و آزمون های دانش شغلی صورت می گیرد.
-3درگیر کردن(مشغولیت) 35و درگیر نمودن افراد به صورت های مختلف می تواند وجود داشته باشد نظیر توجه به
خالقیت و نوآوری ،پذیرش مسئولیت شخصی برای اتفاقاتی که روی می دهد و تمایالت اخالقی برای موفقیت.
-4توسعه و بهسازی  3۶و در مبحث بهسازی استعدادها فرآیندهای عملیاتی مهم ترین تاثیر را دارند .شناسایی و درك
عواملی که سبب ارتقاء عملکرد هر یک از دانش آموزان می شود از وظایف نظام آموزشی است است .راه حل دیگری که
وجود دارد تشویق افراد به مسئولیت پذیر بودن در خصوص توسعه و اصالح فردی خویش است.
-5حفظ و نگهداشت  3۷و توجه داشتن به انتظاراتی که نسل جوان دارند برای نگهداشت آن ها بسیار حائز اهمیت است.
یکی از راهکار های اصلی در این باره تدوین دیدگاه شایسته ساالری است.
در تعریفی دیگر مولفه های مدیریت استعداد که دربرگیرنده کارکردهای منابع انسانی در رابطه با استعدادهای سازمان
نیز هستند بدین صورت بیان می شوند که شامل جذب و شناسایی استعدادها ، 38انتخاب استعدادها، 39به کارگیری
استعدادها ، 40توسعه استعدادها ، 41حفظ و نگهداری استعدادها 42می باشد.
33

Recruitment
Hiring
35
Engagement
36
Development and improvement
37
Retention
38
Talent Attraction
39
Talent Selection
40
Placement
41
Talent Development
34
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راهکارهای پیشنهادی


ضرورت توجه به ابعاد شخصیتی در نظام آموزشی و پرورشی

یکی از ضعف های اساسی در نظام آموزش و پرورش فقدان مکانیزم هایی برای شخصیت شناسی متربیان و برنامه ریزی
آموزشی و پرورشی و هدایت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی دانش آموزان می باشد.اولین اقدام در زمینه
شناخت ساختار شخصیت شامل شناسایی و تشخی خصوصیات همیشگی است که نشان دهنده رفتار فرد است .در
زمینه شخصیت شناسی از الگوهای مختلفی میتوان بهره برداری نمود.
هر چند الگوهای جهانی بعضا با اقتضائات بومی ما سازگاری کافی را ندارد اما در فقدان الگوهای بومی و تا زمان تولید
میتوان از رویکردهای موجود بهره گیری نمود .در یک تقسیم بندی میتوان افراد را برون گرا در مقابل درون گرا ،
شهودی در مقابل حسی  ،منطقی در مقابل احساساتی و داوری در مقابل درك کننده تقسیم بندی نمود.
همچنین در الگوی دیگری میتوان افراد را در دسته های شخصیتی هیاهو و برونگرایی  ،سازشکار بودن  ،دارای وجدان ،
ثبات عاطفی و تجربه اندوزی مورد بررسی قرار داد  .همچنین میتوان افراد را از منظر ویژگی های دیگری همچون
وضعیت کانون کنترل  ،خودشیفتگی  ،خودبازبینی  ،خطرپذیری  ،پیش فعالی و  ...برررسی نمود .شناسایی ویژگی های
شخصیتی در فرآیند هدایت تحصیلی و شغلی و مدیریت استعداد دانش آموزان بسیار حائز اهمیت می باشد.



ضرورت شکل دهی نظام ارزشی متربیان در راستای پرورش شخصیت

نظام آموزش و پرورش در مسیر مدیریت استعداد و شخصیت افراد وظیفه دارد سیستم ارزشی متربییان را شیکل دهیی و
هدایت نماید که بر اساس این سیستم ارزشی پرورش شخصیت این افرد نیز شکل بگیرد .سیسیتم ارزشیی نشیان دهنیده
اولویت های ارزشی افراد است( .ارزش هایی که مبنای نگرشها ،انگیزش ها و رفتارها هستند) نظام ارزشی میتوانید شیامل
ارزشهای غایی و ارزشهای ابزاری باشد.


ضرورت کارآمد سازی هدایت تحصیلی شغلی و طراحی مسیر شغلی -ساازمانی متناساب باا ابعااد

شخصیتی و استعدادها
نظام آموزشی به نوعی متولی اصلی در پرورش شخصیت افراد و مدیریت استعداد آنها جهت ورود به عرصه هیای شیغلی و
کاری می باشد .در واقع طراحی مسیر شغلی از سالهای اولیه تحصیلی و آموزشی آغاز گردییده و در نظیام آمیوزش عیالی
تکمیل می گردد .یکی از ضروریات در زمینه طراحی مسیر شغلی توجه به تناسب شخصیت افراد با شغل در مسیر هدایت
شغلی می باشد .همچنین نظام آموزش و پرورش با هدایت تحصییلی و شیغلی صیحیح و بیا فرآینید پیرورش شخصییت و

Talent Retention
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مدیریت استعداد میتواند به افراد کمک نماید که در مسیر شیغلی سیازمانی صیحیحی قیرار گیرنید و در نتیجیه کیارایی و
رضایت شغلی باالیی داشته باشند.


ضرورت توجه به مفهوم هوش چندگانه در مسیر آموزشی پرورشی

برخالف رویکرد سنتی  ،هوش تنها یک توانمندی ذهنی محدود به شمار نمی آید ،بلکه توانایی حل مسیائل و چالشیها بیا
ایجاد راه حلهای نو و ابتکاری و خال،ق به حساب می آید .انسان دارای هوش های مختلفی می باشد  ،لذا مربیان و فعیالین
حوزه تعلیم و تربیت ،باید نگرش خود در این زمینه را تغییر داده و به تفاوت های ذهنی افیراد و عالییق و نیازهیای آنیان
توجه خاص داشته باشند و فرآیند های آموزشی را متناسب با توانمندی ها و نیازهای دانش آموزان خود طراحی نمایند.


ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای دینی در طراحی الگوهای تربیتی در جهت پرورش استعدادها

نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان اساسی در پرورش شخصیت متربیان بستر اصلی در انتقال معارف معنوی
و ساخت شخصیت افراد مبتنی بر رهیافت دین مدار به شمار میآید .در سند تحول بنییادین بیه عنیوان برنامیه راهبیردی
اصلی در این زمینه  ،تدابیر و راهکارهای فراوانی پیرامون تعلیم و تربیت اسالمی مطرح شده است .در ایین عرصیه فقیدان
الگوهای بومی تربیتی احساس میشود و وظایف پژوهشگران و متخصصین در این عرصه را دوچندان مینماید.


ضرورت طرح ریزی نظام مدیریت استعداد در راستای تحقق سیاستهای ملی با رویکرد آینده نگر

از جمله ضروریات در نظام آموزش و پرورش  ،توجه به فرآیند مدیریت استعدادها می باشد که وظیفه جذب و شناسایی
استعدادها ،انتخاب استعدادها ،به کارگیری استعدادها ،توسعه استعدادها و همچنین حفظ و نگهداری استعدادها می
باشد .مدیریت صحیح استعدادها در نظام آموزشی منجر به هدایت شغلی و تحصیلی صحیح شده و در نتیجه بصورت
بلندمدت نیز نظام مدیریتی و اجرایی کشور را کارآمدتر خواهد نمود .با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش عالوه بر
رسالتهای فردی در زمینه تعلیم و تربیت افراد جامعه ،در حوزه توانمندسازی اجتماعی و تحقق اهداف ملی نیز
مسئولیتهایی به عهده دارد ،ضروریست متولیان و سیاستگذاران در این حوزه توجه کافی به تحقق سیاستهای ملی با
رویکرد آینده نگر را نیز داشته باشد .چرا که پرورش یافتگان نظام آموزش و پرورش کادر مدیریتی و اجرایی در بخش
دولتی و خصوصی در راهبری کشور در نیل به سیاستهای ملی و تحقق پیشرفت اسالمی ایرانی می باشند.
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