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�پیشگفتار

انقــالب  پپيــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنيــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمي ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علميــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سياســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمينۀ 
حضــور بيش ازپيــش حوزه هــای علميــه در ميــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهيــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمي ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمي ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتيد و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپيش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کيف کّم
الزم بــه توضيــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغيي ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

9 طرح استعدادیابی طالب حوزه های علمیه

بسمه تعالی

»اســتعدادها نبایــد در ایــن حــوزه هــدر بــرود. البتــه، ایــن 
قضیــه دو بخــش دارد: یــک بخــِش آن مربــوط بــه نظــام حــوزه 

اســت و بخــش دیگــر بــه خــود طلبــه مربــوط می شــود«.1
»مــا انــواع روحانیــون در ســطوح گوناگــون و بــا تخّصص هــا 
و توانایی هــای مختلــف نیــاز داریــم. اســتعدادها مختلــف 
اســت. باید اســتعدادها شــناخته شــود، درس هــا خوانــده 
شــود، دوره هــا از هــم تفکیــک شــوند و فضــای جــوان در 
ــک  ــل ی ــد مث ــه بای ــوزه علمّی ــوند. ح ــه ش ــه کار گرفت ــوزه ب ح
کارخانــه تأمین کننــده نیازهــای جامعــه، مرّتــب کار کنــد و 
ــان  ــان و مدّرس ــان و مبّلغ ــان محّقق ــه هم ــود را ک ــول خ محص
ــواع قشــرهای روحانــی هســتند، بیــرون دهــد.  و مؤّلفــان و ان
حــوزه بایــد برنامه ریــزی کنــد و مشــخص باشــد کــه مثــًا 
ــق  ــرای مناط ــب ب ــِغ مناس ــداد مبّل ــه تع ــر چ ــال دیگ ــج س پن
ــن  ــود. هم چنی ــت می ش ــور تربی ــل کش ــا و داخ ــون دنی گوناگ
در زمینــه مســائل قرآنــی و تفســیر و دیگــر علــوم حــوزوی و نیــز 
ــامی  ــارف اس ــگاه ها و دروس مع ــرای دانش ــدّرس ب ــت م تربی
ــا  ــه ب ــرای پاســخ گویی و مقابل ــف ب ــق و مؤّل ــز تربیــت محّق و نی

. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، 1374/9/16.  1
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ــد«.1 ــته باش ــی داش ــم و مرّتب ــزِی منّظ ــبهات، برنامه ری ش
»هــر کســی ذوقــی دارد، هــر کســی توانــی دارد، هــر 
ــرار  ــارش ق ــی در اختی ــت خاص ــت موقعی ــن اس ــی ممک کس
بگیــرد؛ این هــا را از پیــش برنامه ریــزی کنــد و خــودش را 
آمــاده نمایــد. این چنیــن نباشــد کــه ده ســال، پانــزده ســال، 
بیســت ســال بگــذرد و همین طــور بی هــدف در حــوزه باشــند 
ــه  ــوند؛ ن ــیل بش ــینند و فس ــن درس و آن درس بنش ــای ای و پ
فایــده ای بــرای مــردم و نــه فایــده ای بــرای خودشــان داشــته 

ــند«.2 باش
»حــوزۀ علمیــه بایــد کارخانۀ ســازندگی انســان، ســازندگی 
ســازندگی  مطلــب،  ســازندگی  کتــاب،  ســازندگی  فکــر، 
مبّلــغ، ســازندگی مــدّرس، ســازندگی محقــق، ســازندگی 

باشــد«.3 رهبــر  سیاست مدار و ســازندگی 
امام خامنه  ای

1. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 1374/06/14.
. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 1370/06/31.  2

. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از فضــای  حــوزه علمیــه قــم،   3
.1370/11/30
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مقدمه
متعالــی،  هدف هــای  بــه  رســیدن  و  موفقیــت  کســب 
ــت در  ــوازم حرک ــت. از ل ــه ای اس ــرد و مجموع ــر ف ــوب ه مطل
مســیر موفقیــت و رســیدن بــه اهــداف، داشــتن بینــش و 
آگاهــی نســبت بــه اســتعدادها، ظرفیت هــا و نیــز داشــتن 
مهــارت مرتبــط اســت کــه می توانــد احتمــال کســب موفقیــت 

ــد. ــش ده ــادی افزای ــیار زی ــد بس ــا ح را ت
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــامی نی ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
مجموعــه، در راســتای تحقــق اهــداف واالی خــود،1 نیازمنــد 
ــص و  ــد، متخص ــانی متعه ــروی انس ــری نی ــت و به کارگی تربی
زبــده، متناســب بــا نیــاز خــود می باشــد کــه الزمــه ایــن امــر، 

ــت. ــا اس ــتعداد آن ه ــرورش اس ــایی و پ شناس
وظیفــه ذاتــی حــوزه علمیــه بــه عنــوان منشــأ و مبــدأ 
انقــاب اســامی حفــظ و ترویــج اســام نــاب اســت. از لــوازم 
ایــن وظیفــه، تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز نظــام مقــدس 

ــود.2 3 ــد ب ــامی خواه ــوری اس جمه

ــام  ــامی؛ 2. نظ ــاب اس ــکیل: 1. انق ــد از تش ــام عبارت ان ــداف واالی نظ . اه  1
اســامی؛ 3. دولــت اســامی؛ 4. کشــور اســامی و 5. تمــدن اســامی.

ــام کار  ــرای نظ ــد، ب ــام بدانن ــربازان نظ ــود را س ــد خ ــه بای ــای علمی . »حوزه ه  2
ــد،  ــت کنن ــام حرک ــت نظ ــت تقوی ــوزانند، در خدم ــام دل بس ــرای نظ ــد، ب کنن
)بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار علمــا و روحانیــون خراســان شــمالی، 

.)1391/7/19
ــه 910 شــورای عالــی، سیاســت های کان حوزه هــای علمیــه، تاریــخ  . مصوب  3
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ــای  ــی حوزه  ه ــی تهذیب ــام آموزش ــیب  های نظ ــی از آس یک
علمیــه، ضعــف در شناســایی و پــرورش اســتعدادهای طــاب 
فرصت هــای  ازدســت رفتن  موجــب  امــر  ایــن  کــه  اســت 
بــاارزش و ایجــاد ضررهــای قابــل توجــه بــرای طــاب، حــوزه و 

ــت.1  ــده اس ــف ش ــای مختل ــامی در حیطه ه ــام اس نظ
شــناخت و پــرورش اســتعدادها و توانمندی هــای طــاب و 
نیــز هدایــت تحصیلــی- خدمتــی آنــان می توانــد موجــب بــروز 
نتایــج بســیار مثبــت ازجملــه تأمیــن نیازهــای نظــام اســامی، 
هدررفــت  از  جلوگیــری  هم چنیــن  و  آن  تحکیــم  و  پویایــی 

نیــروی انســانی شــود.
بــر ایــن اســاس و بــا تــوکل بــر خداونــد و اســتمداد از 
حضــرت ولــی عصــر در راســتای شناســایی و پــرورش 
ــام  ــد مق ــورد تأکی ــه م ــاب ک ــای ط ــتعدادها و توانمندی ه اس
معظــم رهبــری بــوده و مصوبــات شــورای عالــی حوزه های 
ــاب  ــد دارد،2 طــرح اســتعدادیابی ط ــر آن تأکی ــز ب ــه نی علمی

ــد. ــن گردی تدوی
نکات مقدماتی این طرح به  شرح ذیل است: 

ــا نظــام اســامی و  ــه ب ــت تعامــل حوزه هــای علمی 1392/7/7. بنــد7: »تقوی
ــت از آن«. حمای

ــطح 3( در  ــه س ــان نام ــب پای ــی )در قال ــش میدان ــا پژوه ــد )1397( ب . کوراون  1
ــن  ــه بی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــر ب ــرادر و خواه ــی ب ــطح عال ــاب س ــن ط بی
کاهــش انگیــزش تحصیلــی و ابهــام در اهــداف و برنامــه همبســتگی مثبــت و 

ــود دارد.  ــادار وج معن
. مصوبــه 910 )سیاســت های کان حوزه هــای علمیــه(، تاریــخ 1392/7/7،   2
بنــد13: »اهتمــام بــه شناســایی و جــذب اســتعدادهای برتــر و توجــه ویــژه بــه 

شکوفاســازی، تربیــت و ارتقــای  نخبــۀ حــوزوی«.
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اســتعدادیابی از پایــه اول شــروع می شــود و بــه  صــورت مســتمر . 1

در ســطوح مختلــف حــوزه تــداوم دارد؛

اســتعدادیابی در مراحــل اولیــه، به  صــورت اجمالــی و در مراحل . 2

ــن  ــد تعیی ــود؛ مانن ــام می ش ــی انج ــورت تفصیل ــه  ص ــدی ب بع

رشــته بــرای دانش آمــوزان کــه ابتــدای کار بــه  صــورت عمومــی 

ــه  ــود. ب ــخیص داده می ش ــی  تش ــورت تخصص ــه  ص ــپس ب و س

 عنــوان مثــال: رشــته علــوم تجربــی، رشــته پزشــکی، تخصصــی 

چشــم پزشــکی، فــوق تخصــص قرنیــه؛

 اســتعداد تک بعــدی و تک ســاحتی نیســت، بلکــه . 3
ً
معمــوال

 
ً
چندســاحتی اســت و بیش تــر افــراد در چنــد زمینــه بعضــا

متمایــز، دارای اســتعداد هســتند؛ 

بــه جــز اســتعداد، عوامــل مختلــف دیگــر ماننــد نیــاز، انگیــزه، . 4

عالقــه و داشــتن امکانــات کــه در موفقیــت افــراد نقــش دارنــد 

ــود؛ ــاظ می ش ــرح لح ــن ط در ای

اولیــن گام استعدادســنجی عمومــی طــالب، پیــش از ورود . 5

رســمی بــه حــوزه بــا انجــام تســت شــخصیت، مصاحبــه، دوره 

ــود.  ــام می ش ــت و... انج ــار و تثبی ــاق و دوره اختب میث

مفهوم شناسی
ــه  ــت ک ــرد اس ــری ف ــی فط ــارت از توانای ــتعداد: عب اس
بــه یادگیــری کمــک می کنــد و باعــث ســرعت می شــود، 
نحــوه و میــزان یادگیــری فــرد را در زمینه هــای گوناگــون 
ــام  ــتعداد ع ــم اس ــه دو قس ــد و ب ــی می کن ــده پیش بین در آین
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)توانایی هــای عمومــی( و خــاص )توانایی هــای اختصاصــی( 
تقســیم مــی شــود.1 بــه طــور خاصــه اســتعداد عبــارت اســت 
از »توانایــی بالقــوه ای کــه فــرد را بــرای انجــام دادن کار، آمــاده 

می کنــد«.2
اسـتعدادیابی)تحصیلی ـ خدمتی(: فرایند شناسـایی 
و کشـف توانمندی هـای افـراد در حیطه هـای مختلـف علمی، 
مهارتـی بـا اسـتفاده از روش علمـی و ناظـر بـه کارویژه هـای 

روحانیت.3
ــه فــرد برجســته و کارآمــدی اطــاق  ــگان: »نخبــه ب نخب
می شــود کــه اثرگــذاری وی در تولیــد، گســترش علــم، هنــر و 
فنــاوری، فرهنگ ســازی و مدیریــت کشــور محســوس باشــد و 
هــوش، خاقیــت، کارآفرینــی و نبــوغ فکــری وی در راســتای 
تولیــد و گســترش دانــش و نــوآوری موجــب سرعت بخشــیدن 
ــور  ــانی کش ــه انس ــای جامع ــی و اعت ــعه علم ــد و توس ــه رش ب

شــود«.4
ــه فــردی اطــاق می شــود کــه  ــر: »ب اســتعدادهای برت
ــای الزم  ــوز زمینه ه ــی هن ــوده ول ــه ب ــوه نخب ــورت بالق ــه ص ب
بــرای شناســایی کامــل و یــا بــروز اســتعدادهای ویــژه او فراهــم 

نشــده اســت«.5
. شفیع آبادی، راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، ص145.  1

. شفیع آبادی، مقّدمات راهنمایی و مشاوره، ص26.  2
ــارت  ــزی و نظ ــر برنامه  ری ــط دفت ــده توس ــه ش ــت«، تهی ــای روحانی . »کارویژه ه  3

ــه. ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــردی مرک راهب
4  . اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، ماده 4.

ــر و نخبگــی؛ مصــوب پانصــد و هشــتاد و  5  . آیین نامــه احــراز اســتعدادهای برت
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ضرورت طرح 
ــاب  ــدرت انتخ ــش دارای ق ــطه مختاربودن ــه واس ــان ب انس
اســت. برخــی از انتخــاب هــا تأثیــر بســزایی در سرنوشــت 
انســان دارد و در ســال هایی صــورت می گیــرد کــه انســان 
رشــتۀ  دوســت،  انتخــاب  هماننــد  دارد؛  اندکــی  تجربــۀ 
تحصیلــی، شــغل و همســر کــه نیــاز بــه کمــک تخصصــی 
بــرای انتخــاب صحیــح دارد؛ لــذا کمــک تخصصــی بــه افــراد 

اســت.  ضــروری  سرنوشت ســاز  انتخاب هــای  در 
انتخــاب گرایــش تحصیلــی خدمتــی در حــوزه علمیــه 
و پــرورش اســتعداد متناســب بــا آن در سرنوشــت طــاب 
ــل  ــه عوام ــد ک ــان می  ده ــات نش ــزایی دارد. تحقیق ــش بس نق
مختلفــی همچــون اســتعداد، نــوع شــخصیت، میــزان هــوش، 
وضعیــت  موقعّیــت،  عاقــه،  مســئله،  حــل  مهارت هــای 
خانــواده و جامعــه و شــرایط جســمانی در انتخــاب رشــتۀ 
تحصیلــی دخالــت دارنــد.1 کــّم و کیــف دخالــت هــر کــدام از 
ایــن عوامــل و هم چنیــن راه هــای کشــف و پــرورش آن هــا بایــد 

ــود.  ــخص ش ــی  مش ــورت علم ــه ص ب
پــرورش  و  خدمتــی  تحصیلــی-  گرایش هــای  انتخــاب 
ــورت  ــه ص ــاب ب ــر ط ــرای اکث ــا ب ــا آن ه ــب ب ــتعداد متناس اس
علمــی صــورت نمی گیــرد و افــرادی هــم کــه بــرای ایــن 

نهمین جلسه مورخ 1385/06/14 شورای عالی انقاب فرهنگی.
. شفیع آبادی، راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، ص149-142.  1
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این بــاره  در  کافــی  اطاعــات  قائل انــد،  اهّمیــت  موضــوع 
ــن مســئلۀ اســتعدادیابی تحصیلــی- خدمتــی  ــد. بنابرای ندارن
و پــرورش آن می توانــد در تعییــن سرنوشــت افــراد نقــش 

بســزایی داشــته باشــد و بســیار ضــروری اســت. 
ــران  ــخ گوبودن مدی ــرورت پاس ــه ض ــه ب ــا توج ــن ب هم چنی
مــدارس علمیــه نســبت بــه خروجی هــای مدرســه، ایــن طــرح 
می توانــد زمینــه الزم بــرای ایــن موضــوع را فراهــم کند. روشــن 
ــه  ــی ک ــا در جایگاه های ــری نیروه ــت و به کارگی ــه تربی ــت ک اس
ــد در  ــرح جامــع و قدرتمن ــک ط ــد ی ــد نیازمن ــرار بگیرن ــد ق بای

زمینــه اســتعدادیابی و اســتعدادپروری اســت. 

�پیشینه طرح
پژوهش  هایــی در اســتعدادیابی تحصیلــی صــورت گرفتــه 
امــا دربــاره اســتعدادیابی تحصیلــی طــاب پژوهــش خاصــی 
صــورت نگرفتــه و پرســش نامه یــا مقیــاس ویــژه ای نیــز تدویــن 
و  عــام  پژوهش هــای  و  مطالعــات  نتایــج  از  اســت.  نشــده 
پراکنــده  ای کــه در چنــد ســال اخیــر انجــام شــده اســت 
ــن  ــی از ای ــود. برخ ــتفاده نم ــر اس ــش حاض ــوان در پژوه می ت

از:  عبارت انــد  پژوهش هــا 
ــی راد  ــتۀ امام ــغل« نوش ــاب ش ــته و انتخ ــاب رش ــاب »انتخ 1. کت

رغبــت  اصالح شــده  تســت  شــامل  کتــاب  ایــن   .)1392(

ــغل،  ــاب ش ــوص انتخ ــخصیت مخص ــت ش ــی، تس ــنج تحصیل س

اطالعــات رشــته  های تحصیلــی دبیرســتان، دانشــگاه، حــوزه 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

17 طرح استعدادیابی طالب حوزه های علمیه

ــش  ــت. در بخ ــات آن اس ــی و مؤسس ــته  های تخصص ــه و رش علمی

حوزه  هــای علمیــه کــه فصــل کاملــی از کتــاب را شــامل می  شــود، 

ابتــدا بــا شــرایط پذیــرش حــوزه آشــنا شــده و بعــد بــا بخش  هایــی 

مثــل ســفیران هدایــت، حوزه  هــای علمیــه خواهــران و دروس 

مختلــف آن آشــنا مــی شــویم. ایــن کتــاب از تســت های عمومــی 

اســتفاده نمــوده، بــرای فضــای حــوزه بومی ســازی نشــده و بیشــتر 

ــردازد. ــغل می  پ ــاب ش ــه انتخ ب

2. رسـاله علمـی سـطح چهـار علی  محمـدی)1394( بـا عنـوان 

»بررسـی ویژگی  هـای اخالقـی و شـخصیتی مشـاغل حوزویـان و 

سـاخت اولیـه مقیـاس سـنجش اسـتعداد شـغلی طـالب«. در این 

پژوهـش کـه بـه روش میدانـی و زمینه  یابـی انجـام شـده، ویژگـی 

هـای اخالقی و شـخصیتی مـورد نیاز مشـاغل حوزوی اسـتخراج و 

متناسـب بـا ایـن ویژگی  هـا مقیـاس اولیه سـنجش اسـتعداد شـغلی 

رشـته  انتخـاب  مبحـث  بـه  نویسـنده  ولـی  اسـت؛  شـده  سـاخته 

تحصیلـی و چگونگـی کشـف اسـتعداد طـالب نپرداختـه اسـت.

ــم و  ــغلی )مفاهی ــی و ش ــاوره تحصیل ــی و مش ــاب  »راهنمای 3. کت

ــفیع آبادی.  ــر ش ــته دکت ــا(« )1389( نوش کاربرده

ایــن کتــاب شــامل کلیاتــی دربــاره راهنمایــی و مشــاوره، راهنمایــی 

ــات  ــغلی، اطالع ــاوره ش ــی و مش ــی، راهنمای ــاورۀ تحصیل و مش

انتخــاب شــغل و  تحصیلــی و شــغلی، کار، شــغل و حرفــه، 

مشــکالت آن و طبقه بنــدی مشــاغل اســت.

یــه انتخــاب شــغل«  4. کتــاب  »راهنمایــی و مشــاوره شــغلی و نظر

ــفیع  آبادی.  ــر ش ــته دکت )1391(  نوش
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ایــن کتــاب شــامل دو قســمت اســت؛ قســمت اول مربــوط 
ــمت  ــه ای و قس ــغلی و حرف ــی ش ــول راهنمای ــات و اص ــه کلی ب
ــه  ــغل و حرف ــاب ش ــای انتخ ــه نظریه  ه ــوط ب ــاب، مرب دوم کت

اســت.
ــت  ــری اس ــر اواًل نظ ــاب اخی ــده در دو کت ــات یادش تحقیق
و ثانیــًا جواب  گــوی اســتعدادیابی تحصیلــی در حوزه  هــای 

ــر دارد. ــی جدی  ت ــه پژوهش ــاز ب ــت و نی ــه نیس علمی
بــه طــور کلــی شــیوه های مرســوم اســتعدادیابی در ایــران 

و جهــان را  می  تــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد: 

1. استعدادیابی مبتنی بر مشاهده :

ایــن روش بــر مشــاهده تخصصــی در محیــط طبیعــی 
نــوع  ایــن  اســتوار اســت.  فــرد  فعالیــت  انجــام  و هنــگام 
ماننــد  مختلفــی  گونه  هــای  شــامل  اســتعدادیابی  از 
ــای  ــام کاره ــرای انج ــتعدادیابی ب ــی، اس ــتعدادیابی ورزش اس

اســت.  و...  کــودک  مهــد  در  اســتعدادیابی  حرفــه  ای، 
در جهــان، مؤسســه »مونتــه ســوری« بــه ایــن نــوع از 
اســتعدادیابی مشــهور اســت کــه نماینــده ایرانــی آن، مؤسســه 
ــت. ــان اس ــر کی ــای دکت ــت آق ــا مدیری ــک« ب ــمند کوچ »دانش

2. استعداد یابی مبتنی بر مصاحبه: 

ــا  ــاختاریافته ی ــای س ــتفاده از مصاحبه ه ــا اس ــن روش ب در ای

ــه  ــد؛ این گون ــی یابن ــت م ــراد دس ــتعداد اف ــه اس ــاختاریافته ب نیمه س
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اســتعدادیابی بیشــتر در مؤسســات کاریابــی خــارج از کشــور 

ــدارد. ــود ن  وج
ً
ــا ــران تقریب ــود و در ای ــتفاده می ش اس

3. استعدادیابی مبتنی بر ابزار تست:

ــه نــوع هــدف، از  ــا توجــه ب ــه از اســتعدادیابی ب در این گون
ابزارهــای مختلــف بــرای ســنجش توانایــی  افــراد در عرصه های 
ــوم ترین روش  ــن روش، مرس ــود. ای ــتفاده می ش ــون اس گوناگ
اســتعدادیابی در دنیــا و ایــران اســت. در ایــران مراکــز مختلــف 
می  کننــد.  اســتفاده  روش  ایــن  از  غیرحــوزوی  و  حــوزوی 
از مؤسســات مشــهور اســتعدادیابی  غیرحــوزوی می  تــوان 
ــم و  ــت، متم ــدن تلن ــت، گل ــاب، هش ــت ی ــه »تلن ــه مؤسس ب
خاقیــت« اشــاره نمــود؛ از مؤسســات یــا ســایت های حــوزوی 
هــم می تــوان از ســایت  ها و مراکــز »حــال معنــوی، انشــا، 
مهتــد، مســیر، اوجمــان، نجــم، روشــنان و مؤسســه آموزشــی 

ــرد.  ــام ب پژوهشــی امــام خمینــی و...« ن
در آسیب شناســی مراکــز غیرحــوزوی می تــوان گفــت کــه 
ــت ها و  ــتفاده از تس ــت و در اس ــادی اس ــا اقتص ــرد آن ه رویک
ــده  ــازی آن نش ــه بومی س ــی ب ــناختی توجه ــای روان ش ابزار ه
و عمومــًا نتایــج خــام و تحلیل هــای ناقــص بــه افــراد داده 

می شــود.
مرکــز مشــاوره حــوزه در بحــث اســتعدادیابی بــه ســه 
ــه  ــی توج ــتعدادی و رغبت ــخصیتی، اس ــای ش ــه ویژگی  ه عرص
کــرده اســت و بــرای ســنجش آن از فرم  هــای خودســنجی 
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و تســت  های روان  شــناختی هنجارشــده حــوزوی و معتبــر 
ــه  ــناختی در جلس ــه روان  ش ــه اولی ــد. مصاحب ــتفاده می  کن اس
جلســه  در  آن  هــا  راســتی آزمایی  و  تســت  ها  تحلیــل  و  اول 
دوم  توســط یــک روان  شــناس دوره دیــده و متخصــص صــورت 
ــوان گفــت  پذیرفتــه و در اختیــار مراجــع قــرار می  گیــرد. می  ت
مشــاهده  از  ترکیبــی  حــوزه  مشــاوره  مرکــز  اســتعدادیابی 
مصاحبــه و آزمون  هــای روان  شــناختی اســت و درصــد خطــای 
آن خیلــی کــم اســت؛ بــه  همیــن ســبب اســتعدادیابی موجــود 
در مرکــز مشــاوره حــوزه یکــی از بهتریــن و کم  هزینه  تریــن 
علمــی  مراکــز  در  و  اســت  ایــران  در  استعدادســنجی  ها 

به راحتــی می  تــوان از ایــن ســبک دفــاع کــرد.

اهداف طرح
شناسایی استعدادهای عمومی و تخصصی طالب؛. 1

اســتعدادهای . 2 پــرورش  ســوی  بــه  طــالب  ســوق دادن 

حــوزوی؛ کارویژه هــای  بــا  متناســب  شناخته شــده 

کشف نخبگان و استعدادهای برتر حوزه جهت ساماندهی؛. 3

تقویت امید و انگیزه و رضایت مندی میان طالب.. 4

سیاست ها 
اهتمام به شکل گیری هویت علمی، تربیتی و خدمتی طالب؛. 1

ــتای . 2 ــی در راس ــن علم ــای نوی ــتفاده از روش ه ــه اس ــام ب اهتم

ــتعداد؛ ــایی اس شناس
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از . 3 اســتفاده  و  حــوزه  ســنتی  فضــای  در  طــرح  اجــرای 

آن؛ بومــی  ظرفیت هــای 

اهتمــام بــه مستندســازی علمــی داده هــای طــرح و ســاماندهی . 4

آن؛ اطالعات 

کلیــه . 5 در  اخالقــی  و  شــرعی  حــدود  رعایــت  بــه  اهتمــام 

مراحــل طــرح اعــم از مصاحبــه، مشــاهده، جمــع آوری و حفــظ 

ــات. اطالع

گروه هدف
گام اول: طــاب ســطح یــک حوزه هــای علمیــه )کــه ایــن 

طــرح بــه آن ناظــر اســت(؛
ــری  ــرح دیگ ــه در ط ــی )ک ــطوح عال ــاب س گام دوم: ط

ــد(؛ ــد ش ــه خواه ارائ

ارکان طرح
شورای سیاست گذاری؛  

ستاد اجرایی طرح؛  

کمیته علمی طرح؛  

مدیر مدرسه علمیه هدف؛  

استاد آموزشی منتخب یا مربی آموزش دیده؛  

استاد مشاور مدرسه.  



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح استعدادیابی طالب حوزه های علمیه22

الف.شورایسیاستگذاری
اعضای شورای سیاست گذاری عبارت اند از: 

معــاون تهذیــب حوزه هــای علمیــه )مســئول طــرح و دبیــر   

جلســه(؛

معاون آموزش حوزه های علمیه؛  

مسئول مرکز نخبگان حوزه؛  

معاون پژوهش حوزه های علمیه؛  

معاون تبلیغ حوزه های علمیه؛  

مسئول مرکز امور طالب حوزه های علمیه؛  

یزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه؛   مسئول برنامه ر

مسئول کمیته علمی این طرح.  

کارشناســان  از  می توانــد  تهذیــب  معــاون  تبصــره: 
شــورای  جلســات  در  شــرکت  بــرای  مــورد  حســب  دیگــر 

آورد. عمــل  بــه  دعــوت  سیاســت گذاری 
وظایف شورای سیاست گذاری  

تصویب و ابالغ سیاست های کالن طرح؛  

نظارت بر تحقق سیاست های کالن طرح؛  

تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه؛  

تصمیم گیری در مورد توسعه و تعدیل طرح.  

ب.اعضایستاداجرایی
معاون تهذیب و تربیت )مسئول اجرای طرح(؛  
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نماینده تام االختیار معاون آموزش؛  

مدیر مشاوره و خانواده معاونت تهذیب؛  

یزی و نظارت معاونت تهذیب؛   مسئول برنامه ر

مسئول مرکز مشاوره حوزه علمیه؛  

مسئول برنامه جامع تهذیبی  تربیتی؛   

دو نفر از مدیران مدارس هدف به تشخیص معاون تهذیب؛   

مسئول کمیته علمی طرح:

ــر  ــان دیگ ــد از کارشناس ــب می توان ــاون تهذی ــره: مع تبص
حســب مــورد بــرای شــرکت در جلســات ســتاد اجرایــی دعــوت 

بــه عمــل آورد.
وظایف ستاد اجرایی

نظارت ستادی بر ُحسن اجرای طرح؛  

یزی و ساماندهی امور اجرایی؛   برنامه ر

ارســال گزارش هــای آمــاری فصلــی و ســاالنه بــه شــورای   

نهادهــای  و  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  و  سیاســت گذاری 

مربــوط؛

ــورای    ــه ش ــرح ب ــرای ط ــالیانه اج ــه س ــس بودج ــم پیش نوی تنظی

سیاســت گذاری؛

ــورای    ــوی ش ــی از س ــات ابالغ ــه و مصوب ــور محول ــرای ام اج

ی. سیاســت گذار

ج.اعضایکمیتهعلمیطرح
مرکــز  استعدادســنجی  تخصصــی  کارگــروه  اعضــای 
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ــص  ــاوران متخص ــر از مش ــج نف ــکل از پن ــوزه متش ــاوره ح مش
ــاوران، دارای  ــی مش ــرایط عموم ــورداری از ش ــر برخ ــاوه ب ع

ــند: ــز  باش ــر نی ــرایط زی ش
دارای حداقــل مــدرک ســطح ســه یــا ارشــد مشــاوره یــا . 6

روان شناســی؛

متخصص در زمینه تست های استعدادسنجی و تحصیلی؛  

دارای رویکردهای اسالمی در استعدادسنجی؛  

یــت مشــاوره و امــور خانــواده معاونــت تهذیــب    مــورد تأییــد مدیر

و تربیــت.

وظایف کمیته های علمی طرح

آسیب شناسی و به روزرسانی فرایند استعدادسنجی؛. 1

آموزش و تربیت مشاوران مورد نیاز طرح؛. 2

تهیــه و تدویــن محتــوای علمــی کارگاه  هــای آموزشــی طــالب، . 3

مشــاوران، مربیــان و اســاتید منتخــب مــدارس؛

ــه . 4 ــه علمی ــنجی در مدرس ــص استعدادس ــاور متخص ــی مش معرف

ــواده جهــت کســب تأییــد. یــت مشــاوره و خان ــه مدیر ب

د.مدیرمدرسهعلمیه
ــه  ــرح در مدرس ــرای ط ــئول اج ــه مس ــه علمی ــر مدرس مدی

ــت.  ــه اس علمی
ــوع  ــه در موض ــب مدرس ــورای تهذی ــات ش ــکیل جلس تش

ــت. ــه اس ــاور مدرس ــور مش ــر حض ــف ب ــتعدادیابی متوق اس
وظایف مدیر مدرسه در ارتباط با طرح:
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اجرای طرح براساس دستورالعمل های ابالغی؛. 1

یرساخت های مورد نیاز؛. 2 آماده سازی ز

نظارت بر اجرای طرح در مدرسه؛. 3

ارائه گزارش به ستاد اجرایی.. 4

هـ.مربییامسئولپایه
مربــی تربیتــی یــا مســئول پایــه، طلبــه حداقــل دارای 
ســطح2 حــوزه کــه متعهد به همــکاری در طــرح اســتعدادیابی 
و دارای ویژگی هــای ذیــل اســت:  شــخصیت ســالم، دارای 
عاقــه و دغدغــه نســبت بــه مســائل تربیتــی، هــوش متوســط 

ــه. ــاال، روحیــه ارتبــاط و ســازگاری، دارای تجرب ــه ب ب
مربــی تربیتــی یــا مســئول پایــه بــا پیشــنهاد شــورای 
ــود.  ــاب می ش ــه، انتخ ــر مدرس ــد مدی ــه و تأیی ــب مدرس تهذی

وظایف: 

تعهــد بــه همــکاری و پاســخ گویی بــه مدیــر مدرســه علمیــه در . 1

اجــرای طــرح؛

شرکت در کارگاه های آموزشی؛. 2

ــه . 3 ــه ب ــی و ارائ ــاهده علم ــه مش ــر پای ــالب ب ــرد ط ــت عملک ثب

ــه. ــاور مدرس مش

و.استادمشاورمدرسه
وظایف:

رابط ستاد اجرایی و مدیر مدرسه علمیه؛. 1
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اجــرای بخشــی از فراینــد اســتعدادیابی طــالب در مدرســه . 2

ــه؛ ــذ مصاحب ــا و اخ ــل آن ه ــیر و تحلی ــون، تفس ــذ آزم ــامل اخ ش

ــه و . 3 ــئوالن پای ــا مس ــان ی ــود، مربی ــی خ ــاهدات علم درج مش

نتایــج تســت  های مربوطــه در ســامانه اســتعدادیابی؛

ارائه گزارش اجرای طرح به مدیر مدرسه؛ . 4

پی گیری برگزاری کارگاه  های مربوط به طرح.. 5

فرایند استعدادیابی
ــا  ــه حــوزه شــروع و ت ایــن طــرح از ســال اول ورود طلبــه ب
پایــه ششــم ادامــه دارد. در طــول ایــن مــدت اســتعداد طلبــه 
کشــف و ســپس در راســتای پــرورش آن هدایت هــای الزم 
ــه ای،  ــورت مرحل ــه ص ــرح ب ــن ط ــرای ای ــردد. اج ــه می  گ ارائ
ــان  ــا اســتفاده از کارشناســان مشــاوره و مربی ــد گام و ب در چن
تربیتــی صــورت می گیــرد. دو گام بــرای مقطــع ســیکل و 
دیپلــم تعریــف می شــود، ولــی بــرای مقطــع دانشــگاهی ایــن 

ــه اقتضــای افــراد اجــرا مــی شــود.  گام هــا ب
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گام اول: پایه 1 تا3

هدف گام: 
شناخت اجمالی حوزه و طلبه از یکدیگر1

فعالیتهایگام:
جمــع آوری اطالعــات )تســت و مصاحبــه اولیــه، فــرم میثــاق، . 1

ــکی(؛  ــای پزش ــناختی، آزمایش  ه ــات جمعّیت  ش اطالع

مشــاهده طلبــه بــا روش علمــی توســط مشــاور و مربــی تربیتــی . 2
ــده؛2 ــه آموزش دی ــا مســئول پای ی

کارگاههایمقدماتیبسترسازکشفاستعداد:

تقویت انگیزه طلبگی؛3. 1

گاهی؛. 2 برگزاری کارگاه خودآ

. منظــور از شــناخت طلبــه از حــوزه، شــناخت کارکردهــا و کارویژه  هــای   1
روحانیــت اســت. منظــور از شــناخت حــوزه از طلبــه، شــناخت مدرســه و مرکــز 

ــت. ــتعدادهای طلبــه اس ــا و اس مدیریــت از ویژگی ه
ــخص  ــای مش ــه دارای مؤلفه ه ــی ک ــی: روش ــاهده علم ــح روش مش 2  .  توضی

اســت و روش هــای کشــف آن آمــوزش داده می شــود.
.  بــه منظــور فراهم شــدن زمینــه بــروز اســتعدادهای طلبــه در عرصه هــای   3

ــف. مختل
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کارویژه  هــای . 3 )شــامل  مقصدشناســی1  کارگاه  برگــزاری 

...(؛ و  حــوزه  نظــام  معرفــی  روحانیــت، 

ــع . 4 ــع آن )مان ــه رف ــک ب ــتعداد و کم ــروز اس ــع ب ــی موان بررس

زدایــی(2؛

ــور . 5 ــه منظ ــد )ب ــه رش ــا کارنام ــه ی ــد طلب ــی رش ــی اجمال یاب ارز

معنــوی،  تربیتــی،  علمــی،  اســتعداد  زمینه  هــای  کشــف 

و...(؛ اجتماعــی 

ــق و . 6 ــوع عالی ــا موض ــاری ب ــش نامه خوداظه ــرم پرس ــل ف تکمی

رغبت هــا )در ســال دوم(؛ 

ــه تخصصــی و . 7 اخــذ تســت رغبــت و MBTI و انجــام مصاحب

 در دوره میثــاق طلبگــی3، 
ً
تعییــن گرایــش عــام طلبــه، ترجیحــا

)در ســال ســوم(؛3

درج تمام اطالعات در سامانه استعدادیابی.. 8

.  به منظور فراهم کردن تصور دقیق  تر از اهداف موجود در حوزه.  1
. اعم از موانع خانوادگی، روحی روانی، جسمی، درسی، اقتصادی و ... .  2

3  . دسته بندی اصناف شخصیتی: 
- علمی صرف )مدرس، پژوهشگر(؛

- کاربردی صرف )مبلغ، مدیر، مشاور و مربی(؛
- علمــی کاربــردی: یعنــی اولویــت وی امــور علمــی اســت، امــا در عرصه هایــی 

ماننــد تبلیــغ و مدیریــت نیــز عاقــه بــه فعالیــت دارد؛
- کاربــردی علمــی: یعنــی اولویــت وی امــور اجرایــی اســت، امــا در عرصه هایــی 

ماننــد پژوهــش و تدریــس نیــز عاقــه بــه فعالیــت دارد.
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گام دوم: پایه 4 تا 6

هدف گام: 
شناخت تفصیلی استعداد طالب

فعالیتهایگام:
مشــاهده طلبــه بــا روش علمــی، توســط مشــاور و مربــی تربیتــی . 1

یــا مســئول پایــه آموزش دیــده؛

آشنایی با نهادهای نظام اسالمی؛. 2

ــف )گرایش هــای( . 3 برگــزاری دوره هــای عمومــی در قالــب وظای

ــی،  ــت، مرب ی ــق، مدیر ــس، تحقی ی ــغ، تدر ــی )تبلی ــام طلبگ ع

ــارم(؛ ــال چه ــه)در س ــای مربوط ــط معاونت ه ــاور(، توس مش

ــام . 4 ــش ع ــا گرای ــط ب ــی مرتب ــته های تخصص ــی رش کارگاه معرف

ــم(؛ ــال پنج ــه )در س طلب

یــس، . 5 برگــزاری دوره هــای تخصصــی در عرصه هــای تبلیــغ، تدر

یــت، مربــی، مشــاور و هنرمنــد اســالمی، توســط  تحقیــق و مدیر
معاونت هــای مربوطــه )در ســال پنجــم(؛1

کارورزی کارگاه؛ . 6

.  تبلیــغ عمومــی، وظیفــه هــر طلبــه ای اســت و تعییــن گرایــش تخصصــی در   1
یکــی از عرصه هــای مدیریــت، تدریــس، تحقیــق و غیــره نافــی وظیفــه عمومــی 

تبلیغــی نیســت.
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ســال . 7 )در  استعدادســنجی  تخصصــی  تســت های  انجــام 

ششــم(؛

ســال . 8 )در  استعدادســنجی  تخصصــی  مصاحبــه  انجــام 

ششــم(؛

ــوزه )در . 9 ــاوره ح ــز مش ــط مرک ــتعدادیابی توس ــه اس ــه کارنام ارائ

ســال ششــم(؛

درج تمام اطالعات در سامانه استعدادیابی؛. 10

ــه و . 11 ــیر طلب ــم، مس ــال شش ــس از س ــال پ ــج س ــدت پن ــی م ط

یابــی و  تناســب آن بــا اســتعدادیابی انجام شــده مــورد ارز

ــرد. ــرار گی ــی ق بررس

نظارت و ارزیابی اجرای طرح
یت مدرسه علمیه؛ یابی کیفیت اجرای طرح توسط مدیر 1. ارز

یــت مشــاوره و  یابــی اجــرای طــرح در مــدارس توســط مدیر 2. ارز

خانــواده؛

یابــی کلــی و کالن ســتاد اجرایــی و شــورای  3. نظــارت و ارز

. ی ر ا ســت گذ سیا

فرایند تدوین طرح
جهت تدوین این طرح اقدامات ذیل انجام شد:

و  بــا اســاتید متخصــص  1. مصاحبــه علمــی و ســاختارمند 

ــتعدادیابی؛  ــاوره و اس ــی، مش ــه روان شناس ــر در عرص ــب نظ صاح

2. پیاده سازی محتوای مصاحبه  ها و تحلیل محتوا؛
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3. بررسی محتوا و روش مراکز استعدادیابی و استعدادپروری؛

4. بررسی پیشینه علمی طرح؛

5. تدوین اولیه طرح توسط کارشناسان؛

ــا حضــور صاحب نظــران  ــزده جلســه کارشناســی ب 6. برگــزاری پان

و اســاتید مرکــز مشــاوره حــوزه جهــت بررســی طــرح اولیــه؛

7. بررسی طرح در شورای مدیران معاونت تهذیب؛

8. بررسی طرح در شورای در کمیته شورای تخصصی تهذیب.

معاونت تهذیب و امور تربیتی
مدیریت مشاوره و خانواده




