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س��ال تحصيلي 94�1393 را بايد از منظر كس��ب موفقيت هاي ملي )در كنكور سراسري ورود به 
دانش��گاه ها و مراكز آموزش عالي( و بين المللي )در المپيادهاي علمي جهانی(، س��الي ويژه و كم نظير 
دانس��ت. كس��ب هفتادوپنج درصد رتبه هاي برتر كنكور توس��ط دانش آموزان مدارس اس��تعدادهاي 
درخش��ان و احراز مقام نخس��ت المپياد جهاني نجوم و اخترفيزيك و كس��ب 33 مدال رنگارنگ )12 
مدال طال، 14 مدال نقره و 7 مدال برنز( در المپيادهاي بين المللي، نتيجه اي اس��ت كه در س��ال هاي 
گذش��ته كمتر نظير داشته اس��ت. به ويژه كه اين موفقيت ها، علي رغم وجود انواع مشكالت و تنگناها 
در ابعاد مختلف س��اختاري و حقوقي، منابع انساني، اعتبارات و... در مجموعه استعدادهاي درخشان و 

دانش پژوهان جوان به دست آمده است.
بدون ش��ك به دست آمدن چنين نتايجي، حاصل زحمات و تالش هاي مستمر چندين سال اخير 
گروه زيادي از همكاران ما در سراس��ر كش��ور اس��ت و نبايد آن را با نگاهي كوتاه مدت و در دايره اي 
محدود از عوامل اجرايي و آموزش��ي ارزيابي نمود. لذا شايس��ته است از تمامي دانش آموزان، معلمان و 
مربيان، مديران و عوامل اجرايي مدارس، اوليای مدارس و كارشناسان منطقه اي، استاني و ستادي كه 
تالش هاي مخلصانه آنها در س��ال هاي اخير س��بب خلق چنين افتخاري شده است، صميمانه تشكر و 

قدرداني نماييم. 
*****

اردوي كش��وري برگزيدگان بيست و س��ومين كنگره سراسري قرآن كريم سمپاد، روزهاي 3 تا 8 
ش��هريور ماه سال جاري در سنندج برگزار شد. ميزباني شايس��ته و درخور ستايش همكاران اداره كل 
آموزش و پرورش اس��تان كردس��تان )به ويژه جناب آقاي قرباني، مدي��ركل محترم آموزش و پرورش 
اس��تان(، اداره استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان استان )آقايان واعظي و مخدومي، رئيس و 

سرمقاله
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كارش��ناس محترم اداره استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان استان( و مديران گرامي مدارس 
استعدادهاي درخشان س��نندج، ضمن آن كه موجب رضايت و خرسندي ميهمانان و شركت كنندگان 
كنگره شد، خاطره خوش برگزاري كنگره بيست و سوم را نيز به دفتر خاطرات ساالنه كنگره سراسري 

قرآن كريم سمپاد اضافه كرد.
در نشس��ت افتتاحيه اين كنگره، پي��ام جناب آقاي دكتر علي اصغر فان��ي، وزير محترم آموزش و 

پرورش،  به شرح زير قرائت شد:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجراً َکبيراً ُر الُْمْؤِمنيَن الَّذيَن يَْعَمُلوَن الصَّ إِنَّ هَذا الُْقْرآَن يَْهدي لِلَّتي  ِهَي أَْقَوُم َو يَُبشِّ

سوره اسراء ـ آيه 9

ق��رآن، اي��ن مائده عظيم آس��ماني كه از ناحي��ه حق تعالي صادر ش��ده و بر قل��ب نوراني پيامبر 
عظيم الش��أن اس��الم � صلوات اهلل عليه و آله � نقش بسته است، كتاب انسان سازو دستورالعمل زندگي 
بش��ريت است.بدون شك تحرك، پويايي و س��رزندگي نسل نوجوان و جوان در سايه عنايت خداوند و 
در پناه قرآن كريم حاصل مي شود و آشنايی دانش آموزان با اين كتاب بزرگ و فراگيري عميق و تدبّر 
در وحي الهي، آنها را در برابر تهاجم فرهنگی دش��من و تالش برای تخريب مبانی اعتقادی و اخالقی 
آنان حفظ می كند. بسيار خرسندم كه دانش آموزان عزيز مدارس استعدادهاي درخشان، ضمن آشنايی 
با قرآن و تعليمات حيات بخش اس��الم، راه س��عادت و خوش بختی را می پيمايند و اطمينان دارم كه از 
اين رهگذر، در آينده به افرادی دانش��مند، پاك، مؤمن و پرتالش بدل خواهند ش��دتا به كشور و ملت 

خود كمك كنند.
اين جانب از برگزاركنندگان بيس��ت وس��ومين كنگره سراس��ري قرآن كريم مدارس استعدادهاي 
درخش��ان و همه دست اندركاران و مسئوالن محترم و همه فعاالن و خادمان عزيز قرآن كريم، به ويژه 
دانش آموزان برگزيده قرآني مدارس س��مپاد كه در اين مجلس باشكوه شركت كرده اند، تقدير و تشكر 
می كنم و اميدوارم همايش بس��يار خوب و خاطره انگيزي را در س��ايه لطف خداوند و توجهات حضرت 
ولی عصر)ارواحنا فداه( پيش رو داشته باشيد. خصوصا، از انتخاب هوشمندانه عبارت »وحدت اسالمي، 
همدل��ي و همزبان��ي« به عنوان ش��عار محوري اين كنگره عظيم، در ش��رايط حس��اس امروز جهاني، 

منطقه اي و ملي، صميمانه سپاسگزارم.
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 به اميد آنكه اين همايش باش��كوه قرآني،گامی تازه در راه ش��ناخت فضايل بي انتهاي اين كتاب 
مبارك باشد و روزی برسد كه رويكرد قرآني خيل عظيم استعدادهاي درخشان و پژوهش گران جوان 
كشور، خاطره انس و الفت انديشمندان اسالمي با يادگار جاويد نبي مكرم اسالم را در يادها زنده كند. 

از خداوند متعال پيروزي و توفيق شما عزيزان را در عمل به احكام قرآن كريم خواستارم.
علي اصغر فاني

وزير آموزش و پرورش

*****
ش��يوه نامه گروه هاي آمورش��ي ويژه استعدادهاي درخش��ان، 31 خرداد ماه سال جاري به ادارات 
كل آموزش و پرورش اس��تان ها ابالغ شد. ش��كل گيري و فعاليت اين گروه ها در سطح ستاد، استان ها 
و مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان عاملي بي بديل در ارتقاء كيفيت آموزشي اين مدارس هستند. يكي 
از مهم ترين برنامه هاي مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در دوره جديد 
مديريت اين مجموعه بود كه خوش بختانه با ابالغ ش��يوه نامه فوق الذكر، مقدمات آن فراهم شده است. 
اميدواريم با همكاري دبيران مجرب و كارآزموده مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان در تمامي استان ها 
و با اس��تفاده از ظرفيت كارشناس��ي گروه هاي آموزشي، ش��بكه ارتباطي مؤثر و كارآمدي براي مبادله 
افكار و نظرات در خصوص موضوعات آموزش��ي و تربيتي اين مدارس به وجود آيد و آثار و بركات آن، 

به زودي آشكار شود.
*****

همان گونه كه در سرمقاله شماره 72 )زمستان 1393( ذكر كرديم، نسل جديد مجموعه كتاب هاي 
»محتواي تكميلي« مدارس استعدادهاي درخشان، با همراهي و مساعدت صميمانه همكاران سازمان 
پژوه��ش و برنامه ريزي آموزش��ي خصوصا دفت��ر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درس��ي دوره ابتدايي 
و متوس��طه نظري و اداره كل چاپ و نظر كتاب هاي درس��ي، توليد و منتش��ر مي ش��ود. در اس��تمرار 
فعاليت هاي انجام شده در اين خصوص كه منجر به انتشار و توزيع سه عنوان كتاب محتواي تكميلي 
دروس رياضي، علوم تجربي و فارس��ي پايه هفتم در بهمن ماه س��ال گذش��ته شد، در بهار و تابستان 
امس��ال نيز توليد و انتشار نسخه ويرايش شده س��ه عنوان فوق الذكر و توليد و انتشار سه عنوان كتاب 
محتواي تكميلي دروس رياضي، علوم تجربي و فارسي پايه هشتم در دستور كار قرار گرفت و در پايان 
شهريور ماه، آخرين مراحل اجرايي آن در حال انجام است. اميدواريم نسخه هاي چاپي اين شش عنوان 
كتاب، حداكثر تا پايان آبان ماه در اختيار دبيران و دانش آموزان مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان قرار 
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بگيرد. روند توليد اين مجموعه كتاب ها براي پايه هاي تحصيلي باالتر و در عناوين درس��ي متفاوت، به 
خواست خدا ادامه خواهد داشت.

*****
ديگر روي داد مهم تابستان سال جاري، ابالغ شيوه نامه اجرايي طرح شناسايي و هدايت استعدادهاي 
برتر )ش��هاب( در سال تحصيلي 95�1394 و برگزاري دوره تأمين مدرسان استاني اين طرح با حضور 
بي��ش از 150 مدرس منتخب اس��تان ها در روزهاي 25 ت��ا 28 مرداد بود. بازنگ��ري و توليد نگارش 
جديدي از ابزار شناس��ايي اس��تعدادهاي دانش آموزان و نيز توليد كتاب »دست نامه شهاب« به عنوان 
متن آموزش��ي قابل اس��تفاده براي آموزگاران و ديگر عوامل مجري طرح ش��هاب نيز، در تابس��تان به 
س��رانجام رس��يد و محصوالت توليد شده در اين دو بخش، در روزهاي آغازين سال تحصيلي جديد به 

استان ها ارسال خواهد شد.
بررس��ي گزارش هاي اجرايي و گزارش مقدماتي ارزش يابي اجراي طرح در سال تحصيلي گذشته، 
در كنار بحث هاي گس��ترده كارشناس��ي به ويژه در كميته علمي- فني طرح ش��هاب، منجر به اتخاذ 
تصميم به گس��ترش آرام دامنه اجراي طرح در سال تحصيلي 95�1394 شد. در نتيجه، طرح شهاب 
كه س��ال گذشته تنها در پايه چهارم 32 منطقه آموزش��ي )يك منطقه در هر استان( براي نزديك به 
128 هزار دانش آموز اجرا مي ش��د، امس��ال در پايه چهارم و پنجم همان 32 منطقه سال گذشته و در 
پايه چهارم 32 منطقه آموزش��ي جديد )يك منطقه جديد در هر اس��تان( براي نزديك به 386 هزار 
دانش آموز اجرا خواهد ش��د. همانند س��ال گذشته، امس��ال نيز هزينه اجراي طرح از سوي بنياد ملي 

نخبگان تأمين خواهد شد كه بايد از اين بابت، صميمانه از مسئوالن بنياد تشكر و قدرداني نماييم.
*****

هم زمان با هفته دفاع مقدس، فرا رسيدن بهار تعليم و تربيت و آغاز سال تحصيلي 95�1394 را به 
همه همكاران گرامي در مدارس اس��تعدادهاي درخشان، ادارات استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جوان استان ها و نيز در حوزه ستادي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، 

صميمانه تبريك و شادباش مي گوييم.
مدير مسئول            
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درامتدادمسيربيستساله
مروري بر تاريخچه معاونت پژوهشي دبيرستان دوره دوم عالمه حلي يك تهران

اگر سال 1355 را به عنوان سال تأسيس نخستين »مدرسه استعدادهاي درخشان« در نظر بگيريم، تنها 
يك سال تا چهل سالگي اين مدارس باقي مانده است؛ و اگر سال 1366 را به عنوان سال احياي فعاليت هاي 
»سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان« به شمار آوريم، تنها دو سال تا سي سالگي اين نهاد باقي مانده 
است. در اين تاريخ چهل يا سي ساله، ماجراهاي شنيدني و خواندني بسياري هست كه كمتر گفته يا نوشته 

شده است، كه اي دريغ...
دبيرس��تان دوره دوم عالمه حلي يك تهران، به عنوان نخس��تين و قديمي ترين دبيرس��تان استعدادهاي 
درخشان كشور، در عبور از اين مسير چندده ساله، عالوه بر آنكه انبوهي از مدال هاي افتخار را در سطح ملي و 

بين المللي به سينه آويخته، انبوهي از خاطرات و تجارب بي بديل و ذي قيمت را نيز در سينه خود نهفته است.
تاريخچه بيست س��اله »معاونت پژوهشي دبيرستان عالمه حلي يك تهران« كه موضوع نشست صميمانه و 
گفت وگوي آموزنده تعدادي از همكاران شاغل در اين مسئوليت قرار گرفته است، برگي از اين دفتر سرشار از نكات 
آموزنده و قابل استفاده است. تا آنجا كه توانسته ايم خاطرات و اسناد را با هم تطبيق دهيم، در اين مسير بيست ساله 

)و اندكي بيشتر از آن(، چند تن مسئوليت »معاونت پژوهشي« را در اين دبيرستان بر عهده داشته اند:
1� آقاي حسين توال، از سال 1372 تا سال 1374
2� آقاي شهاب جوانمردي از سال 1375 تا 1378

3� آقاي مجيد جعفري از سال 1378 تا 1379
4� آقاي شهرام امينيان از سال 1379 تا 1381 )و چند ماه در سال 1383(

5� آقاي فرزاد صمدي از سال 1381 تا 1383
6� آقاي احمد محبي آشتياني از سال 1383 تا 1389

7� آقاي محمدجواد عمويي از سال 1389 تا كنون
اگرچه در اين نشست، امكان شنيدن مطالب آقايان مجيد جعفري، فرزاد صمدي و احمد محبي آشتياني 
فراهم نش��د، اما تالش كرديم خاطرات و تجارب دوران مس��ئوليت ايشان را نيز از دل مطالب ديگر همكاران 

جست وجو كنيم.
شما را به مطالعه متن اين گفت وگوي خواندني دعوت مي كنيم.
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رضا گلش�ن مهرجردي: حضور ميهمانان ارجمندمان عرض س��الم و ادب دارم و از بابت قبول 
دعوت و شركت در جلسه، از شما تشكر مي كنم. بهانه نشست امروز اين است كه از زمان شكل گيري 
معاونت مس��تقلي به نام »معاونت پژوهش��ي« در دبيرس��تان عالمه حلي يك تهران، بيش از 20 سال 
مي گذرد و فعاليت اين نهاد در اين مدت، اس��تمرار و پيوس��تگي خوبي داش��ته است. مرور خاطرات، 
تجارب و كارنامه اين مجموعه مي تواند الگوي خوبي براي ساير مدارس استعدادهاي درخشان باشد. 

مي خواهيم بدانيم از نگاه كساني كه در اين مجموعه مسئوليت معاونت پژوهش را عهده دار بوده اند، 
محي��ط فعاليت پژوه��ش دانش آموزي چه ويژگي ها و بايدها و نبايدهاي��ي دارد؛ مهم ترين دغدغه ها و 
رويكرد اصلي در هر دوره چه بوده است؛ چقدر از اهدافي كه مد نظر هر كدام از دوستان بوده محقق 
ش��ده و چه كارهايي همچنان بر زمين مانده اس��ت. خواهش مي كنم جناب آقاي توال به دليل سابقه 

بيشتر در اين حوزه، گفت وگو را آغاز كنند.
حس�ين توال: تاريخچه فعاليت هاي پژوهشي در دبيرس��تان عالمه حلي تهران، مسبوق به سابقه 
بيشتري از »معاونت پژوهشي« است. از نخستين سال هاي گزينش دانش آموزان استعدادهاي درخشان 
در س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اس��المي، نقش پررنگ فارغ التحصيالن در فعاليت هاي آموزش��ي 
مدرس��ه و ايده هايي كه از زمان تحصيل خودش��ان داش��تند، منجر به تش��كيل كالس هايي با عنوان 
»كالس هاي فوق العاده« ش��د. در اين كالس ها سعي مي كرديم بچه ها را به سوي آموزش از راه تعامل 

عيني و واقعي توأم با تجربه بكشانيم.
اي��ن كالس ها با امكانات خيلي محدودي اداره مي ش��د؛ به طوري كه بخش هاي غيرقابل اس��تفاده 
مدرس��ه عالمه حلي در محله حس��ن آباد، از جمله زيرزمين، پشت بام و... به فضاي كار بچه ها اختصاص 
داش��ت. اما اين فعاليت ها آثار ماندگاري روي بچه ها به جا مي گذاش��ت. ش��واهد زيادي وجود دارد كه 
زندگي تحصيلي و حرفه اي بچه ها از همين فعاليت ها شكل گرفته است. آينده تحصيلي و شغلي برخي از 
بچه ها در راستاي همين پروژه ها شكل گرفته است. حتي تعدادي از آنها گروه هايي تشكيل داده اند و كار 
حرفه اي در زمينه همان پروژه ها را ادامه مي دهند. به عنوان مثال، آقاي دكتر نيايش افشردي كه امروز 

محقق برجسته اي در زمينه نجوم است، پروژه دانش آموزي  اش »ساخت تلسكوپ جيوه اي« بود.
اين فعاليت ها براي بچه ها دو ثمر داش��ت؛ اوال فرصتي بود كه آنها را با عالئق و استعدادش��ان در 
محيط��ي فرات��ر از محيط عادي تحصيلي، به صورت عميق درگير كند و در كنار آن، موفقيت هايي كه 

به دست مي آورند، براي ادامه آن فعاليت ها در آينده عاملي انگيزه بخش بود.
ورود من به معاونت پژوهش��ي عالمه حلي )در س��ال 1372(، پس از يك وقفه و انفكاك چندساله 
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از مدرس��ه روي داد و هم زمان دو مسئوليت را بر عهده گرفتم: هم معاون پژوهشي بودم و هم فيزيك 
تدريس مي كردم. سال ها پيش از آن، در نخستين سال هايي كه ما گزينش دانش آموزان مدرسه را بعد 
از انقالب شروع كرديم، يك نوع آميختگي ميان فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي مدرسه وجود داشت. 
خيلي از فعاليت هاي بچه ها از كالس درس شروع مي شد و به حوزه پژوهشي راه پيدا مي كرد. اما پس 
از چند س��ال وقفه، اين دو از هم جدا ش��ده بود و حتي گاهي با هم در تناقص بود. البته از حدود سال 
1368، وقتي دوره دبيرستان عالمه حلي از دوره راهنمايي جدا شد، اين دوگانگي نخستين نشانه هاي 

خودش را نشان مي داد.
ح��دود س��ال 1372، همچن��ان بعضي از بچه ها به ش��دت درگير كارهاي پژوهش��ي بودند. حتي 
عده اي از آنها پروژه هاي س��نگين و بزرگي را انتخاب كرده بودند و حجم زيادي از وقت و انرژي ش��ان 
را ص��رف آموزش ه��اي الزم و كار براي اين پروژه ها مي كردند. اما در اين س��ال ها، در برابر معلمي كه 
بخواهد در كالس فراتر از كتاب هاي درسي آموزش دهد، مقاومتي وجود داشت. عمدتا به سبب وجود 
عامل كنكور، بچه ها از اينكه در كالس درس رس��مي، معلم بار اضافه اي به آنها تحميل كند و درگير 
فعاليت هاي پژوهشي شوند، استقبال نمي كردند. اما از طرفي ديگر، در حوزه معاونت پژوهشي، گروهي 

از بچه ها عالقمند و تشنه اين فعاليت بودند.
موضوع ديگر اين اس��ت كه  مثال پروژه هايي مثل »س��اخت هواپيماي خورشيدي« يا »سيموالتور 
)شبيه ساز( پرواز« در واقع الهامي بود از فعاليت هاي دانشگاهي آقاي مهرداد غفاري كه درگير پروژه هاي 
ه��وا فضا بودن��د. اين وضعيت، بچه ها را درگير موضوعاتي كرد كه فراه��م كردن زمينه آنها در محيط 
دبيرس��تاني به راحتي وجود نداش��ت؛ يا مثال آقاي دكتر احمد محبي آشتياني الهام هايي از موضوعات 

دانشگاهي شان را براي بچه ها ايجاد مي كردند كه براي بچه ها جهش فكري ايجاد مي كرد.
يكي از پروژه هاي مهم آن دوره، پروژه »ساخت زيردريايي يونس)ع(«، هم حاصل تعامل و ارتباط 
بچه ها با افراد برجس��ته اين حوزه بود و هم س��بب شد امكاناتي از برخي مؤسسات وارد مدرسه شود و 
در اختيار بچه ها قرار گيرد. چون امكانات مورد نياز براي انجام اين پروژه، خيلي فراتر كارگاه ساخت و 
امكانات و تجهيزات يك دبيرستان بود. گروه دانش آموزاني كه در موضوع زيردريايي كار مي كردند، در 

مقاطع بعدي زندگي و آينده شغلي و تحصيلي شان از آن فعاليت تأثير زيادي گرفتند.
خالصه بايد بگويم كه در دوره مسئوليت معاونت پژوهشي من از سال 1372 تا 1374، دو ركن را 
با هم مرتبط كرده بوديم: يكي بچه هاي عالقمند به يادگيري و تالش و ديگري فارغ التحصيالن جوان 

عالقمند به ياددادن. خوش بختانه اين زنجيره تا سال ها پس از آن هم تداوم داشت و دارد.



شماره 74 / تابستان 1394 / 121

در دو دوره متفاوت حضورم در مدرس��ه، دو 
نمايش��گاه بزرگ برگزار ش��د كه در مسير آينده 
مدرس��ه خيلي اثرگذار بود. يكي اولين نمايشگاه 
عالمه حلي در زمستان سال 1365 و بهار 1366 
ب��ود كه در واق��ع نقطه اتصال آق��اي دكتر اژه اي 
با مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان شد. آن زمان 
ايش��ان يكي از بازديدكنندگان بودند. مس��ئوالن 
ديگري هم از نمايشگاه بازديد داشتند؛ مثال آقاي 
دكت��ر فاني )وزير كنوني آم��وزش و پرورش ( كه 
در آن زم��ان مديركل آموزش و پرورش اس��تان 
تهران بودن��د و آقاي اكرمي ك��ه وزير آموزش و 
پرورش بودند هم ج��زو بازديدكنندها بودند . اين 
نمايشگاه محل عرضه دست آوردها و فعاليت هاي 
پژوهشي بچه  و كامال مرتبط با فعاليت هاي درسي 
و آموزشي آنها بود؛ در واقع درس بچه ها آكنده از 
اين نوع فعاليت هاي پژوهش��ي بود. اين نمايشگاه 
اثر كليدي داش��ت و در واقع باعث ش��د سازمان 

ملي پرورش استعدادهاي درخشان شكل بگيرد.
نمايش��گاه بزرگ ديگري ه��م در عالمه حلي 
داش��تيم ك��ه در اواس��ط دوره مس��ئوليت من، 
حدود س��ال 1373 برگزار ش��د. نمايشگاه دوم از 
لحاظ وس��عت، خيلي بزرگ تر از قبلي بود و همه 
فضاهاي مدرسه درگير آن بودند. در آن نمايشگاه 

هم ارتباط هاي زيادي برقرار شد و مؤثر افتاد.
در پاي��ان، اي��ن را ه��م بگويم ك��ه خيلي از 
پروژه هايي كه در معاونت پژوهشي كار مي شد، به 
طور طبيعي در جش��نواره خوارزمي رتبه مي آورد 

پژوهش�ي،  فعاليت ه�اي 
در واق�ع پ�ل ارتباط�ي بين 
دوره ه�اي  فارغ التحصي�الن 
اول و دانش آموزان دوره هاي 
فعاليت ه�اي  ب�ود.  بع�دي 
پژوهش�ي بس�تري بود براي 
با  مدرس�ه  بچه هاي  ارتب�اط 
فعاليت هاي علمي و حرفه اي 
وارد  ك�ه  فارغ التحصيالن�ي 
درگي�ر  و  ش�ده  دانش�گاه 
ي�ا  تحصيل�ي  فعاليت ه�اي 

حرفه اي شده بودند
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و بچه ها لذت موفقيت را در جشنواره خوارزمي هم مي چشيدند.
حس�ين ش�جاعي : من به ياد دارم كه بعد از برگزاري نمايش��گاه س��ال تحصيل��ي 66�1365، 
زمزمه هايي در ميان بچه ها ش��روع ش��د كه ما براي كنكور آماده نيس��تم. در س��ال 67�1366 عمال 
فعاليت هاي پژوهش��ي در مدرس��ه متوقف شد. سال بعد كه ما به مدرسه چهارراه لشگر منتقل شديم، 
نارضايتي ناش��ي از عدم انجام فعاليت هاي كنكوري در مدرس��ه، باعث شد مدير مدرسه تغيير كند. در 
زمان مديريت آقاي انوار، فضاي مدرسه كال آموزشي شد؛ بهترين معلم هاي آموزشي به مدرسه آمدند 
و حضور فارغ التحصيالن خيلي كم رنگ ش��د. آقاي انوار يك سال بيشتر مدير نبودند و در سال 1369 
كه آقاي گرانمايه مدير مدرسه شدند، فضاي مطلوب تري براي كارهاي پژوهشي شكل گرفت كه يكي 
از نشانه هاي آن، حضور پررنگ جناب آقاي فريپور )از فارغ التحصيالن قديمي سمپاد( در مدرسه بود. 
آقاي گرانمايه در س��ال 70�1369 مدير مدرس��ه بودند و پس از ايش��ان، وقتي آقاي حميدي فر مدير 
شدند، سيستم مجدا تغيير كرد. آقاي حميدي فر هم دو سال مدير بودند تا سال 1372 كه آقاي رسول 
يوسفي مديريت دبيرستان عالمه حلي را بر عهده گرفتند. با آمدن آقاي يوسفي، كامال فضا باز شد. در 

اين فضا، آقاي توال به مدرسه آمدند و معاونت پژوهشي رسما تأسيس شد.
گلش�ن مهرجردي: اينكه مي گوييم »معاونت پژوهش��ي تأسيس ش��د« يعني چه؟ غير از اينكه 
فردي به عنوان معاون پژوهشي انتخاب شد، چه چيز هايي ديگري به وجود آمد؟ آيا گروه هاي پژوهشي 

شكل گرفتند؟ كالس هاي پژوهشي به راه افتادند؟ و يا چه چيزهاي ديگري...؟
توال: زماني كه من وارد مدرس��ه ش��دم، اين فعاليت ها در نقطه صفر نبودند. آن زمان فعاليت هاي 
پژوهشي قالب و شكلي ابتدايي داشت. گروه هاي علمي و پژوهشي در مدرسه وجود داشت و فردي به 
نام آقاي معصوميان هم آنها را سرپرستي مي كرد. حتي پروژ ه هاي علمي مثل »سيموالتور )شبيه ساز( 
پرواز« و »هواپيماي خورش��يدي« هم شروع ش��ده بود كه من وارد مدرسه شدم. ما هم كار را با قوت 

بيشتري ادامه داديم.
گلشن مهرجردي: ضمن تشكر از جناب آقاي توال، خواهش مي كنم جناب آقاي جوانمردي بيان 

تاريخچه را از سال 1374 ادامه دهند.
ش�هاب جوانمردي : من خردادماه س��ال 1374 وارد مدرسه شدم؛ اما نه براي معاونت پژوهشي، 
بلكه براي حوزه فعاليت هاي كامپيوتر. فكر مي كنم حدود يك سال بعد، يعني خرداد ماه 1375 درباره 
معاونت پژوهش��ي با من صحبت شد. در مهر ماه 1375 مس��ئوليت معاونت پژوهشي را در دبيرستان 

متقبل شدم و تا پايان شهريور 1378 اين مسئوليت را داشتم.
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به خاطرم هس��ت كه يك روز بعدازظهر، آقاي يوس��في )مدير مدرسه( به كارگاه كامپيوتر مدرسه 
آمدند و از آنجا بازديد كردند. كارگاه كامپيوتر س��ازمان دهي مجدد ش��ده ب��ود و بچه ها آنجا كارهاي 
پروژه اي انجام مي دادند. هنگام بازديد، از كنار »سيموالتور )شبيه ساز( هواپيما« گذشتيم؛ اين دستگاه 
چند س��ال قبل به دست بچه هاي مدرسه ساخته ش��ده بود و بقاياي نيمه خراب آن در كارگاه، يادآور 
يك خاطره و افتخار براي مدرس��ه بود. آنجا آقاي يوس��في گفتند: »آيا مي شود بچه ها اين را ببينند و 
حس كنند كه باز هم ممكن اس��ت چنين كارهايي در مدرس��ه انجام شود؟ ما مي خواهيم برگرديم به 

آن زمان و به همان خاطرات.«
آقاي توال فرمايش دقيقي داشتند. موضوع پژوهش در گذشته يك مفهوم جاافتاده در اين مجموعه 
بود، مس��تقل از اينكه چه نامي داش��ت: »فوق برنامه«، »پژوهش��ي« و يا هر نام ديگري. ما س��مپاد و 
دانش آموز س��مپادي را با تصوري وراي آن چه كه در كتاب هاي درس��ي بود، مي ش��ناختيم. البته اين 
تصوير فراتر از معمول، براي بعضي ها رنگ »علمي«تري داش��ت � كه مثال كتاب حس��اب ديفرانسيل 
و انتگرال يا ش��يمي آلي فالن اس��تاد را مطالعه مي كردند � و براي بعضي ديگر به حوزه اجرا و عمل 
پروژه اي نزديك تر بود. البته براي برخي هم اين دو توأمان بود؛ يعني بچه هايي داش��تيم كه در هر دو 

عرصه فعاليت داشتند.
لذا فكر مي كنم هدف تأس��يس معاونت پژوهش��ي كه از زمان جناب آقاي توال شروع شد، به نوعي 
يك بازس��ازمان دهي و يا يك تجس��م بخش��يدن دوباره بود به هر آن چه در گذشته اتفاق افتاده بود و 
عناصر مشخصي هم داشت: )1( دانش آموز پرسشگر، يعني ما دوست داشتيم دانش آموزان جستجوگر 
و پرسش��گر باش��د و خيلي از اين موضوع اس��تقبال مي كرديم؛ )2( معلماني كه به رش��د بچه ها فراتر 
از كتاب هاي درس��ي فكر مي كردند. عم��ده اين معلمان از فارغ التحصيالن قديمي مدرس��ه بودند كه 
خاطرات گذش��ته و تربيت گذش��ته بر آنها خيلي مؤثر افتاده بود؛ )3( تعريف سمپاد و آنچه كه سمپاد 
را س��مپاد مي كرد. يك تعريف نانوشته و يك ميثاق ناگفته اين بود كه اصال بچه هاي سمپادي آنهايي 

هستند كه تحت اين گونه آموزش ها قرار بگيرند. اين جزو ذات تعريف سمپاد بود.
تش��كيل معاونت پژوهشي، نوعي بازسازمان دهي و چارچوب بخشي به اين فعاليت ها بود، مخصوصا 
بعد از اينكه مسئله كنكور براي بچه ها خيلي جدي شد. فارغ التحصيالن سال 1369 عالمه حلي اولين 
دوره اي بودند كه در كنكور ش��ركت كردند و در كنكور اتفاق هايي افتاد. مثال ما بچه هاي دو س��ه سال 
كوچك تر، ديديم برخي از كس��اني كه در نظر ما آدم هاي خيلي توانا و باس��وادي بودند، در كنكور به 
نتيجه مطلوبي نرسيدند. اين مسئله نوعي ترس عمومي را بر مجموعه غالب كرد. من كه فارغ التحصيل 
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س��ال 1371 هس��تم، بچه هاي س��ال 1369 و 1370 را رصد مي كردم كه ببينم وضعيت آنها چگونه 
است. كساني كه جايگاه علمي بااليي در مدرسه دارند و به خاطر توانمندي ها و فعاليت هايشان مشهور 
هس��تند، آيا توانستند در دانشگاه هم به رشته مورد عالقه خود بروند؟ عمال از موقعي كه از ساختمان 
حس��ن آباد جابه جا ش��ديم و به مدرسه چهارراه لشگر رفتيم، س��مت و سوي همه فعاليت هاي مدرسه 

متوجه كتاب هاي درسي معمول بود.
آقاي توال س��عي كردند يك س��نگ بنا براي ايجاد معاونت پژوهشي بگذارند. آن موقع ما تجربه اي 
نداشتيم، اما خيلي عالقمند بوديم و تالش زيادي مي كرديم. الگو و مدلي هم نداشتيم و به مرور زمان 
حوزه پژوهش��ي و ماهيتش تعريف ش��د. با توجه به بازخوردي كه اين حوزه از بچه ها، اوليا، معلمان و 
محي��ط اطراف مي گرفت، س��عي مي كرد خودش را تصحيح كند. چي��زي كه خودم خيلي به آن توجه 
و تأكيد داش��تم، »تنوع اس��تعداد بچه ها« بود. خاطرات دانش آموزي ام مرا به اين سمت مي برد كه اگر 
مي خواه��ي كاري انجام دهي، توجه داش��ته باش بچه هايي كه اينجا هس��تند )حدود 200 نفر در هر 

دوره(، استعدادهاي متفاوتي دارند.
ناصر جعفري: اشاره كرديد كه دغدغه يك نسل براي پر كردن خألهاي آموزشي و اشتياق نسل 
ديگر براي يادگيري، باعث ش��عله ور ش��دن حوزه پژوهشي در مدرسه ش��د. از طرفي هم هيچ الگويي 
براي اين كار در دس��ترس نبود. لطفا توضيح بدهيد روش كار كس��اني كه در مقام مربي كار پژوهشي 
را به بچه ها ياد مي دادند، همين روش��ي بود كه ما در بس��ياري از كتاب هاي پژوهش هاي دانش آموزي 
مي بينيم يا الگوي ساده ش��ده پژوهش دانش��گاهي بود؟ و يا اصال انشاي جديدي بود؟ خالصه اين چه 

الگويي بوده كه نسبت به الگوهاي ديگر مدارس خاص، توفيق بيشتري داشته است؟
جوانمردي: من فكر مي كنم انشاي جديدي بود؛ چون خيلي از مربيان ما تحصيل كرده حوزه هاي 
علوم تربيتي نبودند و زمينه قبلي فعاليت هاي آموزش��ي را نداش��تند. در واقع بايد اين سؤال را پرسيد 
كه چه اتفاقي افتاد كه نمايش��گاه سال 1366 برگزار ش��د. ببينيد؛ ما در دوران دانش آموزي، زير نظر 
فارغ التحصيالن، مثال ماش��ين جوجه كشي درست مي كرديم، يا مثال در آزمايشگاه شيمي مرگ  موش 
درس��ت مي كرديم. لذا وقتي كه وارد دانش��گاه شديم، هم ايده هايي داشتيم و هم خأل هايي را احساس 

مي كرديم كه اين ها باعث شد كارهايي انجام دهيم.
اما من فكر مي كنم نقطه ش��روع را بايد از جاي ديگري جس��تجو ك��رد. در زمان دانش آموزي ما، 
در مدرس��ه اتاق��ي بود كه اختراعات آقاي فريپ��ور را آنجا جمع آوري كرده بودند. آنجا هميش��ه براي 
م��ا جاي اس��رارآميزي ب��ود و انگيزه هايي را براي بچه ها ايج��اد مي كرد. با خودم��ان مي گفتيم آيا ما 
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هم مي توانيم مثل آقاي فريپور بشويم، مثل آقاي 
درون��ه، مثل آق��اي مهدي زاده بش��ويم. ما چنين 
الگوهايي داشتيم و با اين الگوها بزرگ شديم. بايد 
اين گروه را جمع كرد و از آنها پرس��يد كه چگونه 
به اين نتيجه رس��يدند و به چني��ن فعاليت هايي 
پرداختن��د. آيا آنه��ا هم الگويي داش��تند يا واقعا 

كارشان خودجوش بوده؟
ش�جاعي: فارغ التحصيالني كه معلمان دوره 
راهنمايي ما بودند، بخشي از دوران تحصيل خود 
را در مدرسه استعدادهاي درخشان قبل از انقالب  
گذرانده ان��د. آي��ا در آن زمان هم در مدرس��ه كار 

پژوهشي انجام مي شد يا خير؟
ت�وال: من برمي گ��ردم به س��ال هاي پيش از 
پيروزي انقالب اس��المي كه م��ا دانش آموز دوره 
راهنمايي بوديم. مدرسه استعدادهاي درخشان كه 
در س��ال 1355 تأسيس شد، بر مبناي روش هاي 
آموزش��ي ش��كل گرفت كه اصال بويي از آموزش 
و پ��رورش متع��ارف ايران نبرده ب��ود. »تحقيق و 
پژوهش«، روش آموزش اين مدرسه بود و منحصر 
به درس هاي علوم تجربي هم نمي ش��د. در درس 
تاريخ، ادبيات، جغرافيا و ... درس بر پايه تحقيق و 

پژوهش پيش مي رفت.
مثال در درس ادبيات، م��ا بايد در مورد عطار 
نيش��ابوري تحقيق مي كرديم، چند كتاب در باره 
او مي خواندي��م، اش��عار او را مي خواندي��م و بعد، 
گزارش��ي در كالس ارائه مي كرديم. شيوه آموزش 
درس ادبيات بر اين س��ياق بود. در درس جغرافيا، 

»توجه به تنوع استعدادها 
و اينكه اس�تعدادهاي بچه ها 
را محدود و محصور به بعضي 
از موضوع�ات نكني�م« ك�ه 
پژوهش ام�كان بروز و ظهور 
اي�ن اس�تعدادها را مي داد و 
»توجه ب�ه اينك�ه بچه ها در 
آينده به كدام مسير خواهند 
رف�ت« از طريق اتصالش�ان 
واقع�ي پژوهش  ب�ه فض�اي 
دو  حرف�ه اي،  كس�ب وكار  و 

رويكرد اصلي بود
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هر كسي بايد در باره يك كشور تحقيق مي كرد. گروه ما در باره انگلستان تحقيق مي كرد. كامال يادم 
هست كه نقشه انگليس را روي كاغذهاي بزرگ كشيده بوديم، صنايع بزرگ انگليس و توزيع جمعيت 
را روي آن مشخص كرده بوديم. حتي يك نوبت به دفتر فرهنگي سفارت انگليس رفتيم و از آنها فيلم 
و عكس و اساليد و كتاب درباره انگليس گرفتيم. حدود يك ماه طول كشيد تا سرانجام گزارشي درباره 
انگليس تهيه كرديم. اين شيوه آموزش بود. كالس ديگري داشتيم به اسم »فن بيان« كه موضوع آن 
بحث سياسي بود. يكي از مباحث اين كالس در سال اول راهنمايي، روش هاي مملكت داري بود. ما به 
گروه هايي تقسيم مي شديم؛ گروهي طرف دار سلطنت بودند و گروهي جمهوري خواه. بعد در كالس بر 
س��ر اين موضوع بحث مي كرديم كه مثال چه روشي براي اداره جامعه مناسب تر است. بعدها فهميديم 
كه اين بحث ها ضبط مي شد و يك كميته چندنفره آن را گوش مي كردند كه يكي از اعضاي آن كميته، 

رئيس دانشكده ادبيات دانشگاه تهران بود.
اولين نمايش��گاه مدرسه، در سال 1356 برگزار ش��د. در آن زمان، شاه معدوم از نمايشگاه بازديد 
كرد. يك س��ال بعد هم نمايش��گاه كوچك تري برگزار شد كه فرزندان شاه معدوم از آن بازديد كردند. 
آقاي فريپور در آن نمايشگاه پروژه هايي مانند يك تلويزيون دست  ساز، يك گهواره الكترونيكي و كتابي 

كه وقتي آن را باز مي كردي، شوك خفيفي به آدم مي داد، ساخته بود.
من در آن نمايشگاه مسئول بخش فن بيان بودم كه بايد كتاب »به سوي تمدن بزرگ« محمدرضا 
پهل��وي را مي خواندي��م و نقد مي كرديم. آقاي محمد ناصرزاده و آقاي س��يدمحمد روحاني هم در اين 
گروه بودند. حتي يادم هس��ت كه وقتي ش��اه معدوم از نمايش��گاه بازديد مي كرد، آقاي روحاني با او 

مصاحبه كرد.
گلش�ن مهرجردي: با اين توضيحات، بايد گفت كار پژوهشي در مدارس استعدادهاي درخشان 
قبل از انقالب، به ش��يوه اي طراحي ش��ده پايه گذاري شده است. نس��ل دانش آموزان آن زمان، صاحب 
خاطراتي از دوره دانش آموزي خود بودند كه در دوره فارغ التحصيلي، در مقام مربي پژوهش به بازتوليد 
آن پرداختند. اما چون س��اختار معيني پش��تيبان كار نبود و وقفه هايي هم به وجود آمده بود، تالش 
مجددي براي سروس��امان دادن به موضوع الزم آمد و نتيجه، تأس��يس »معاونت پژوهشي« بود. اما آيا 
در دوره پيش از پيروزي انقالب اس��المي، چيزي به نام »معاونت پژوهش��ي« يا »گروه پژوهش��ي« در 

مدرسه وجود نداشت؟
توال: در دوره پيش از پيروزي انقالب اسالمي، كالس هايي داشتيم كه نامشان را »كلوب« گذاشته 
بودند. در اين كالس ها، بچه ها درس هاي آزاد و اختياري را انتخاب مي كردند. ما هفته اي 2 يا 3 جلسه 
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كلوب داش��تيم: كلوب فيزيك، رياضي، تئاتر، موس��يقي و...؛ بچه ها بنا بر عالئق ش��ان اين كلوب ها را 
انتخاب مي كردند. تمامي بچه هاي هر پايه، در يك ساعت معين كلوب داشتند و هر كسي موضوعي را 
كه عالقه داش��ت انتخاب مي كرد. در اين كلوب ها عالئق و استعدادهاي خاص بچه ها شكل مي گرفت. 
اداره هر كلوب، بر عهده گروه جداگانه اي بود. مثال كلوب رياضي را گروه رياضي اداره مي كرد و كلوب 

فيزيك را گروه فيزيك. برگزاري اين كالس ها، بخشي از برنامه هفتگي مدرسه بود.
به طور كلي، اصال برنامه رايج آموزش و پرورش در مدرس��ه اجرا نمي شد و والدين ما نگران بودند 
كه اگر اين برنامه ها و طرح ها شكس��ت بخورد، بچه هايش��ان چه وضعيت��ي از لحاظ تحصيلي خواهند 
داشت؟ از همان كالس اول راهنمايي، درس فيزيك و شيمي و زيست شناسي داشتيم و محتواي آنها 
هم هيچ ارتباطي با محتواي كتاب هاي درس��ي آموزش وپرورش نداشت. ارزش يابي بر اساس نمره هم 

نداشتيم؛ امتحان پايان ترم داشتيم، اما معدل و نمره نداشتيم.
به نظر من، چيزي كه در س��ال هاي پس از انقالب به س��مپاد صدمه زد و ما نتوانس��تيم انس��جام 
و هماهنگ��ي م��ورد نياز را حفظ كنيم، موض��وع آموزش معلمان بود. ما بعده��ا فهميديم كه روزهاي 
پنجشنبه كه ما تعطيل بوديم، معلمان ما سر كالس هاي آموزشي مي رفتند و امتحانات سنگيني از آنها 

گرفته مي شد. در سال هاي بعد از انقالب، چند نفر از معلمان مذهبي آن مدرسه، معاون وزير شدند.
جوانمردي: فكر مي كنم مهم ترين عنصر انتقال گذشته به آينده، جمع كوچكي از فارغ التحصيالن 
و معلمان بودند. البته از نظر شكلي، ما هم فيزيك و شيمي و زيست شناسي در دوره راهنمايي داشتيم 
و در كالس هاي درس��ي، تحقيق مي كرديم. در واقع از لحاظ ساختاري، خيلي چيزها منتقل شده بود. 
اما مثال فيزيكي كه در س��ال دوم راهنمايي در كالس آقاي فريپور ياد گرفتيم، هيچ موقع تكرار نش��د؛ 
در حالي كه، در س��ال اول راهنمايي و سوم راهنمايي، مطالب دوره دبيرستان تدريس مي شد. يا مثال 
درس شيمي كه آقاي آراسته به ما ياد مي داد، تدريس زودهنگام شيمي دبيرستان نبود؛ ولي معلمان 
ديگر روح اين قضيه را درنيافته بودند. در واقع آنها فقط ش��كل را حفظ كرده بودند و فكر مي كنم از 

جايي به بعد، حتي شكل ظاهر را هم نتوانستند حفظ كنند.
گلش�ن مهرجردي: بحث خيلي جالبي بود و دامنه تاريخچه مورد بحث را تا س��ال هاي پيش از 

پيروزي انقالب اسالمي گسترده كرد. اما اجازه دهيد به مسير قبلي بحث بازگرديم.
جوانمردي: در مورد تنوع اس��تعدادها مي گفتم. ش��ايد يكي از مهم ترين مواردي كه در معاونت 
پژوهش��ي در مدرس��ه توانس��تيم به آن بپردازيم و يا حداقل تالش كنيم آن را دنبال كنيم، بخشي از 
آس��يب هايي بود كه ما در دوره تحصيل با آن مواجه بوديم. ما به خاطر اجراي بخش��ي و محدود اين 
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نوع آموزش ها صدماتي خورديم. توان فارغ التحصيالن براي پوش��ش همه بچه ها كافي نبود. مثال يكي 
دو كالس تحت پوشش قرار مي گرفت و دو كالس ديگر در قالب آموزش هاي معمولي قرار مي گرفتند 
و سال به س��ال هم اين توان كمتر مي ش��د. خاطرم هس��ت كه بچه ها در مدرسه دو دسته شده بودند و 
تنها يك دسته از آنها در رشته هاي مختلفي مثل رياضي، فيزيك و يا هرگونه فعاليت فوق برنامه ديگر، 
تح��ت آموزش هاي خاص قرار مي گرفتند. در س��ال هاي بعد، گروه هاي كوچك ت��ري تحت اين توجه 
بودن��د و اين آس��يب، يكي از دغدغه هاي جدي من بود. در اين فك��ر بودم كه همه بچه ها بايد فرصت 
آموزش هاي خاص را داش��ته باشند و تنوع الزم در حوزه هاي مختلف براي همه بچه ها، حتي خارج از 

معاونت پژوهشي و در رشته هايي چون ادبيات، تاريخ و ... نيز بايد فراهم شود.
گلش�ن مهرجردي: بنابراين مهم ترين دغد غه ش��ما در ش��روع دوران معاونت اين بود كه حوزه 

فعاليت هاي فوق برنامه و پژوهشي را »متنوع« و »فراگير« كنيد.
جوانمردي: در آن زمان معاونت پرورش��ي س��اختار مشخصي داشت. وقفه كوتاهي ايجاد شده بود؛ 
چون آقاي توال سال 1374 از مدرسه رفته بودند و من مهر ماه 1375 معاون پژوهشي مدرسه شده بودم. 
ما بايد همه چيز را از اول ش��روع مي كرديم و حتي براي مطالعه هم هيچ س��ابقه اي وجود نداشت. اين را 
هم بگويم كه يكي از الگوهايي كه در ذهن من بود، تجربه مدرسه راهنمايي عالمه حلي دو تهران بود. از 
بدو تأس��يس اين مدرسه، ايجاد يك نظام آموزشي متفاوت مد نظر بود. »فوق برنامه«اي وجود نداشت و 
همه چيز، بخشي از برنامه اصلي بود. نظام ارزش يابي كامال متفاوت بود. آنجا هم بحث »تنوع استعدادها« 

و اينكه »همه بچه ها بايد فرصت حضور در فعاليت ها را داشته باشند«، وجود داشت.
تا پايان س��ال 1378 كه در مدرس��ه حضور فعال داش��تم، گروه هاي پژوهش��ي ش��كل گرفته و 
»واحدهاي درس��ي پژوهش��ي« هم در برنامه درس��ي بچه ها ورود پيدا كرده بود. بچه ها حق داش��تند 
يكي از اين واحد ها را انتخاب كنند، يا درگير المپياد ش��وند، يا خودش��ان پيشنهادهاي ديگري مانند 
مطالعات تاريخي و ادبي بدهند. در واقع، بچه ها در س��اعت پژوهش اجازه داش��تند هر فعاليتي را كه 

دوست دارند، انجام دهند.
دغدغه ديگري كه در س��ال هاي پاياني حضور براي من ايجاد ش��د، اين بود كه بچه ها بعد از مدرسه 
مي خواهند چه كار كنند. وقتي ما فارغ التحصيل ش��ديم، ديديم بيرون از مدرس��ه فضاي متفاوتي است 
و با مش��كالتي مواجه شديم. فضاي بسته درون مدرسه باعث شده بود ارتباطات ما ضعيف و ادبيات مان 
خاص ش��ود و اين در دوره كارشناس��ي من را آزار مي داد. حدود س��ال 1378 فكر كرديم كه پروژه هاي 
دانش آموزي را به بيرون مدرس��ه منتقل كنيم. مثال رفتيم به مركز تحقيقات راه آهن و گفتيم پيشنهاد 
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پ��روژه بدهيد تا بچه ها انجام دهند. در نتيجه، مثال 
»تش��خيص بريدگي چ��رخ قط��ار از روي صوت« 
پروژه دانش آموزي شد و بچه ها با سختي هاي زياد 
روي اين موضوع كار كردند. سعي كرديم بچه ها با 
فضاهاي بيرون مدرس��ه در تعامل باشند و ارتقاي 
توانمندي پژوهشي، كاربردهاي واقعي را هم شامل 

شود.
در ي��ك جمله، باي��د بگويم »توج��ه به تنوع 
استعدادها و اينكه استعدادهاي بچه ها را محدود و 
محصور به بعضي از موضوعات نكنيم« كه پژوهش 
ام��كان ب��روز و ظهور اين اس��تعدادها را مي داد و 
»توج��ه به اينكه بچه ها در آينده به كدام مس��ير 
خواهند رفت« از طريق اتصالشان به فضاي واقعي 
پژوهش و كس��ب وكار حرفه اي، دو رويكرد اصلي 

ما بود.
م��ا 7 گ��روه پژوهش��ي داش��تيم: »فيزيك«، 
»رياضي��ات«،  »زيست شناس��ي«،  »ش��يمي«، 
»كامپيوتر«، »الكترونيك« و »مكانيك« كه هركدام 
يك مسئول گروه بس��يار قوي داشتند. هركدام از 
اي��ن گروه هاي پژوهش��ي ي��ك بياني��ه مأموريت 
داش��تند. وقتي بچه ها پ��روژه اي را انجام مي دادند، 
مش��خص مي كردند كه نس��ل پايين تر در انتخاب 
پروژه ه��اي بعدي بايد چه كاري انجام دهند . تعداد 
زي��ادي از فارغ التحصيالن مدرس��ه مربي پروژه ها 
بودند. در س��تاد مديريت حوزه پژوهش هم عالوه 
بر بن��ده، آقايان مجيد جعفري، حس��ين رياحي و 

محمدمهدي رنجبر نقش آفريني مي كردند .

       
درگي�ر  ك�ه  بچه هاي�ي 
بودند،  پژوهشي  فعاليت هاي 
رش�ته هايي  دنب�ال  دقيق�ا 
مي رفتند كه مي دانس�تند در 
آن قرار است چه كاري انجام 
دهند. اين خيلي مهم اس�ت 
كه وقت�ي وارد رش�ته اي در 
دانشگاه مي شدند، اين رشته 
ب�ا ديگر رش�ته ها برايش�ان 

علي السويه نبود
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عمده دستاوردهاي اين دوره كاري، در نمايشگاه مهر 1376 )فقط در حوزه رايانه( و نمايشگاه سال 
1378 به نمايش درآمد كه تقريبا همه بچه ها درگير آن بودند. حتي مديريت اين نمايشگاه هم بر عهده 

دو نفر از بچه هاي مدرسه  بود كه اتفاقا بعدها قابليت هاي مديريتي شان را خيلي بيشتر نشان دادند .
توال: فعاليت پژوهش��ي يك محيط رش��د بود، هم براي بچه ها و هم براي فارغ التحصيالني كه به 
عن��وان مربي فعاليت مي كردند. خود من، بخش مهمي از مهارت هايي كه توانس��تم كس��ب كنم و در 
زندگي ام بسيار كاربرد داشت، همان مهارت هايي بود كه در خالل اين فعاليت ها به دست آمده بود. در 

كار مسائلي بود و با آنها مواجه شده بوديم كه هيچ جاي ديگري نمي توانستيم با آن مواجه شويم .
گلش�ن مهرجردي: خوب است كمي هم در مورد فرايندهای كاري حوزه پژوهش توضيح دهيد. 

ظرف زماني و الگوي عمل گروه هاي پژوهشي چگونه بود؟
جوانمردي: بعد از اينكه گروه هاي پژوهشي شكل گرفت، در حد 2 ساعت رسمي از برنامه هفتگي 
بچه ها امكان حضور آنها در فعاليت هاي پژوهش��ي فراهم بود. بچه ها گروه پژوهشي مورد عالقه شان را 
انتخاب مي كردند كه مثال رياضي باشد يا فيزيك و... و در پايان هر نيم سال، اجازه داشت گروهشان را 
عوض كنند. مربيان سعي مي كردند با ريزپروژه هايي كه به بچه ها مي دادند، آنها را عالقمند كنند. اين 
در واقع يك محك دوطرفه بود. كس��اني كه جدي تر بودند، پروژه هاي جدي تري هم برايش��ان تعريف 

مي شد.
نظام ارزش يابي  كالس پژوهشي را به اين سمت برديم كه حضوروغياب نداشته باشد و نمره و معدل 
هم وجود نداش��ت. هر كس��ي كه وارد اين فضا مي شد، جايزه اش اين بود كه مي توانست كار خوبي انجام 
دهد و در نمايشگاه و جشنواره خوارزمي و ... كارش را عرضه كند. در اين نظام، جايزه  دادن چيز جذابي 
نبود. بهترين جايزه، حضور در اين فعاليت ها و لذت بردن از كار بود. حتي معلمان ما هم همين طور بودند. 
هيچ كس در قيد و بند قواعد رس��مي نبود. خيلي وقت ها جلس��ات ما از ساعت 7 شب شروع مي شد. هر 
هفته با مسئوالن گروه ها جلسه داشتيم. از آنجا كه موضوع جانشين پروري براي ما بسيار مهم بود، مديران 
گروه ها نفرات دوم و سومي هم داشتند. در نظرمان بود كه نسل بعدي معلمان را تربيت كنيم؛ بنابراين در 

نسل هاي مختلف انقطاع رخ نمي داد و فعاليت ها در مسيري مشخص پيش  مي رفت.
تا پايان س��ال سوم دبيرستان، مانع ش��ركت بچه ها در فعاليت هاي پژوهشي نمي شديم و فقط سال 
چهارم را به مسئله كنكور اختصاص مي داديم. در پايه سوم، پژوهش اختياري بود؛ بچه هايي كه از اول 
درگير فعاليت  هاي پژوهشي بودند، در پايه سوم به عنوان راهنما خيلي به ما كمك مي كردند. در واقع 

كساني كه در اين نظام رشد كرده بودند، به راهبري پروژه هاي ديگر دانش آموزان كمك مي كردند.
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بارها و بارها ديديم بچه هايي كه درگير كارهاي پژوهش��ي بودند، در كنكور هم نتيجه خيلي خوبي 
گرفتند. اتفاقا تاريخ چندده س��اله س��مپاد اجازه مي دهد كه عوامل موفقي��ت را در بچه ها رصد كنيد. 
بايد مطالعه اي انجام ش��ود كه چرا بچه هايي كه اين مس��ير را پيش گرفته  بودند، كمترين آسيب  را در 

دانشگاه ديدند، كمترين تغيير رشته را داشتند و اهدافشان برايشان مشخص بود.
ت�وال: اگر اجازه بدهيد، نكت��ه اي را به مطالب آقاي جوانمردي اضافه كن��م. به نظرم يكي از عوامل 
عدم موفقيت بچه ها در دوره  دانش��گاه اين اس��ت كه خيلي از كس��اني كه وارد دانش��گاه مي ش��وند، 
نمي دانند وارد چه رش��ته اي ش��ده اند؛ نمي دانند دنبال چه هس��تند؛ اين سرگش��تگي ها، يكي از علل 
تخفيف انگيزه و تالش اس��ت. بچه هايي كه درگير فعاليت هاي پژوهشي بودند، دقيقا دنبال رشته هايي 
مي رفتند كه مي دانس��تند در آن قرار اس��ت چه كاري انجام دهند. اين خيلي مهم است كه وقتي وارد 
رش��ته اي در دانشگاه مي شدند، اين رشته با ديگر رش��ته ها برايشان علي السويه نبود. نكته ديگر اينكه 
چنين فعاليت هايی در آن ش��رايط خاص، دستاوردهاي زودهنگامي براي بچه ها ايجاد مي كرد و قدرت 
تطبيق شان را با شرايط خيلي تقويت مي كرد. مثال ياد مي گرفتند كه همه چيز در دنيا مطابق خواسته 
و مراد آنها نيست؛ اينكه براي به دست آوردن چيزي بايد تالش كرد و اينكه چطور مي توان با حداقل 

امكانات، دست آوردهاي بزرگي به دست آورد.
گلش�ن مهرجردي: آيا برآوردي داريد كه چند درصد از بچه ها در اين فعاليت ها شركت مي كردند 

و در سال سوم هم به كار ادامه مي دادند؟
جوانمردي: بيان عدد مش��خص سخت است؛ ولي قطعا مي شود گفت كه بيش از 50 درصد بچه ها 

در سال سوم دبيرستان هم درگير كار پژوهشي بودند.
گلش�ن مهرجردي  : از آقاي جوانمردي خيلي متش��كرم. با اين توضيحات، به حدود س��ال 1379 
رس��يديم. مقطع بعدي فعاليت معاونت پژوهشي دبيرستان عالمه حلي )يك( تهران، سال هاي 1379 
تا 1383 است. در اين جلسه جاي آقايان مجيد جعفري و فرزاد صمدي براي مرور خاطرات اين دوره 
خالي اس��ت. اما خوش بختانه در خدمت آقاي مهندس ش��هرام امينيان هس��تيم كه از نزديك ش��اهد 
تحوالت و تجارب اين دوره بوده اند و در بخشي از اين سال ها نيز مسئوليت معاونت پژوهشي دبيرستان 

را بر عهده داشته اند. از ايشان خواهش مي كنم بحث را ادامه دهند.
شهرام امينيان: مطالب به قدري شيرين است كه گوش دادن را ترجيح مي دهم. من وارث نهادي 
ب��ودم كه كامال ش��كل گرفته بود و در واقع بيش��تر به راهبرد آن فك��ر مي كرديم. مدت زماني كه من 
فعاليت ها را پيش مي بردم، نسبتا كوتاه است. من سال 1377 وارد عالمه حلي شدم. آقاي جوانمردي 
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از من خواستند تا وضعيت ساخت وساز پروژه هاي دانش آموزان را سامان دهيم. آن زمان عمال جايي كه 
محل كار بچه ها باشد وجود نداشت؛ با كمك ايشان بخشي از فضاي انبار مدرسه را به يك سالن تبديل 
كرديم كه هنوز هم به عنوان كارگاه مورد اس��تفاده اس��ت. البته آن زمان بنا نبود كه گروه مكانيك به 
گروه مستقلي تبديل شود؛ گروهي داشتيم به نام »گروه فني« كه شامل برق و مكانيك بود. بعدها اين 

دو از هم جدا شدند و گروه مكانيك كه بنده مسئول آن بودم به وجود آمد.
آن زمان درس��ي به نام »مقدمات پژوهش« رس��ما جزو دروس اختياري بچه ها و داراي س��رفصل 
مش��خص بود. اين موضوع در س��ال 1378 به صورت رس��مي اتفاق افتاد. يعني دو س��اعت از درس 
بچه هاي پايه اول به پژوهش اختصاص داشت. براي اينكه بچه ها زودتر در فضا قرار بگيرند، هر تابستان 
يك اردوي يك هفته اي به نام »آش��نايي با پژوهش در عالمه حلي« برگزار مي ش��د. بچه هاي تازه وارد، 
تمام كارگاه ها و سيس��تم هاي آموزشي و پژوهشي را مي ديدند و در پايان اين هفته، اولويت هايشان را 
براي عضويت در گروه هاي پژوهشي انتخاب مي كردند. عمال اول مهر ماه مي دانستيم كدام بچه ها بايد 
در چه كالس هايي ش��ركت كنند. البته آنها حق داش��تند در پايان نيم سال بين گروه ها جابه جا شوند. 
اين جا بود كه مفهوم »مش��اور پژوهش��ي« هم ش��كل گرفت؛ گروهي از فارغ التحصيالن كه در انتخاب 

گروه و موضوع پژوهش به بچه ها كمك مي كردند.
عالوه بر اين، ساختار ديگري هم در مدرسه شكل گرفت و آن »آموزش معلمان پژوهش« بود. براي 
فارغ التحصيالني كه مي خواستند با عالمه حلي همكاري كنند، دوره هاي آموزشي در مورد مسائل تربيتي، 

اصول كالس داري، روان شناسي نوجوان و ... برگزار مي كرديم و در پايان، از آنها آزمون مي گرفتيم.
ما اولياي دانش آموزان را هم درگير كار پژوهش كرديم. در جلس��ه اي با حضور اولياي دانش آموزان 
اعالم كرديم كه مدرس��ه عالمه حلي »پژوهش محور« اس��ت و با تكيه و تأكيد بر پژوهش دانش آموزي 
مي تواند به اهداف خود برسد. پس از اين جلسه، جمعي با عنوان »شوراي اولياي پژوهشي مدرسه« شكل 
گرفت. اين شورا در بسياري از موضوعات به ما كمك مي كرد. مثال در مواردی دانش آموزي كه وضعيت 
درسي خوبي داشت و عالقمند به كارهاي پژوهشي بود، اما اولياي او نگاه صرفا آموزشي داشتند، اين شورا 
وارد عمل شد و اولياي آن دانش آموز را قانع كرد كه بتواند در فعاليت هاي پژوهشي شركت كند. اعضاي 

اين شورا حمايت مالي و حمايت هاي متنوع ديگر از برخي پروژه ها را نيز بر عهده گرفتند.
ب��ا همكاري ش��وراي اولياي پژوهش��ي، كارها به س��رعت پيش مي رفت. در اين زم��ان پروژه هاي 
بزرگ��ي، مبتني بر پروژه هاي اجراش��ده قبلي در گروه ها و يا پروژه هاي مش��ترك بين گروه ها تعريف 
مي ش��د. در واقع به نوعي اس��تمرار پروژه هاي گروه هاي پژوهشي در دس��تور كار قرار گرفت. اين امر، 
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مستلزم مستندسازي دقيق پروژه ها بود. مستندات 
پروژه ها براي ارائه در سمينار علوم و فنون مدرسه 
اس��تفاده مي ش��د. مجريان هر پروژه موظف بودند 
پوس��تري تهيه كنند كه در آن، مسير و فرايندهاي 
علمي پروژه از مرحله ايده پردازي تا مرحله ساخت 
دست سازه كامال ذكر شود، به گونه اي كه خواننده 
بتوان��د صرف��ا با خوان��دن مطالب پوس��تر، با ابعاد 

مختلف پروژه آشنا شود.
معم��وال دانش آم��وزان س��ال دوم دبيرس��تان 
بيشترين سهم را در انجام پروژه ها داشتند و محور 
اصلي انجام پروژه ها بودند. آموخته هاي س��ال اول 
دبيرس��تان بچه ها كه در س��اعت درس »مقدمات 
پژوه��ش« فراگرفت��ه بودن��د، تبدي��ل مي ش��د به 
اجراي پروژه هاي واقعي تر. ماحصل كار، آن چيزي 
بود كه در نمايش��گاه عرضه مي ش��د. دانش آموزان 
مديريت كل س��مينار و نمايش��گاه را هم، معموال 
به صورت انتخابي به عهده داش��تند. البته در سال 
دوم، ساعت رس��مي درس پژوهش نداشتيم؛ اما با 
هماهنگي معلمان، دانش آموزي كه مش��كل درسي 
نداش��ت اجازه عدم ش��ركت در كالس مي گرفت و 
به فعاليت هاي پژوهشي مي پرداخت. خوش بختانه 
بسياري از بچه هايي كه درگير فعاليت هاي پژوهشي 
بودند، در كسب رتبه هاي خوب در كنكور و المپياد 

هم مشكلي نداشتند.
ما اس��م س��مينار علوم و فنون را »جشن بلوغ 
دانش آموزان عالمه حلي« گذاشته بوديم. برايشان 
مي گفتيم كه بلوغ جس��مي هس��ت، بلوغ اعتقادي 

       
حض�ور  ب�ا  جلس�ه اي  در 
اعالم  دانش آم�وزان  اولي�اي 
كردي�م ك�ه مدرس�ه عالمه 
اس�ت  »پژوهش محور«  حلي 
و ب�ا تكيه و تأكيد بر پژوهش 
ب�ه  مي توان�د  دانش آم�وزي 
اه�داف خ�ود برس�د. پس از 
اين جلس�ه، جمعي با عنوان 
»ش�وراي اولي�اي پژوهش�ي 
مدرس�ه« ش�كل گرفت. اين 
شورا در بسياري از موضوعات 

به ما كمك مي كرد
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هس��ت و بلوغي هم هس��ت كه در عالمه حلي رخ مي دهد و بچه ها ياد مي گيرند تا خودش��ان انتخاب 
كنند، تصميم بگيرند و اجرا كنند.

گلش�ن مهرجردي: از آقاي امينيان تش��كر مي كنم. با توضيحات ايش��ان، به حدود سال 1383 
رسيديم. جاي آقاي احمد محبي آشتياني كه در سال هاي 1383 تا 1389 معاونت پژوهشي دبيرستان 
عالمه حلي )يك( تهران را بر عهده داشته اند، در جلسه ما خالي است. اما خوش بختانه آقاي محمدجواد 
عمويي كه در اين دوره از همكاران نزديك آقاي آشتياني بودند و از سال 1389 تا كنون هم معاونت 
پژوهش��ي دبيرس��تان را بر عهده دارند در جمع ما حض��ور دارند. از ايش��ان مي خواهيم كه تاريخچه 

فعاليت ها و تحوالت اين معاونت را ادامه دهند.
محمدجواد عمويي: ورود من به عالمه حلي در سال 1381 بود. ابتدا با گروه كامپيوتر همكاري 
مي كردم و از س��ال 1383 تا 1389 در حوزه معاونت پژوهش��ي، مستقيما همكار آقاي آشتياني بودم. 
در آن زمان بحث روباتيك خيلي پررنگ بود و بخش زيادي از انرژي واحد پژوهش مصروف مسابقات 

روباتيك مي شد. مسابقات »حلي كاپ« و »حلي نت« در اين دوره با شكوه فراوان برگزار مي شد.
اتفاق خوبي كه در آن زمان افتاد اين بود كه در س��ال دوم يك س��اعت كار پژوهش��ي را به برنامه 
هفتگي اضافه كرديم و تا سال 1389 هم اين روند ادامه داشت. با افزايش ميزان پذيرش دانش آموز از 
س��ال 1389، مدارس با آسيب هاي جديدي مواجه شدند. تعداد بچه هايي كه عالقمند به فعاليت هاي 
پژوهش��ي نبودند به تدريج زياد ش��د. اين بچه ها در كالس حاضر نمي ش��دند و كنترل حضور آنها از 

معضالت ما بود. لذا مجبور شديم زنگ پژوهش را از برنامه حذف كنيم.
در اين دوره براي گروه هاي پژوهشي طرح درس هاي مدون تهيه كرديم. بر مستندسازي پروژه ها 
خيلي تأكيد داشتيم و »دفتر گزارش كار پژوهشي« توليد شد كه بچه ها بايد همه چيز را درباره پروژه 
خود در اين دفتر يادداش��ت مي كردند. تكميل درس��ت اين دفتر، امتياز مش��خصي در قسمت داوري 
پروژه ها داشت و بعضي از گروه ها از جمله گروه زيست شناسي، كار پژوهشي را بدون دفتر گزارش كار 
اصال به رس��ميت نمي شناختند. اين يكي از كارهاي خوب اين دوره و در واقع تكميل كننده حلقه هاي 
آموزش مستندسازي پروژه هاي پژوهشي بود. كار ديگري كه در اين دوره اتفاق افتاد، تدوين و انتشار 
س��االنه »كتاب س��مينار« بود كه مقاالت تمام پروژه هاي هر س��ال را در آن چاپ مي كرديم. از س��ال 

1390 كه كتاب سمينار منتشر شد، بچه ها با كارهايي را كه قبال انجام شده بود آشنا مي شدند.
س��عي كرديم دانش آموزي بودن برگزاري س��مينارها را با برگزاري انتخابات س��االنه حفظ كنيم. 
كانديداها معرفي مي ش��دند، تبليغات مي كردند و از طرف دانش آموزان ديگر انتخاب مي ش��دند. فقط 



شماره 74 / تابستان 1394 / 135

بچه هاي س��ال دوم كانديدا مي ش��دند، اما بچه هاي 
س��ال اول هم اجازه رأي دادن داش��تند. اين اتفاق 
تا چند س��ال در روز 13 آبان و در سال هاي بعد در 
تابستان اتفاق مي افتاد. منتخب بچه ها در ابتدا يك 
نفر، يعني دبير س��مينار بود؛ اما بعدها يك ستاد 7 
نفره منتخب تشكيل شد و باعث شد تعداد بيشتري 

از بچه ها درگير كار شوند.
اردوي آشنايي با پژوهش، در تابستان به مدت 
چهار هفته با مش��اركت همه گروه هاي پژوهش��ي 
برگزار مي شد. بچه ها سه اولويت را انتخاب مي كردند 
و پس از سه هفته فعاليت در اولويت هاي پژوهشي 
خود، دوباره انتخ��اب نهايي را انجام مي دادند. اين 
كار باعث ش��د ثبات بيش��تري در گروه ها به وجود 
آيد. البته همچنان اجازه جابه جا شدن را به بچه ها 
مي داديم و اعتقاد داش��تيم اگ��ر بچه ها در دوران 
مدرس��ه گروه ه��ا را آزمايش كنن��د، خيلي بهتر از 
آن اس��ت كه در دانشگاه مسير نادرست را انتخاب 
كنند. خوش بختانه اين رون��د تا كنون ادامه يافته 

است.
در حال حاضر، در نيم سال اول سال اول، مباحث 
پاي��ه اي و مقدمات پژوهش آموزش داده مي ش��ود. 
كالس  درس »آش��نايي با مقدم��ات پژوهش« صرفا 
براس��اس انتخاب و اولويت بچه ها تشكيل مي شود. 
حتي در گروه علوم انساني كه گاهي تعداد متقاضيان 
آن بيشتر از 2 يا 3 نفر نيست، اين كالس ها تشكيل 
ش��ده اس��ت. در گروه هاي پرتراكم هم كالس هاي 

موازي تشكيل مي دهيم.

.

       
ما اسم سمينار علوم و فنون 
بلوغ دانش آموزان  را »جشن 
بوديم.  گذاشته  حلي«  عالمه 
بلوغ  برايش�ان مي گفتيم كه 
جسمي هست، بلوغ اعتقادي 
هست و بلوغي هم هست كه 
در عالم�ه حل�ي رخ مي دهد 
و بچه ه�ا ي�اد مي گيرن�د ت�ا 
كنن�د،  انتخ�اب  خودش�ان 

تصميم بگيرند و اجرا كنند
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س��عي ما بر اين است كه آموزش ها فقط تئوريك نباشد. »مقاله خواني«، »جست وجوي اينترنتي«، 
»مستندسازي«، »ايده پردازي« و »آشنايي با مباني فلسفه علم و روش علمي« مهم ترين سرفصل هايي 
اس��ت كه در گروه هاي مختلف آموزش داده مي ش��ود. آزمون نداريم، اما نمره بر اساس كارهاي انجام 
ش��ده داده مي شود. در نيم سال دوم، بچه ها به س��مت انجام پروژه هدايت مي شوند. پروپوزالي نوشته 
مي ش��ود و پيش از زمان برگزاري س��مينار در اسفند ماه، داوري اوليه در خصوص موضوع پروژه اتفاق 

مي افتد كه آيا اين پروژه قابليت طرح در سمينار را دارد يا خير.
در ارديبهش��ت ماه، پس از گذراندن مراحل��ي از كار، بچه ها بايد پروپوزال جديدي را ارائه و از آن 
دف��اع كنن��د كه حدود يك ماه طول مي كش��د. پروپوزال جديد مفصل تر از قبلي اس��ت و مثال برآورد 
زماني و برآورد هزينه هم دارد. در طول تابس��تان، دانش آموزان يك روز در هفته به مدرسه مي آيند و 
روي پروژه خود كار مي كنند. حدود 65 تا 70 درصد بچه ها فعاليت هاي پژوهش��ي را انجام مي دادند. 
بخشي از بچه ها در حوزه پژوهشي فعاليت نمي كنند و به سمت المپياد گرايش دارند. البته تعدادي از 

المپيادي  ها هم هستند كه هم زمان در كارهاي پژوهشي و در كالس هاي المپياد شركت مي كنند.
در حدود آبان ماه، داوري فرايند پيشرفت كار براي بچه هاي پايه دوم انجام مي شود. دانش آموزان 
عالقمند، بعدازظهرها و پنج ش��نبه ها كارش��ان را ادامه مي دهند و در بهمن ماه، داوري مجددي انجام 
مي شود. دو سه هفته پيش از برگزاري سمينار، پروژه هايي كه قابليت طرح در سمينار را دارند انتخاب 
مي شوند. در اين داوري، تقريبا همه داوران از بيرون مدرسه هستند و در واقع، اين محكي براي معلمان 

و مربيان پژوهشي هم هست. در اين مرحله از داوري، اولياي دانش آموزان هم دعوت مي شوند.
در س��ال هاي اخير كه تعداد ورودي هاي ما از مدارس بيرون خيلي بيش��تر شده است، هم بچه ها 
و هم اولياي آنها از اين جو علمي س��مينار خيلي فاصله دارند. لذا برگزاري كارس��وق ها و سمينارهاي 
دانشگاهي را در مدرسه پررنگ كرده ايم. چندين سخن راني توسط اساتيد دانشگاهي براي دو پايه اول 
و دوم به صورت مش��ترك برگزارشده است. در تعدادي از كارسوق ها هم، دانش آموزان و اولياي آنها با 
همديگر شركت مي كنند. در پايان همه كار سوق ها مسابقه اي طراحي مي شود و به برنده ها هم جايزه 

مي دهيم. 
اگرچه ممنوعيتي براي شركت بچه هاي سال سوم در فعاليت هاي پژوهشي نيست، ولي آنها خيلي 
كمتر به اين فعاليت ها تمايل دارند و فضاي رقابتي كنكور اين اجازه را به آنها نمي دهد. در س��ال هاي 
گذش��ته، بچه هاي عضو تيم هاي روباتيك مدرسه بيشتر از سال سومي ها  بودند؛ اما در سال هاي اخير، 

كار روباتيك به شكل سابق انجام نمي شود.
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در حال حاضر، سرمايه اصلي فعاليت هاي پژوهشي، بچه هاي سال دوم هستند. در سال اول بچه ها 
آموزش مي بينند و در س��ال دوم كار انجام مي دهند. با توجه به اس��تقرار نظام جديد كه در آن، يك 
پايه از دوره دوم متوسطه كاسته خواهد شد، بايد تصميم جديدي بگيريم كه چگونه آموزش بدهيم و 
چگونه ديگر مراحل كار را انجام دهيم. مسئله كنكور هم اجتناب ناپذير است و نمي توان انتظار داشت 

در پايه هاي 11 و 12 كار پژوهشي ارزشمندي انجام شود. 
گلش�ن مهرجردي: آيا نمي شود اين طرح درس ها را در اختيار دبيرستان هاي دوره اول قرار داد 

و آموزش ها را در پايه نهم ارائه كرد؟
عمويي: موضوع فقط انتقال طرح درس نيس��ت؛ اگر معلم ورزيده در اختيار نباش��د، طرح درس 
فايده زيادي ندارد. معلم واقعا خيلي مهم است. اگر اين سرمايه در اختيار نباشد، قطعا مشكالت زيادي 

به وجود خواهد آمد.
گلش�ن مهرج�ردي: در صبحت هاي آقاي امنييان هم بحث تربيت مربيان پژوهش��ي به صورت 
جدي مطرح ش��د. به نظر مي رس��د بايد نيروهاي جديدي در اين دوره ها آموزش ببيند و بتوانند اين 

دوره ها را در دوره اول متوسطه اجرا كنند.
عمويي: فكر مي كنم بهتر اس��ت اين مربيان جديد حداقل يك س��ال در كنار معلمان قديمي ما 
كار كنند تا بتوانند مهارت هاي آموزش مهارت هاي پژوهشي و راهنمايي پروژه هاي دانش آموزي را فرا 

بگيرند.
راهكار ديگري كه در نظر داريم اين اس��ت كه زمان س��مينار را از اس��فند ماه به آبان ماه انتقال 
دهيم كه بچه ها در تابستان ميان پايه دهم و يازدهم و در ماه هاي مهر و آبان پايه يازدهم هم بتوانند 
به كارش��ان ادامه دهند و در نمايش��گاه هم حضور داشته باش��ند و پس از آن، بر كسب آمادگي براي 

امتحانات نهايي و كنكور متمركز شوند.
گلش�ن مهرجردي: از آقاي عمويي به خاطر بيان مطالبش��ان تش��كر مي كنم. از همه بزرگواران 
حاضر در نشست هم به سبب صرف وقت و ارائه ديدگاه ها و تجارب ارزشمندشان سپاسگزارم. اميدوارم 
ماحص��ل اين گفت وگو، در جهت رش��د كميت و ارتقاء كيفيت فعاليت ه��اي فوق برنامه و پژوهش هاي 

دانش آموزي در مدارس استعدادهاي درخشان سراسر كشور مفيد واقع شود، ان شاء اهلل.



شهاب )2(
در ش��ماره 73 فصل نامه استعدادهاي درخشان، قس��مت اول پرونده »شهاب« شامل مقاله اي در تبيين 
مباني نظري ش��هاب و تاريخچه اي كوتاه از فعاليت هاي انجام ش��ده در اين طرح به چاپ رس��يد. در اين 
ش��ماره نشريه، قس��مت دوم پرونده طرح شهاب را مالحظه می كنيد كه مش��تمل بريك يادداشت ،يك 
مقاله، يك گفتگو و يك مجموعه از س��وال ها و ابهامات رايج در خصوص طرح ش��هاب اس��ت كه به آنها 

پاسخ داده شده است .
آنچ��ه اي��ن مطالب گوناگ��ون را پيوند مي دهد، تالش براي تبيين چيس��تي، چراي��ي و چگونگي فرايند 
شناسايي و هدايت استعدادها در طرح شهاب است. ضمن انكه حرف هاي ناگفته بسياري در اين خصوص 
از جمله جايگاه اين طرح در »نظام تلفيق« به جا مانده كه اميدواريم در شماره هاي آتي فصل نامه مجالي 

براي طرح آنها فراهم شود.
در پاي��ان اش��اره به اين نكته را ضروري مي دانيم كه ابزار شناس��ايي طرح ش��هاب - كه مراحل توليد و 
اعتباريابي آن در مقاله آقاي دكتر احمد عابدي در اين پرونده مورد اش��اره قرار گرفته اس��ت - تا پايان 
 سال تحصيلي 94-1393در طرح شهاب مورد استفاده بوده است و در ابتداي سال تحصيلي 1394-95،

نسخه ويرايش شده و كوتاه شده آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت 

پرونـده 
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آيا خواندن خالصه خبر باال بر روي خروجي خبرگزاري كتاب ايران )ايبنا(، اش��تياق مطالعه متن 
كامل خبر را در ش��ما به وجود مي آورد؟ گروه هاي مختلفي ممكن است مطالعه متن اين خبر را ادامه 
دهن��د. براي مثال، عالقمندان به فرهن��گ و چهره هاي فرهنگي، با ديدن عنوان »انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي« احتماال به خواندن خبر ادامه خواهند داد. اهالي اصفهان و عالقمندان تاريخ و هنر اين شهر 
نيز محتمل است متن خبر را تا آخر بخوانند. استادان و دانشجويان رشته هايي چون باستان شناسي و 

تاريخ نيز شايد؛ اين بنده هم � كه دانشجوي »تاريخ« هستم � متن خبر را تا آخر خواندم.
حاصل خواندن اين خبر اما براي من، فراتر از آشنايي با يك چهره خدوم درگذشته علمي و فرهنگي، 
دريافتن نكته اي بس��يار انگيزه بخش و عزم آفرين، مرتبط با موضوع »شناس��ايي و هدايت استعدادهاي 
برتر« بود كه اين روزها، از مهم ترين دغدغه ها و برنامه هاي مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان 

و دانش پژوهان جوان است.
روزي نگر، كه طوطي جانم سوي لبت      بر بوي پسته آمد و بر شّكر اوفتاد...

*****
در اين مراس��م »گنجينه آثار تاريخي اصفهان«، اثرمرحوم دكتر هنرفر، مورد نقد و بررس��ي قرار 

َمَثل اَعالي شهاب

چندي پيش، هنگام مرور اخبار علمي و فرهنگي پايگاه هاي اطالع رساني اينترنتي، خبري را خواندم كه سبب نگارش 
اين يادداشت كوتاه شد.

»مراسم بزرگ داشت زنده ياد دكتر لطف اهلل هنرفر )باستان شناس و محقق(، با سخن راني دكتر مهدي محقق )رئيس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگي(، دكتر حسين ميرجعفري )عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان(، دكتر جواد نيستاني )عضو 
هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس(، دكتر علي اكبر جعفري )معاون گروه تاريخ دانشگاه اصفهان( و دكتر محمد موقتيان 

)استاد دانشگاه و مولوي پژوه(، سه شنبه 24 شهريور ماه 1394 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار شد.«

رضا گلشن مهرجردی
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گرفت و به عنوان يكي از نخستين آثارتبيين كننده مباني فكري و فلسفي و ظرايف هنري آثار معماري 
ش��هر اصفهان معرفي شد. جمالتي از بزرگاني همچون پروفسور هشترودي در تجليل از تالش ده ساله 
مرحوم هنرفر براي شناساندن تاريخ هنر اصفهان نقل شد. اشراف آن مرحوم به متون ادبي و تاريخي 
و عالقه وافر ايش��ان به دو كت��اب »األغاني« و »تجارب األمم« و آثار پژوهش��ي مرحوم دكتر محمدي 
ماليري مورد اش��اره قرار گرفت. نقش ايشان در پايه گذاري گروه تاريخ دانشگاه اصفهان يادآوري شد. 

عدم انتشار اثر ديگرشان با عنوان »اصفهان؛ شهر تاريخ« موجب دريغ دانسته شد و...
اما آن بخش از خبر كه اكنون مورد نظر است، بخشي از سخنان دكتر علي اكبر جعفري در معرفي 

شخصيت مرحوم دكتر هنرفر به عنوان يك »معلم« است:
»هنرف��ر به همه معلمان مي گفت: يكي از وظايف ش��ما، تالش براي كش��ف اس��تعدادهاي نهفته 
دانش آموزان و هدايت آنها به س��متي اس��ت كه دانش آموز در آن استعداد دارد. هنرفر مي گفت: بنده 
زماني كه تازه معلم ش��ده بودم، شاگردي داشتم كه از بستگان من بود. پدر اين شاگرد، هرازگاهي در 
مجالس��ي كه همديگر را مي ديديم، به من س��فارش مي كرد كه به فرزند من بگوييد درس بخواند. پدر 
ش��اگرد من دوست داشت كه فرزندش مهندس يا طبيب ش��ود. از آن طرف، شاگرد بنده عالقمند به 
طبابت و مهندسي نبود. اگرچه در درس هاي فيزيك، شيمي و زيست شناسي نمرات خوبي كسب كرده 
بود. من به پدرش گفتم چرا اين اندازه به فرزندت فش��ار مي آوري و مي خواهي مهندس يا دكتر شود. 

در حالي كه فرزندت با استعدادي كه در نقاشي دارد، نقاش خوبي در آينده خواهد شد«.
ش��ايد حاضران در مراس��م بزرگ داش��ت مرحوم دكتر هنرفر هم مانند بنده و ش��ما، اين بخش از 
س��خنان دكتر جعفري را به عنوان مقدمه اي براي حرف هاي اصلي ديگري كه بايد گفته شود، شنيده 
باشند. اما جمله پاياني اين بخش از سخنان ايشان، بايد همه را متوجه كرده باشد كه اين ها مقدمه اي 

بر حرف اصلي ديگر نيست و خود، يكي از مطالب اساسي است. آن جمله پاياني اين است:
»...اين شاگرد هنرفر، كسي نبود جز استاد محمود فرشچيان«.

ب��راي بار دوم � مانند بس��ياري از ش��ما � متن س��خنان دكتر جعفري را خوان��دم. اين بار كلمات 
آهسته تر از مقابل چشمانم مي گذشت و ناخواسته روي تك تك آنها اندكي درنگ مي كردم. با خواندن 
هر جمله، تصويري خيالي از صحنه را در ذهن خود تجس��م مي كردم؛ مثال محمود فرشچيان نوجوان 
را در حالي كه برگه نقاشي اش را در دست دارد، سرش را پايين انداخته و نصيحت هاي دل سوزانه پدر 
را مي شنود كه »به جاي اين كارها، كمي بيشتر درس بخوان تا در آينده براي خودت كسي بشوي...« 
و البت��ه محمود نوج��وان در دل، اين حرف ه��ا را چندان جدي نمي گيرد! همچني��ن، لطف اهلل هنرفر 
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ميان س��ال را كه در مجلس ميهماني، آرام در گوش پ��در محمود نجوا مي كند و باز البته كه او نيز در 
دل، اين حرف ها را چندان جدي نمي گيرد!

*****
پيش از اين، يك بار ديگر هم تصميم گرفته بودم كه چنين يادداش��تي را به نگارش درآورم. براي 
آموزش آموزگاران مجري طرح شهاب به استان قزوين رفته بودم و پس از پايان جلسه آموزش، مدتي 
توفي��ق همكالم��ي با معاون محترم بنياد نخبگان اس��تان قزوين را پيدا كردم. كتابي از ايش��ان هديه 
گرفتم با عنوان »طبيب عش��ق« كه روايتي از زندگي دانش��مند برجس��ته جهان اسالم، استاد فرزانه، 
دكتر فريدون عزيزي اس��ت. دكتر فريدون عزيزي، دانش��مند منتخب س��ال 1390 فرهنگستان علوم 
پزشكي جمهوري اسالمي ايران، دارنده جايزه عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان و دانشمند برجسته 
پايگاه استنادي جهان اسالم در سال 1391 است؛ و سرانجام، بنا بر تعريف مصوب شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در »س��ند راهبردي كشور در امور نخبگان«، دكتر فريدون عزيزي را بايد يكي از »نخبگان« 

امروز ايران اسالمي عزيز بدانيم.
در كتاب »طبيب عش��ق«، بخش��ي از خاطرات دوران كودكي دكتر فريدون عزيزي، از زبان مادر 

ايشان روايت شده است:
»...وقتي كه تقريبا پنج ساله بود، فرستادمش كودكستان؛ ولي پس از چند روز فهميدم كه دوست 
ندارد برود. با خودم فكر كردم كه او را همراه پسرعموهايش به مدرسه بفرستم، البته نه براي درس. آن 
زمان اگر بچه اي بود كه با ديگري انس زيادي داشت، اجازه مي دادند او هم به مدرسه برود و آنجا توي 
حياط يا در يك اتاقي بازي كند و سرگرم باشد. من هم بر اساس همين تصور، او را به مدرسه فرهنگ 
فرس��تادم. نزد مدير مدرس��ه رفتم و گفتم: اگر اجازه بفرماييد، چون فريدون در خانه خيلي دل تنگي 
مي كند، او را همراه پسرعموهايش بفرستم مدرسه. ايشان فرد خيلي محترمي بودند و بنابر آشنايي كه 

با پدر فريدون داشتند، به او اجازه دادند برود سر كالس اول با پسرعموهايش بنشيند.«
»چند روزي از مدرس��ه مي گذشت. رفته رفته احس��اس مي كردم فريدون دارد سواد ياد مي گيرد. 
نگران شدم. دوباره پيش مدير رفتم و گفتم: من نمي خواهم فريدون اآلن خواندن و نوشتن ياد بگيرد. 

من فقط مي خواهم سرش گرم شود. لطف كنيد بگوييد به او چيزي ياد ندهند.«
»فردا كه فريدون از مدرسه برگشت، چند ساعت بعد مدير و معلمش آمدند منزل ما. من متعجب 
ش��ده بودم كه مسئله چيس��ت، تا اين كه بعد از مقدماتي مدير مدرسه فرمودند: ما آمده ايم اين جا كه 
خدمتتان مطلبي را عرض كنيم. راستش فريدون هوش خيلي خوبي دارد. معلمش مي گويد هر چيزي 
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كه روي تخته مي نويسم، او سريع ياد مي گيرد، مي خواند و مي نويسد. هر سؤالي كه مي پرسم، او اولين 
نفري اس��ت كه دس��تش را بلند مي كند تا جواب دهد. حاال كه توانايي اش محرز شده، حيف است كه 

مانع او شويد و در آموزش و يادگيري اش تأخير بيندازيد.«
»آن روز، آنها اميدوار از خانه رفتند و فريدون هم به طور جدي رفت براي آموختن. البته تشخيص 
آن بزرگواران كامال درس��ت بود؛ چون فريدون از سال اول دبستان تا پايان دوره دبيرستان را با كسب 
نمره ممتاز، قبول ش��د و اين توفيق الهي حتي در دوران تحصيالتش در دانش��گاه هاي ايران و آمريكا 

نيز ادامه داشت...«
*****

بگذاري��د، ماج��راي كودكي فريدون عزي��زي را، از زبان فرد ديگري دنبال كني��م. آن چه در ادامه 
مي آي��د، متن نامه آقاي »پرويز محموديان«، مدير دبس��تان محل تحصيل فري��دون نوجوان، خطاب 
به دكتر فريدون عزيزي اس��ت كه با لطف معاون محترم بنياد نخبگان اس��تان قزوين، تصوير نس��خه 

دست نويس آن در اختيار اين بنده قرار گرفته است:
»جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي، سرور ارجمند؛ بهار عمر تو خرم چو ماه فروردين/ تو را سعادت 
و دولت هميشه باد قرين. با تقديم سالم؛ ديروز كه روزنامه همشهري را مطالعه مي كردم، ناگاه چشمم 
به عكس زيباي ش��ما برخورد كه در جوار رياس��ت محترم جمهوري اس��المي، به اخذ و دريافت نشان 
لياقت و س��رافرازي ايران مفتخر مي ش��ديد. به والي علي)ع(، خيلي خيلي بر خود باليده و خوشحال 

شدم.«
»ي��ادم آمد روزي را كه به خانه ش��ما در خيابان مولوي، براي بازديد پدربزرگ و پدر ش��ما آمده 
بودم؛ ش��ما وارد اتاق ش��ده، پس از س��الم و عليك، خواهش كردم و پيش من نشستي؛ و من پس از 
خداحافظي، دس��ت ش��ما را گرفته و گفتم برويم مدرسه )دبستان فرهنگ(. مرحوم پدر شما فرمودند 
فريدون پنج س��ال دارد؛ استعدادش خوب است، ولي نمي تواند كارنامه بگيرد؛ و من عرض كردم تعهد 
مي كنم كه كارنامه ايشان را با احراز مقام اول تقديم كنم؛ و همان شد. و شما با شهيد رجايي در يك 
رده و صف بوديد و تصديق شش��م ابتدايي هر دو نفرتان، به امضاء من بوده اس��ت؛ و يكي از افتخارت 
عمرم همين مي باشد كه دو عنصر شريف و متدين و مؤمن به امر خدا تحويل اجتماع نموده ام؛ و شكر 

مي كنم كه زنده ماندم و اين اثر زحمت خود را ديدم.
»وقتي اين خبر را به خس��رو، پس��رم، دادم، ايش��ان مرتب با تلفن مطب در تماس بود. نمي دانم 
نتيجه گرفت يا نه. به هر حال، استدعا مي شود مجدد تبريكات مرا به عنوان يك مدير مدرسه ابتدايي 
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زندگي تان و تبريك خسرو را به عنوان يك همكالسي و شاگرد مكتب شما، بپذيريد. خداوند هميشه 
يار و مددكار شما باشد. پرويز محموديان.«

*****
احس��اس رضايت و لذتي را كه در بيان آقاي پرويز محموديان هس��ت، بي گمان مرحوم لطف اهلل 
هنرفر نيز چش��يده است. اگر فهرس��ت بلندباالي خدمات اين استاد درگذشته را مقابل خودشان قرار 
مي داديم و مي خواستيم كه مهم ترين آنها را انتخاب كنند، چه بسا ايشان به جاي آثار مكتوب منتشر 
ش��ده و نشده و تأسيس نهادها و گروه هاي آموزشي و پژوهشي و...، »شناسايي« و »هدايت« استعداد 

برتر استاد »محمود فرشچيان« را به عنوان مهم ترين برگ دفتر عمر خود برمي گزيدند...
*****

امث��ال فري��دون عزيزي و محمود فرش��چيان را، در ميان كودكان و نوجوانان دبس��تاني امروز هم 
مي توان يافت. اما رسيدن اين »استعدادهي برتر« به مرحله »نخبگي«، مستلزم فراهم بودن مقدماتي 
اس��ت كه »شناسايي« و »هدايت« اين اس��تعدادها، از مهم ترين و اساسي ترين آنهاست.پس اي كاش، 
امثال مرحوم لطف اهلل هنرفر و جناب پرويز محموديان، در ميان مديران و آموزگاران دبس��تان هاي ما، 

بسيار باشند...
خواسته امروز رهبر فرزانه انقالب اسالمي از ما فرهنگيان اين است كه:

»در محي��ط آموزش و پرورش بايد كاری بش��ود كه حتی يك اس��تعداد، از مي��ان اين ميليون ها 
نوجوان و جوان ايراني هدر نرود.« )بيانات در ديدار جمعي از كارگران و معلمان، 1376/02/10(

چنين باد.
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ابزارهای طرح شناسایی 
و هدایت استعدادهای برتر)طرح شهاب(

    یکی از فرایندهای مهم و اساسی در طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر»طرح شهاب«، ساخت و 
اعتباریابی ابزارهایی برای شناسایی دانش آموزان با استعداد برتر در زمینه ها و حیطه های متفاوت استعداد 
بود. بدین منظور با توجه به اهداف، ماهیت و رسالت طرح شهاب و همچنین مطالعه مبانی نظری،تحقیقاتی 
و ابزارهایی در خصوص شناسایی استعداد با انجام چندین مطالعه و تحقیق ابزارهاي طرح شهاب در زمینه ها 
و حیطه هاي استعداد کالمي، ریاضي، هنري، فضایي، حرکتي - ورزشي، اجتماعي، فرهنگ دیني و علوم 
براي دانش آموزان پایه چهارم دبستان ساخته و اعتباریابی شد. سپس این ابزارها در جلسه هایی متعدد در 
کمیته علمی- فنی طرح شهاب مورد بررسی و پس اعمال تغییرات و تایید جهت اجرا به استان های مجری 
طرح شهاب ارسال شد. نتایج مطالعات مقدماتی نشان داد این ابزارها از اعتباریابی مناسب جهت شناسایی 
دانش آموزان با استعدادهای برتر برخوردار است. در این مقاله به فرآیند ساخت واعتباریابی ابزارهای طرح 

شهاب پرداخته شده است.  
كليد واژه ها: هوش، استعداد، دانش آموزان، طرح شهاب

دكتر احمد عابدی
 عضوکمیته علمی- فنی طرح شهاب

یک��ي از واقعیت هاي مهم هس��تي وجود تنوع در میان پدیده هاي عالم اس��ت. ن��ه تنها گونه هاي 
مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضاي هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت اند. انس��ان ها 
نیز مش��مول همی��ن قاعده اند. دانش آموزان از لحاظ توانایي هاي ذهني، روش هاي آموختن، س��بک و 
س��رعت یادگیري، آمادگي، عالقه و انگیزش نس��بت به کس��ب دانش و انجام فعالیت هاي تحصیلي با 
هم تفاوت دارند. بنابراین، در  نظر گرفتن تفاوت هاي فردي دانش آموزان در آموزش و برخورد متناسب 
با ویژگي هاي خاص آنان از وظایف مهم معلمان اس��ت )س��یف، 1389(. به بیان دیگر، یکي از اصول 
پذیرفته شده و مورد قبول در تعلیم و تربیت، توجه به تفاوت هاي فردي و در نهایت، توجه به نیازهاي 
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فراگیران براي متناس��ب نمودن آموزش با س��طح اس��تعداد1 و توانایي آنها است .در صورتي که تعلیم 
و تربیت بخواهد بستر رشد همه جانبة فراگیران را فراهم نماید، هرگز نمي تواند بدون شناخت و توجه 
به ماهیت منحصر به فرد آنها به این امر دست یابد. از سوي دیگر، این حق مسلم همة افراد است که 
به تناس��ب توانایي هایشان از حداکثر آموزش برخوردار و قرباني اکثریت نشوند )مهرمحمدي، 1382(. 
اگر خواستار تحقق توجه به تفاوت هاي فردي و برخوردار ساختن افراد از آموزش به تناسب استعداد و 
توانایي هاي بالقوه آنان باشیم، باید به آموزش افراد با استعداد توجه ویژه اي مبذول نماییم. اما قبل از 
آن، الزم است به تعریف استعداد و بررسي نظریه ها و برنامه هاي موجود در زمینه شناسایي2 پرداخته 
ش��ود، زیرا تدوین برنامه آموزش��ي مناسب زماني مؤثر اس��ت که افرادي به عنوان با استعداد شناخته 

شوند که واقعاً داراي چنین خصیصه اي باشند )عابدي و همکاران، 1391(.
روش هاي شناس��ایي اس��تعداد که در نوبه خود از قرن بیس��تم توس��عه داده ش��ده اند بر سنجش 
توان ش��ناختي تأکید مي کردند که تصور مي ش��د یادگیري موفق را در ه��ر حیطه یا زمینه یادگیري 
پیش بیني مي کند. اکنون اکثر روانشناس��ان درحالیکه س��ودمندي اندازه گیري هاي توانایي ش��ناختي 
را ب��راي ب��رآورد این توان بالق��وه یادگیري رد نمي کنند، اس��تعداد را به عنوان ی��ک مفهوم متنوع  تر 
مي ینند و رش��د خبرگان را بسیار فراتر از توانایي ش��ناختي برتر وابسته مي دانند )لوهمن3 ، 2009(. 
امروزه مالک شناس��ایي کودکان با توانایي هاي  باال تغییر کرده )فراس��یر4 ، 1997؛ ریچرت5 ، 1997( 
و رویکردهاي جامع تري جایگزین رویکردهاي تک بعدي گذش��ته ش��ده است. برخي از صاحب نظران 
پیش��نهاد کرده اند به جاي شناس��ایي افراد تیزهوش بهتر  است استعداد تمامي دانش آموزان شناسایي 
و برنامه هاي مناس��ب براي آنها طراحي ش��ود )فلدهوسن، 1992(. از این دیدگاه الزم است که داده  ها 
از ب��ه کارگی��ري روش  هاي متفاوت و مناب��ع اطالعاتي گوناگون جمع آوري ش��وند. آزمون هاي هوش، 
آزمون  هاي خالقیت، آزمون هاي پیش��رفت تحصیلي، بررسي نمونه کارهاي دانش آموزان، گزارش معلم 
از رفتاره��اي دانش آم��وزان در کالس، معرف��ي  والدین، معرفي  همتایان و روش هاي خودس��نجي از 
روش هاي س��نجش تیزهوشي و استعداد مي باشند )هیوارد6 ، 2000؛  هاالهان و کافمن7 ،2003(. در 
این خصوص استرنبرگ و همکارانش )2011( مفهوم سازی جدیدی از هوش و استعداد، و ارائه الگوی  
WICS )خرد، هوش، خالقیت ، و ترکیب این س��ه عامل( به عنوان یک الگوی  شناس��ایی  و آموزش 

تیزهوشی و استعداد را همراه با تحقیقات جدید ارائه نموده اند. استرنبرگ و همکارانش)2011( نتایج 
سه پروژه بزرگ در حوزه شناسایی و آموزش تیزهوشی و استعداد را به تفصیل معرفی می کنند. این 
س��ه پروژه عبارت از » پروژه رنگین کمان«، »پروژه کالیدوسکوپ« ، »پروژه آورورا« است. تالش های 
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اس��ترنبرگ و همکارانش در این پروژه ها منجر به ابداع انواع جدیدی از آزمون های س��نجش هوش و 
استعداد شده است. 

با توجه به این مهم »طرح شناسایي و هدایت استعدادهاي برتر )شهاب(« به عنوان نخستین سند 
رس��مي مأموریت بنیاد ملي نخبگان در حوزه  دانش آموزي، در تاریخ 1386/11/25 به تصویب اعضاي 
محترم هیئت امناي بنیاد به ریاست رییس جمهور محترم رسید. مأموریت این طرح که از یک مقدمه 
و ده ماده تشکیل یافته، عبارت است از: »کشف، شناسایي، جذب، هدایت و حمایت تحصیلي، تربیتي و 
معنوي صاحبان استعدادهاي برتر از دوره ابتدائي تا پایان دوره ي آموزش متوسطه و زمینه سازي براي 

استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالي«. 
اهداف این طرح عبارتند بودند از:

1( کش��ف، شناسایي و پرورش استعدادهاي برتر و س��رآمد و ایجاد زمینه و سازوکارهاي مناسب 
براي رشد و بالندگي آنان به عنوان سرمایه هاي خدادادي و ملي

2( تقویت هویت دیني و ملي دانش آموزان داراي استعدادهاي برتر در دوره هاي تحصیلي مختلف 
آموزش عمومي  به منظور احساس مسئولیت براي ایفاي نقش سازنده در اعتالي کشور 

3( هدای��ت و حمایت تربیتي و معنوي دانش آموزان داراي اس��تعداد برتر ب��ه منظور بهره مندي از 
توانمندي ها و قابلیت هاي آنها در تعالي و پیشرفت کشور.

ب��ا توجه به برخي موانع اجرایي و فراهم نبودن بس��ترهاي مناس��ب در س��ال هاي آغازین پس از 
تصویب طرح، نخس��تین اقدامات جدي براي عملیاتي نمودن این طرح در س��ال 1389 و با تش��کیل 

شوراي راهبري و ستاد مرکزي اجرایي )به عنوان دو رکن مهم از ارکان طرح( آغاز شد. 
پس از برگزاري جلسات متعدد شوراي راهبري و ستاد مرکزي اجرایي در سال 1389، تالش هاي 
کارشناس��ي براي ارائه ي الگوي نظري و اجرایي طرح ش��هاب از جانب گروه هاي کارشناسي ستادي و 
استاني در بنیاد ملي نخبگان و بخش هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش - به ویژه مرکز ملي پرورش 
اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان- آغاز ش��د که از جمله بارزترین این موارد، مي توان به 
پژوهش ها و طرح هاي دفاتر اس��تاني بنیاد در اس��تان های اصفهان، هرمزگان و خراسان جنوبي اشاره 
نمود. سپس در نیمه ي دوم سال 1390 و در ضمن جلسات کارشناسي متعدد، کلیات چارچوب نظري 
و مجموعه ي سیاست ها و برنامه هاي اجراي طرح در مرحله ي آزمایشي نهایي شده و اجراي آزمایشي 
آن در س��ال تحصیلي 92-1391 در دس��تور کار بنیاد ملي نخب��گان و وزارت آموزش و پرورش قرار 

گرفت. 
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با توجه به ضرورت اجراي طرح ش��هاب، در این پژوهش پس از مطالعه مباني نظري و تحقیقاتي 
استعداد، ابزارهاي سنجش استعداد، مصاحبه با متخصصان حوزه تیزهوشي و استعداد، بحث و گفتگو 
در کمیته علمي- فني شهاب و مصاحبه با سرگروه هاي آموزشي و معلمان اقدام به تهیه ابزارهاي اولیه 

طرح شهاب براي دانش آموزان پایه چهارم دبستان شد. 
تعریف استعداد

در این خصوص اولین گام تعریفی جامع از استعداد بود، براي استعداد تعاریف متعددي ارائه شده 
اس��ت؛ هود و جانس��ون8 )1991( استعداد را توانایي به دس��ت آوردن مهارت با دانشي خاص تعریف 
مي کنن��د به زعم کرنو9 و همکاران )2002( اس��تعداد بر می��زان آمادگي براي یادگیري و خوب انجام 
دادن کاري در موقعیتي خاص اش��اره دارد. لیتره10 اس��تعداد را »آمادگي طبیعي براي کار یا فعالیتي 
معین« تعریف مي کند )حسیني، 1388(. استعداد خصوصیتي است که توانایي فرد را براي موفقیت در 
یک حیطه خاص یا کسب دانش الزم براي موفقیت در یک حیطه معین، مشخص مي کند )گیبسون و 
میشل؛ ترجمه ثنایي، 1391(. به بیان دیگر استعداد عبارت از توانایي هاي فطري است که به یادگیري 
کمک مي کند و به آن س��رعت مي بخش��د و نحوه میزان یادگیري فرد را در زمینه گوناگون در آینده 
پیش بیني مي کند )ش��فیع آبادي، 1390(. بنا به نظر آرولماني و نگ آرولماني11  )2004( اس��تعداد 
نکات زیر را مش��خص مي کند: 1- قابلیت ها و توانایي هاي ش��خصي 2- توانایي هاي بالقوه فرد در یک 

زمینه خاص 3- آنچه که فرد در آن خوب عمل مي کند.
 در این راستا کمیته علمی-فنی طرح ملی شهاب پس از چندین جلسه به یک تعریف اجماعی از 
استعداد رسید. تعریف اجماعی کمیته از »استعداد« عبارت از: قابليت و توانایی در یادگيری همراه با 

بروز قابليت شخصی و انجام ماهرانه یا مبتکرانۀ یک كار خاص است. 

مؤلفه های شناس��ایی »توانایی خاص در یادگیری« عبارت اند از: »سهولت و راحتی در یادگیری«، 
»حج��م باالی اطالع��ات در زمینة خاص« و »دقت«. تعریف »دقت« در عبارت فوق: توجه و تمرکز به 

پدیده ها، جزئیات و روابط آنها.
مؤلفه های شناس��ایی »بروز قابلیت ش��خصی« عبارت اند از: »سرسختی شناختی« و »کنج کاوی«. 

اجزاء مورد نظر در مؤلفة »سرسختی شناختی« عبارت اند از: »انگیزه«، »سماجت« و »پشتکار«.
مؤلفه های شناسایی »انجام ماهرانه تر یک کار خاص« عبارت اند از: »درستی و خطای کم در انجام 

کار«، »چاالکی و سرعت باالی انجام کار« و » سهولت و راحتی در انجام کار«.
در نهای��ت با توجه به فرآیندهاي فوق، تالش ها در این مطالعه منجر به س��اخت و روایي س��نجي 
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مقدماتي )روایي محتوایي و نظر صاحب نظران( ابزارهاي طرح شهاب در زمینه ها و حیطه هاي استعداد 
کالمي، ریاضي، هنري، فضایي، حرکتي - ورزشي، اجتماعي، فرهنگ دیني و علوم براي دانش آموزان  

پایه چهارم دوره هاي ابتدایي شد.
روش ساخت و اعتباریابی ابزارهای طرح شهاب 

این پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف آن یکي از انواع پژوهش هاي توصیفي و آزمون سازي است. 
با توجه به هدف کلي پژوهش که عبارت از ساخت و روایي سنجي مقدماتي ابزارهاي شهاب در زمینه ها 
و حیطه هاي استعدادکالمي، ریاضي، هنري، فضایي، حرکتي - ورزشي، اجتماعي، فرهنگ دیني و علوم 
براي دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایي )فرم معلم( بود، از طرح پژوهشي آزمون سازي استفاده شده 

است. براي ساخت و اعتباریابی مقدماتي ابزارهاي طرح شهاب از روش زیر استفاده شد:
1- تعیین اهداف ساخت ابزارهای شناسایي دانش آموزان با استعداد: در این مرحله اهداف و رسالت هاي 
طرح شهاب )طرح شناسایي و هدایت استعدادهاي برتر( که توسط بنیاد ملي نخبگان تهیه و به استان ها 
ابالغ شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین شرکت در چندین جلسه در بنیاد ملي نخبگان و وزارت 

آموزش و پرورش آشنا شدن با طرح شهاب و اعمال نظرات تهیه کنندگان طرح در ساخت ابزارها.
2- مطالعه مباني نظري و تحقیقاتي مربوط به نظریه¬هاي هوش و استعداد: در این مرحله کلیه ادبیات 
مربوط به تیزهوش��ي و اس��تعداد مورد مطالعه قرارگرفت؛ و باتوجه به اهداف طرح ش��هاب و مباني فکري، 
اعتقادي و فرهنگي کش��ور8 ابزار براي شناسایي اس��تعدادهاي برتر براي دانش آموزان پایه ابتدایي شامل 

استعداد کالمي، ریاضي، هنري، فضایي، حرکتي - ورزشي، اجتماعي، فرهنگ دیني و علوم ساخته شد.
3- مطالعه تعدادي از پرسشنامه ها و مقیاس هاي شناسایي دانش آموزان با استعداد: در این مرحله 
بس��یاري از ابزارها و چک لیست هاي شناس��ایي کودکان و دانش آموزان تیزهوش و با استعداد ازجمله 
مقیاس شناس��ایي دانش آموزان تیزهوش و با اس��تعداد رنزولي و هارتمن، اس��ترنبرگ و گاردنر که پر 

کاربردترین مقیاس شناسایي دانش آموزان تیزهوش و استعداد است، استفاده شد.
4- انجام مصاحبه با صاحبنظران و کارشناس��ان مطلع از موضوع: پس از تهیه مقدماتي مقیاس هاي 
شناس��ایي اس��تعدادهاي برتر، این مقیاس ها براي 10 نفر از اساتید و صاحب نظران حوزه روان شناسي و 

آموزش تیزهوشان و کودکان بااستعداد قرار گرفت. در این مرحله نظرات آنها در ابزارها اعمال شد.
5- فراهم کردن خزانه گویه ها و مقوله ها: در این مرحله با توجه به اهداف طرح شهاب، مباني نظري 
و تحقیقاتي تیزهوشي و استعداد، ابزارها و چک لیست هاي شناسایي دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد، 

نظرات اساتید و صاحب نظران، مقوله ها و گویه ها مربوط به 8 حیطه استعداد تهیه شد.
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6- بررسي کتاب هاي درسي و اعمال کلمات و آزمایش هاي داخل کتاب های درسی آنها در مقیاس 
شناس��ایي دانش آموزان با اس��تعداد: با توجه به اینکه ابزارهاي شهاب توسط معلمان تکمیل مي شود، 
براي درک و فهم بهتر مقوالت و مفاهیم مربوط به مقیاس هاي شناسایي استعداد برتر در ساخت آنها 

سعي شد از مفاهیم، کلمات و آزمایش هاي کتاب هاي درسي در دوره ابتدایی استفاده شود.
7- جلس��ه با س��رگروه هاي آموزشي: در این جلسه ابزارهاي طرح ش��هاب در اختیار سرگروه هاي 

آموزشي پایه چهارم ابتدایی قرار گرفت. سپس نظرات آنها در ابزار نهایي اعمال گردید.
8- بدست آوردن روایي محتوایي ابزارهاي طرح شهاب: براي تعیین روایي محتوایي ابزارهاي طرح 
ش��هاب، پس از س��اخت اولیه در اختیار 10 نفر از متخصصان حوزه روان شناس��ي و آموزش و پرورش 
کودکان تیزهوش و با استعداد قرار گرفت. پس از اعمال نظرات اصالحي آنها در خصوص حذف، اضافه 

و تعدیل مقوالت، نسخه نهایي تهیه شد.
9- ارسال ابزارهاي طرح شهاب براي اعضاي کمیته علمي- فني طرح شهاب: پس از تهیه ابزارهاي 
اولیه طرح ش��هاب، این ابزارها براي اعضاي کمیته علمي- فني طرح ش��هاب ارسال شد. پس از اعمال 

نظرات اصالحي آنها در خصوص حذف، اضافه و تعدیل مقوالت، نسخه نهایي تهیه شد.
10-  ارس��ال ابزارهاي طرح ش��هاب براي کلیه مدرسین استاني آموزش طرح شهاب: پس از تهیه 
ابزارهاي اولیه طرح شهاب در کمیته علمي- فني طرح شهاب، این ابزارها براي کلیه مدرسین استاني 
که قرار بود طرح ش��هاب را در اس��تان خود به معلمان آموزش دهند ارسال شد. پس از اعمال نظرات 

اصالحي آنها در خصوص حذف، اضافه و تعدیل مقوالت، نسخه نهایي تهیه شد.
11-  بررس��ي مجدد ابزارهاي طرح ش��هاب در کمیته علمي- فني ش��هاب: پس از تهیه ابزارهاي 
نهایي طرح ش��هاب، این ابزارها براي اعضاي کمیته علمي- فني طرح شهاب ارسال شد. پس از اعمال 

نظرات اصالحي آنها در خصوص حذف، اضافه و تعدیل مقوالت، نسخه نهایي تهیه شد.
12- آماده سازي دستورالعمل براي اجراکنندگان ابزارهاي طرح شهاب: در این مرحله دستورالعمل 

و شیوه امتیازدهي و نمره گذاري ابزارهاي طرح شهاب تدوین گردید.
13- اجراي آزمایش��ي ابزارهاي طرح ش��هاب: در این مرحله با هماهنگي آموزش و پرورش در 10 
مدرس��ه اجراش��د. در این جلس��ات پس از صحبت با معلمان در خصوص درک و فهم آنها از گویه ها 

تغییراتي در ابزارها مجددا اعمال شد.
14- تهیه ابزارهاي نهایي طرح شهاب: پس از اعمال نظرات کلیه عوامل اجرایي طرح شهاب ابزار 

نهایي تهیه و مجدد در اختیار 10 نفر صاحب نظر حوزه تیزهوشي و استعداد قرار گرفت.
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تعدادگویه ها استعداد ردیف

 14 استعداد کالمی 1

13 استعداد ریاضی 2

12 استعداد هنری 3

14 استعداد فضایی 4

11 استعداد حرکتی- ورزشی 5

10 استعداد اجتماعی 6

12 استعداد فرهنگ دینی  7

14 استعداد علوم 8

15- نهایتا ابزاری با تعداد 100گویه و مقوله به ش��رح جدول ذیل تهیه و برای اجرا به استان های 
مجری طرح شهاب ارسال شد:

جدول )1(: حيطه های استعداد طرح شهاب برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان

جمع بندی و پيشنهادها
1- در این پژوهش، تولید و ساخت مقدماتي ابزارهاي طرح شهاب براي دانش آموزان پایه چهارم 
دبس��تان از نظر روایي محتوایي و اعمال نظر متخصصان و اعضاي کمیته علمي- فني مورد بررس��ي 
قرار گرفت. شایس��ته اس��ت، ویژگي هاي روان سنجي کامل این ابزارها در تحقیقات دیگر مورد بررسي 

نهایي قرار گیرد. 
2- آموزش و پرورش فرآیند اس��تعدادیابي را از پایه چهارم دبس��تان ش��روع می نماید. با توجه به 
اینکه در دوره متوس��طه دوم هدایت تحصیلی ش��روع مي ش��ود، می توان از اطالعات طرح ش��هاب در 

هدایت تحصیلي دانش آموزان استفاده نمود.
3- کلیه افراد و معلمان که به نحوي با اجرای طرح شهاب درگیر مي شوند شایسته است در خصوص 

اهداف و رسالت هاي طرح شهاب به خصوص تکمیل و نمره گذاري ابزارها آموزش هاي کافي داده شود.
4- به دلیل اینکه فرآیند اس��تعدادیابي نیاز به زمان و بس��تر ش��کوفایي دارد، پیش��نهاد مي شود 
محیط هاي مدارس با اندکي تغییر در برنامه ها امکان بروز انواع فعالیت ها، عالیق و اس��تعدادها را براي 
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دانش آموزان فراهم نمایند.
5- ب��ه دلیل اینکه فرآیند اس��تعدادیابي نیاز به زمان و ش��ناخت معلمان از دان��ش آموزان دارد، 
پیش��نهاد مي شود فرآیند شناسایي و اجراي ابزارها توسط معلمان از اوایل سال تحصیلی صورت گیرد 

تا معلمان نسبت به دانش آموزان کالس خود شناخت کافی پیدا کرده باشند.
6- فرآیند اس��تعدادیابي در این مرحله توس��ط معلمان انجام گیرد. پیشنهاد مي شود مقیاس هایي 
نیز براي شناسایي استعدادها )فرم والدین( طراحي شود تا والدین نیز بتوانند استعدادهاي فرزند خود 

را ارزیابي نمایند. این اطالعات مي تواند مکمل اطالعات معلم براي قضاوت باشد.
7- در این پژوهش فقط روایي س��نجي مقدماتي ابزاره��ا )روایي محتوایي و نظر متخصصان( مورد 
بررس��ي قرار گرفت. لذا، از این مقیاس به منظور مقایس��ه دانش آموزان با یکدیگر خودداري شود، زیرا 

این امر نیاز به نمونه هاي بزرگ و جداول هنجار دارد.
8- فرآیندهاي شناس��ایي و هدایت دانش آموزان با اس��تعداد برتر )خصوصاً در س��طوح نخستین 
شناس��ایي و هدایت( در محیط مدرس��ه، با محوریت معلم، دبیران و دیگر عوامل آموزش��ي و تربیتي و 
بدون جداس��ازي آنها از کالس و مدرسه ش��ان صورت مي پذیرد. بنابراین افراد شناسایي شده در بستر 
زندگي معمول و تحصیل عادي خود، مسیر تعالي اختصاصي خود را در پیش مي گیرند. این نکته یکي 
از مهم ترین اصول این طرح بوده و در موارد متعددي از مصوبه ي هیئت امناي بنیاد ملي نخبگان بر آن 
تأکید شده است )به عنوان نمونه، نک.: اصول 2، 5، 7 و 8 از ماده ي چهارم )اصول حاکم بر برنامه ها(. 

بر اساس این نکته، معلم در هر دو بعد شناسایي و هدایت نقشي اساسي و محوري خواهد داشت.
9- افزون بر نکته فوق، محوریت معلم و انجام شناسایي در محیط مدرسه بدین معناست که کشف 
و شناس��ایي دانش آموزان مستعد در این طرح، بر اساس امتحانات، آزمون ها و مسابقات خارج از مدرسه 
انجام نخواهد ش��د، بلکه ارزش��یابي مستمر، فرآیندي و مس��تند معلمان و عوامل آموزشي و پرورشي از 
دانش آموزان بر اس��اس مؤلفه هاي مدنظر، و همچنین اس��تفاده از ابزارهاي متنوع و چندگانه جایگزین 
آزمون هاي مقطعي سنجش هوش و استعداد مي شود و این مسئله به ارزشیابي اعتبار بیشتري مي دهد. 
چه بسا دانش آموزاني که در تاریخ آزمون، به دلیل فشارهاي رواني و یا هر مسئله ي عارضي دیگر نتوانند 
تمامي  داشته هاي خود را به عرضه بگذارند. شیوه  هاي شناسایي به کار گرفته شده در طرح شهاب عالوه 
بر ایجاد فرصت هاي بیشتر براي شناسایي دانش آموزان مستعد و به دست دادِن امکان ارزیابي هاي طولي 
مبتني بر مشاهدات در مقاطع زماني متعدد، از آسیب هاي رواني و فشارهاي اجتماعي آزمون هاي مقطعي 
س��نجش هوش و اس��تعداد و دیگر عوارض منفي آن )همانند ایجاد فضاي رقابتي، فعال شدن مؤسسات 
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1- Talent 
2- Identification 
3- Lohman
4- Frasier
5- Richert
6- Heward

7- Hallahan and Kauffman  
8- Hood & Johnson
9- Corno
10- Littre
11- Arulmani and Nag-Arulmani

سودجو و کالس هاي آمادگي آزمون شهاب و غیره( نیز جلوگیري مي نماید.
10- همچنین، در صورتي که دانش آموزي در یک دوره ي شناس��ایي به عنوان دانش آموز مستعد 
تش��خیص داده نش��د، این گونه ارزیابي این امکان را فراهم مي آورد که در دوره هاي بعد )که به تناسب 
الگوي اجرایي طراحي ش��ده، مي تواند در همان س��ال تحصیلي یا در س��ال هاي تحصیلي آینده باشد( 

دوباره بر اساس رفتارها و فعالیت هایش مورد ارزیابي قرار گیرد. 
یادداشت ها
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با سلام و عرض خدا قوت. ضمن تشكر از حضور شما در اين گفتگو؛ به عنوان نخستين 
پرسش، لطفا بفرماييد طرح شهاب چه جايگاهي در نظام تعليم و تربيت دارد؟

هرچند كه از شهاب به عنوان يك »طرح« ياد مي شود، اما به نظر من شهاب با تعريف شناسايي 
و هداي��ت اس��تعداد دانش آم��وزان، چيزي متفاوت با مأموري��ت اصلي نظام تعليم و تربيت نيس��ت. 
شناس��ايي و هدايت اس��تعدادها از مأموريت هاي اصلي نظام تعليم و تربيت قلمداد مي شود كه شايد 

در فرايندهاي ياددهي � يادگيري كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
 پ��رورش و تربي��ت، فرايندي منظم و مس��تمر اس��ت كه به دنبال رش��د همه جانبة ش��خصيت 
يادگيرن��دگان اس��ت و اينك��ه بتوانند دانش و معرفت بش��ري را كس��ب و درك كنند، ب��ا باورها و 
هنجارهاي مورد پذيرش جامعه آش��نا ش��وند و آنها را بپذيرند؛ در عين حال، استعدادهاي آنان بايد 

شكوفا شود.
بنابراي��ن يكي از ش��اخص هاي مهم براي اين ك��ه بفهميم نظام هاي تربيتي ت��ا چه ميزان موفق 
هس��تند، توجه به اين مقوله اس��ت كه چگونه و به چه ميزان بس��تر ش��كوفايي استعداد افراد و بروز 
توانايي آنها را فراهم مي كنند و در عين حال، افرادي آگاه، مسئول و متعهد به ارزش هاي اجتماعي 
پرورش مي دهند. بر اين اس��اس مي توان گفت مقولة تربيت سه شاخصة اصلي دارد: »كسب و درك 
دانش و معرفت بش��ري«، »آش��نايي با اعتقادات و هنجارهاي اجتماعي« و »شكوفايي استعدادها«. 

شناسايي استعدادها
در بستر فرايند ياددهي ـ يادگيري
مصاحبه با دكتر رخساره فضلي
دكتراي روان شناسي تربيتي، مديركل دفتر آموزش پيش دبستاني
و عضو ستاد اجرايي و كميتة علمي و فني طرح شهاب
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به همين دليل باور من اين اس��ت كه شهاب بخشي از رسالت و مأموريت اصلي نظام تعليم و تربيت 
رسمي است.

اگلر از منظر طرح شلهاب بله موضلوع »تدريس« نگاه كنيلم، »تدريلس مطلوب« چه 
ويژگي هايي دارد؟

آموزش و تدريس از ابزارهاي تربيت هس��تند. بديهي اس��ت هر معلمي در كالس درس دوس��ت 
دارد اثربخش وكارآمد باش��د؛ به عبارتي دوست دارد بستر شكوفايي استعداد را در دانش آموزان، در 
روال طبيعي فعاليت هاي كالس��ي فراهم كند. آنچه در كالس درس بايد مورد توجه قرار گيرد و در 

كالس هاي مجري طرح ش��هاب مورد تأكيد اس��ت، پاس��خ گويي به اين هدف تربيتي اس��ت.
در كالس درس، معل��م هنگام��ي مي توان��د نق��ش خود را به خوب��ي ايفا كند كه بتواند بس��تر 
رش��د و ش��كوفايي اس��تعدادها را فراهم كند. بدين منظور الزم اس��ت محيط كالس، محيطي امن 
و حمايت كنن��ده از تفاوت ها در يادگيري باش��د. دانش آموزان وقتي احس��اس مي كنند كه كالس 
درس،  محيطي امن و پذيراس��ت و در جو و فضاي مثبت كالس، همة دانش آموزان با تفاوت ها و 
ترجيحاتش��ان پذيرفته مي ش��وند، به طور طبيعي و مؤثر براي پذي��رش تفاوت ها تمرين مي كنند، 
جرأت ورزي ش��ان تقويت مي ش��ود و اعتمادبه نفس شان بيشتر مي ش��ود. كالس امن، كالسي است 
ك��ه در آن خط��ا پذيرفته مي ش��ود. بنابراين اگر كس��ي مطلبي را ياد نگرفت و ي��ا براي يادگيري 
مطلبي نياز به تمرين و تكرار بيش��تري داش��ت، واهمه ندارد از اين كه اعالم كند من اين قس��مت 
را متوجه نش��ده ام؛ دانش آموزاني كه س��ريع تر ياد مي گيرند هم فرصت دارند كه به يادگيري هاي 

س��طح  باالتر بپردازند.
مديريت فرايند ياددهي � يادگيري توس��ط معلمان، امري پيچيده و در گرو طراحي فرصت هاي 
يادگيري متنوع و متعدد است و معلمان موفق، موقعيت هاي يادگيري ايجاد مي كنند تا دانش آموزان 
با س��ئوال، ابهام و چالش مواجه ش��وند. اگر احساس امنيت و فضاي مثبت كالسي فراهم شده باشد، 
آنها از مواجه ش��دن با ابهام نمي ترس��ند و تالش مي كنند از منابع مختلف استفاده كنند، با ديگران 
تعامل بيش��تري داش��ته باشند، فكر كنند و بپرسند. در چنين كالس��ي، كنج كاوي و پرسشگري كه 

عامل و مؤلفة مهمي در شكوفايي استعداد است، تقويت مي شود.
معموال انجام فعاليت هاي گروهي و مش��اركتي لذت بخش اس��ت و س��طح بهينة برانگيختگي را 
ايجاد مي كند؛ ميزان برانگيختگي ناش��ي از آن نه آن قدر كم اس��ت كه عامل بي اش��تياقي شود و نه 
آن قدر زياد اس��ت كه با اضطراب همراه باش��د. چرا كه آنها با همديگر فكر مي كنند و در مورد آن چه 
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فكر مي كنند، با هم صحبت و هم انديش��ي دارند. لذا فرصت مي يابند يافته هاي خود و ديگران را نقد 
كنند و تالش مي كنند كه با هم و از هم ياد بگيرند.

از مهم ترين مواردي كه در فرايند ياددهي � يادگيري، فرصت هايي براي ش��كوفايي اس��تعدادها 
فراهم مي كند، اس��تفاده از فعاليت ها و تمرين هاي كاربردي اس��ت. به گونه اي كه دانش آموزان اين 
فرصت را داش��ته باش��ند تا تمري��ن كنند، با هم تمرين كنند و آن چه را كه ي��اد گرفته اند، در عمل 
ب��ه كار ببرن��د و به اين مهم فكر كنند كه از دانس��ته هاي خود چگونه مي توانن��د بهره برداري كنند. 
تحقيقات نشان مي دهد وقتي دانش آموزان فرصت دارند با هم واز هم ياد بگيرند، پيش رفت بيشتري 
به دس��ت مي آورند و فرصت دارند كه خودشان باش��ند و توانايي ها و ويژگي هاي  فردي شان را بهتر 
بروز دهند. گرچه يادگيري فرايندي ش��خصي اس��ت و هر كس��ي دانش خود را بر اساس تجربيات، 
باورها و اطالعات قبلي خود مي س��ازد؛ اما در عين حال، يادگيري امري اجتماعي اس��ت و بچه ها با 
هم و از هم بهتر ياد مي گيرند. با سكو زدن و كمك گرفتن از همكالسي ها و يا بزرگ ترهاي آگاه نيز 
مي توان بس��تري فراهم كرد تا افراد ترجيحات و اولويت هاي خود را  بهتر بشناسند و براي يادگيري 

مداوم و پايش آموخته هاي خود تالش كنند.
به نظر شلما، چگونه مي توان فرايند ياددهي ل يادگيري را در خدمت امر »شناسايي« و 

»هدايت« استعدادها قرار داد؟
ب��راي آن ك��ه بتوانيم فرايند ياددهي � يادگيري را بيش��تر به سمت وس��وي تربيت و شناس��ايي و 
هدايت استعدادها سوق دهيم، الزم است با طراحي فعاليت هاي آموزشي جذاب و متنوع، براي توجه، 
پذيرش و احترام گذاش��تن به تفاوت ها و همچنين ش��ناخت خود، تفاوت ها و توانايي ها، ترجيحات و 

محدوديت ها بسترسازي كنيم.
بحث آموزش راهبردهاي يادگيري، موضوع مهمي اس��ت كه با توجه به ش��رايط دنياي در حال 
تغيير كنوني، دانش آموزان بايد بتوانند به طور نظام مند افكار، احساس��ات و رفتارهاي خود را كنترل 
و هداي��ت كنن��د؛ باي��د بتوانند يادگيري خود را مديري��ت و پايش كنند و به دنب��ال خودآموزي  و 
خودگرداني باشند. با چنين رويكردي، بايد در تدارك فراهم كردن فرصت هايي باشيم تا دانش آموزان 
را در فعاليت هايي درگير كنيم كه بيش��تر به آن گرايش دارند، ترجيح مي دهند و با سبك هاي تفكر 

و يادگيري آنها همخواني دارد.
بررس��ي ها نشان مي دهد فرايندهاي ياددهي � يادگيرِي درهم تنيده و يك پارچه، معموال شرايط 
مناسب تري براي بروز وظهور توانايي افراد فراهم مي كند و بستري ايجاد مي شود كه آنها بتوانند در 
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مسير رشد و تعالي حركت كنند. به نظر من جداسازي دانش آموزان حسب تفاوت ها و ارائة محتواي 
آموزش��ي با اهداف دانش��ي سطح باالتر، ممكن است به كس��ب و درك دانش بيشتر منتج شود؛ اما 

احتمال دارد كه دو بعد ديگر تربيت، مورد غفلت يا كم توجهي واقع شود.
فرايند ياددهي � يادگيري پيش بيني ش��ده در طرح ش��هاب، بر اساس »پذيرش و حرمت گذاري 
به تفاوت هاي فردي« و »بسترس��ازي رش��د اجتماعي مبتني بر ويژگي هاي رشد گروه سني، تبيين 
و طراحي ش��ده اس��ت؛ با اين رويكرد كه بتوان در كالس درس، بس��تر مناس��بي براي تأمل، تفكر، 
پرسشگري و... فراهم كرد. اين فرايند است كه مي تواند به شكوفايي و بروز استعدادهاي دانش آموزان 
منتج شود تا در دوره هاي باالتر، بتوان از استعدادهاي برتر حمايت هم نمود. اين فرايند داراي چهار 

گام مهم ودرهم تنيده است.

در درج��ة اول الزم اس��ت فضاي كالس، فضاي امن، مثبت و دوست داش��تني باش��د. يافته هاي 
علمي نش��ان مي دهد يكي از ش��رايط الزم براي پديدار شدن افكار نو، وجود آرامش براي مغز است. 

ويژگي هاي يك كالس امن، جذابيت و حاكميت فضاي رفاقت توأم با جذابيت است.
گام دوم، روبه رو ش��دن با ابهام و چالش اس��ت. در صورت وجود محيط امن، اگر دانش آموزان با 
مس��ئله و ابهام مواجه ش��وند، نه تنها از آن موقعيت نمي ترسند، بلكه از مواجهه و مديريت موقعيت 
لذت مي برند؛ آن را دوس��ت دارند و تالش مي كنند براي آن كه پاس��خ سؤال را پيدا كنند و يا چالش 
موجود را مديريت كنند، در صورت نياز به منابع متعدد رجوع كنند. از افراد و همكالس��ي ها كمك 
مي گيرند، آزمايش مي كنند، كاوش مي كنند، تأمل مي كنند و بر اس��اس آن چه به دس��ت مي آورند، 
اقدام مي كنند. س��پس نتيجة اقدامات خود را گزارش مي كنن��د، توليد مي كنند، خلق مي كنند، نقد 
مي كنند و نقدهاي منطقي را مي پذيرند، اصالح مي كنند، به همكالس��ي هاي خود كمك مي كنند و 
...؛ تنوع در خروجي ها به ازاي تنوع در بسترهاي يادگيري، مي تواند به شناسايي و هدايت استعدادها 

منتج شود.
به عنوان سؤال پاياني، بفرماييد كه »شناسايي« و »هدايت« استعدادها، در بستر فرايند 

ياددهي ل يادگيري چه نسبت و ارتباطي با هم دارند؟

اقدامچالشامنیت تفکر و تامل
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در فرايند ياددهي � يادگيري، بسترس��ازي براي بروز توانايي ها و ش��كوفايي اس��تعدادها مسئلة 
مهم و جدي اس��ت كه مي تواند س��طح كيفيت آموزش ها را ارتقاء بخش��د. طي گام هايي كه مطرح 
ش��د، امنيت، چالش، تأمل، تفكر و اقدام، چرخة مهمي اس��ت كه مي تواند به شناسايي استعدادها و 
هدايت استعدادهاي شناسايي شده ياري رساند. لذا طراحي فعاليت ها بايد بر اساس دريافت بازخورد 

از دانش آموزان و ارائة بازخورد به آنها انجام شود.
ب��ا توجه به اين كه طرح ش��هاب در ح��ال حاضر در دورۀ ابتدايي در حال اجراس��ت و در فرايند 
ياددهي � يادگيري، »شناسايي« و »هدايت« به صورت درهم تنيده مد نظر است، الزم است به گونه اي 
بسترس��ازي ش��ود تا تمامي توانمندي ها و استعدادهاي دانش آموزان ش��كوفا گردد و به تفاوت هاي 
فردي احترام گذاش��ته شود. شناسايي و هدايت استعدادها، شامل تمامي دانش آموزان تحت پوشش 
طرح اس��ت و با اس��تفاده از ابزارهاي متعددي از جمله ابزار شناس��ايي استعداد، چك ليست، سياهة 
رفت��ار، آزمون ه��اي عملكردي و با توجه ب��ه ميزان تواناي��ي دانش آموزان در يادگيري، س��هولت و 
راحتي، حجم باالي اطالعات، دقت، س��رعت و ميزان سرس��ختي شناختي، تحمل ابهام و كنج كاوي، 
»شناس��ايي« و »هدايت« انجام مي شود. بديهي است اين گام ها مرحله اي نبوده و به صورت تعاملي 

بر هم اثر مي گذارند.
كيفيت بخش��ي به فرايندها، مستلزم استفاده از فرصت ها و منابع متعدد است. توجه به اين نكته 
ضروري اس��ت كه كالس درس تنها محيط يادگيري نيس��ت و معلم تنها منبع تش��خيص و هدايت 
اس��تعداد قلمداد نمي ش��ود. با توجه به اين كه طرح ش��هاب »معلم محور« است و معلم عنصر كانوني 
فرايند تربيت رس��مي اس��ت، الزم اس��ت س��اير منابع و عوامل نيز ياريگر معلم در اين زمينه باشند 
ت��ا معل��م نقش بي بديل خود را در هدايت و تس��هيل يادگيري ايفا كن��د و از ابزارهاي مختلف براي 
شناسايي و هدايت استعدادها بهره بگيرد. منابع شناسايي و هدايت استعداد هم عالوه بر معلم، ساير 

منابع انساني در مدرسه و والدين دانش آموزان هستند.
مجددا از شما به خاطر شركت در اين گفت وگو تشكر مي كنيم.
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1- مأموريت طرح شهاب در آموزش و پرورش چيست؟
مأموريت اين طرح عبارت اس��ت از »كشف و شناسايي، جذب، هدايت و حمايت تحصيلي، تربيتي 
و معنوي صاحبان استعدادهاي برتر از دوره ابتدايي تا پايان دوره آموزش متوسطه و زمينه سازي براي 

استمرا حمايت ها در مراحل مختلف آموزش عالي«.
2- اصول و سياست هاي مهم طرح شهاب چيست؟

الف( طرح شهاب طرحي عدالت محور است و مي خواهد زمينه را براي شكوفايي استعدادها و رشد 
توانايي هاي صاحبان اس��تعدادهاي برتر در تمامي نقاط كش��ور فراهم آورد. چرا كه هوش و اس��تعداد، 

موهبتي نيست كه تنها به قشر و طبقه خاصي عطا شده باشد.
ب( مقصود از اس��تعداد در اين طرح، صرفا اس��تعداد تحصيلي و يا تيزهوشي نيست؛ بلكه توانايي 
برجسته در حوزه هاي استعدادي گوناگون مانند رياضي، هنري، فضايي، كالمي، حركتي، علوم تجربي، 

اجتماعي و فرهنگ ديني است.
ج( فرآيندهاي شناسايي و هدايت دانش آموزان صاحب استعداد برتر در محيط مدرسه، با محوريت 
معلمان و ديگر عوامل آموزش��ي و تربيتي، بدون جداس��ازي از كالس و مدرسه شان صورت مي پذيرد. 
بنابراين افراد شناس��ايي شده، در بس��تر زندگي معمول و تحصيل عادي خود، مسير تعالي اختصاصي 

خود را در پيش مي گيرند.
د( مجري��ان طرح بايد از هرگونه برچس��ب زني، س��وگلي پروري و برجس��ته ك��ردن دانش آموزان 

پاسخ به برخي سؤاالت رايج درباره طرح

شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر )شهاب(
محمد نستوه
مسئول كميته علمی - فنی طرح شهاب
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شناس��ايي ش��ده به ش��دت پرهيز نمايند. زيرا زمينه انحراف طرح، ايجاد توقعات نابجا و كاذب و بروز 
تبعات نامطلوب بسياري را فراهم مي آورد.

ه�( آش��نايي و آموزش معلمان، عوامل مدرس��ه و ديگر افراد مرتبط با طرح ش��هاب از مهم ترين 
ضرورت هاي اجراي موفق اين طرح به شمار مي رود.

و( رسانه اي نشدن استعدادهاي برتر و حفظ اطالعات آنان از ضروريات رشد فرد در بستر طبيعي 
خود و نيز از مهم ترين عوامل جلوگيري از آس��يب هاي اجتماعي و رواني براي اين افراد اس��ت كه بايد 

مورد اهتمام تمامي دست اندركاران طرح قرار گيرد.
3- نقش بنياد ملي نخبگان در اجراي طرح چيست؟

اي��ن طرح در س��ال 1386 به تصوي��ب هيئت امناي بني��اد ملي نخبگان رس��يد و جهت اجرا به 
آموزش و پرورش ابالغ ش��د. پس از شكل گيري »شوراي راهبري طرح شهاب« در بنياد ملي نخبگان، 
سياس��ت هاي اجرايي طرح تصويب ش��د و زمينه اجراي آزمايشي طرح در 7 استان در سال تحصيلي 
92�91 فراهم آمد. در س��ال هاي بعد تا كنون نيز، اين طرح با حمايت هاي مالي و پژوهشي بنياد ملي 
نخبگان در حال اجراست. طرح شهاب را بايد مهم ترين برنامه مهم بنياد ملي نخبگان جهت شناسايي 

و هدايت استعدادهاي برتر در بخش دانش آموزي دانست.
4- چرا اجراي اين طرح از پايه چهارم ابتدايي شروع شد؟

در دوران ابتدايي كه آغاز فرايند اجتماعي شدن و پذيرش آموزش هاي عمومي است، استعداد پايه 
و عمومي افراد از خود تظاهراتي را به نمايش مي گذارد كه در مورد اس��تعدادهاي برتر، اين نش��انه ها 
نمود بيش��تر و متمايزكننده اي دارند. بنا به گفته بسياري از روان شناسان، از حدود 10 سالگي تثبيت 
ش��خصيت و رفتار در كودكان اتفاق مي افتد. هرچند با توجه به ناپختگي شخصيت در اين دوره سني 
و نيز تغييرات محتمل در طي فرآيند رشد در سال هاي بعد، احتمال تغيير در ميزان و نوع استعداد و 

توانايي هاي فرد همچنان قابل توجه است.
5- آيا انجام فرايندهاي شناس�ايي و هدايت طرح ش�هاب، مسئوليت و وظيفه جديدي 

عالوه بر مسئوليت هاي قبلي آموزگاران  است؟
شناس��ايي اس��تعدادهاي دانش آموزان از جمله وظايف و اهداف هر نظام آموزشي و پرورشي است. 
ولي متأسفانه اين وظيفه به داليل مختلف در نظام آموزشي ما به حاشيه رانده شده است. اجراي اين 
طرح در واقع به منزله يادآوري وظيفه شناس��ايي و هدايت و پرورش اس��تعدادها به آموزگاران و ساير 

عوامل مدرسه و خانواده هاست.
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6- آي�ا معلمان براي تكميل چك ليس�ت هاي )ابزار شناس�ايي( طرح باي�د فعاليت هاي 
اضافي انجام دهند؟

آموزگاران بايد با مشاهده رفتار و عملكرد دانش آموزان در موقعيت هاي طبيعي، نسبت به تكميل 
چك ليس��ت ها اقدام نمايند. در اكثر موارد براي شناس��ايي اس��تعدادهاي برتر نياز به طراحي و انجام 
فعاليت هاي خارج از روال عادي كالس نيس��ت؛ اما در موارد اندكي ممكن اس��ت نياز به فعاليت هاي 

خارج از كالس وجود داشته باشد.
7- آموزگاران چه اقداماتي را بايد جهت بروز هر چه بيشتر استعداد دانش آموزان انجام 

دهند؟
   � استفاده از روش هاي فعال، خالق و گروهي در تدريس

   � ارائه پروژه هاي علمي، علمي و هنري متناسب با سن و استعداد دانش آموزان
   � انجام بازديدهاي علمي مرتبط

   � تشويق و بهره گرفتن از روش هاي خالقانه در كالس
   � تالش در جهت پرهيز از برچسب زدن و توجه ويژه و بيش از حد به دانش آموزان خاص

   � آگاهي بخشي به والدين در خصوص يك يا دو زمينه استعدادي و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان
8- چنان چه دانش آموزي در يك يا چند حوزه استعدادي برتر شناخته شود، چه اقدامي 

از سوي آموزش و پرورش انجام مي گيرد؟
اجراي طرح فعاله در مرحله تمركز بر فرايند شناسايي است. در دوره دوم آموزش ابتدايي، هدايت 
دانش آموزان در قالب »هدايت عام« در دستور كار است. اما در دوره هاي تحصيلي باالتر، دانش آموزان 
صاحب استعدادهاي برتر به مراكز فرهنگي و هنري، پژوهش سراها و ... كه در اين زمينه امكانات مادي 

و نيروي انساني الزم را در اختيار دارند، هدايت خواهند شد.
9- اگر دانش آموزي از مدرسه تحت پوشش اجراي طرح به مدرسه ديگري منتقل شود، 

وضعيت او چگونه است؟
در مناطق آموزشي مجري طرح شهاب، تمامي مدارس هم زمان اجراي طرح شهاب را آغاز مي كنند. 
لذا بايد س��وابق شناسايي استعداد دانش آموزان به همراه پرونده تحصيلي آنها به مدرسه جديد منتقل 

گردد تا ادامه فرايند شناسايي و هدايت در مدرسه جديد انجام شود.
10- اهم پيامدها و نقاط قوت اجراي طرح در سال تحصيلي 94�93 چه بوده است؟

� افزايش آگاهي و ميزان حساسيت آموزگاران، مديران، معاونان و مربيان مدارس مجري نسبت به 
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تفاوت هاي فردي و توانايي هاي دانش آموزان و شناسايي رفتارها و استعدادهاي آنان
� هماهنگي و تعامل بيشتر عوامل مختلف آموزشي و پرورشي مدارس در جهت شناسايي، پرورش 

و هدايت استعداد دانش آموزان بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته
� ايجاد احس��اس مثبت نس��بتاه باال در بين آموزگاران و س��اير عوامل آموزشي و اجرايي مدارس 

نسبت به اجراي طرح
11- مشكالت و محدوديت هايي كه متوجه اجراي اين طرح است چيست؟

� آگاهي كم همكاران نسبت با مسائل روان شناسي كودك و مفاهيم استعداد، هوش و تيزهوشي
� عدم توانايي برخي از مدرسان استاني در انتقال مطلوب محتواهاي آموزشي طرح

� كندي فرايند تغيير نگرش ها و پايين بودن انگيزه در بين برخي همكاران
� هم زماني اجراي طرح با تغيير كتاب هاي درسي پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي

� تراكم باالي آمار دانش آموزي در كالس هاي درس
� نگراني آموزگاران و دست اندركاران مناطق از  عدم استمرار اجراي طرح در سال هاي آتي

� وجود ابهام در برخي از گويه هاي ابزار شناسايي و دشواري ثبت اطالعات در سامانه مربوط
� تبيين و توجيه نادرست طرح براي اولياء و عدم مشاركت آنها
12- آيا ارزش يابي از نحوه اجراي طرح انجام شده است؟

ارزش ياب��ي طرح، يكي از مراحل اجراي آن اس��ت و خوش بختانه اجراي س��ال تحصيلي 94�93 
توس��ط يك تيم پژوهشي تحت سرپرستي يكي از اساتيد برجس��ته پژوهشگاه تعليم و تربيت به انجام 

رسيده است. اين موضوع در سنوات آينده نيز ادامه خواهد يافت.
13- آيا گسترش دامنه اجراي اين طرح با سرعت فعلي مناسب است؟

براي ش��روع مناسب و باكيفيت، همين س��رعت منطقي و كارشناسانه است. اما به نظر مي رسد از 
س��ال تحصيلي 96�95 گستره اجراي طرح بايد با سرعت بيشتري توسعه يابد تا حداكثر در دو برنامه 

توسعه پنج ساله، تمامي مناطق آموزشي كشور تحت پوشش اجراي اين طرح قرار گيرند.
14- آيا با اجراي اين طرح، مدارس استعدادهاي درخشان منحل مي شود؟

خير؛ با اجراي اين طرح، ارائه خدمات آموزشي و پرورشي ويژه و متنوع به شيوه تلفيقي )مبتني بر 
عدم جداس��ازي( با نگاه گسترش يابنده و حداكثري عملي مي شود؛ در كنار اين جريان، ارائه خدمات 
آموزشي و پرورشي به شيوه تفكيكي )مبتني بر جداسازي( با رويكرد حداقلي در مدارس استعدادهاي 

درخشان ادامه مي يابد.
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امس��ال دانش آموزان س��مپاد در بین نفرات برتر هر پنج گروه آزمایش��ی »علوم ریاضی و فنی«، 
»علوم تجربی«، »ادبیات و علوم انس��انی«، »هنر« و »زبان های خارجه« دیده می ش��دند که به جز 
گروه »ادبیات و علوم انس��انی«، مقام های اول در دیگر رش��ته ها از آن آنها بود. در »ادبیات و علوم 
انس��انی« هم - که رشته ای که  غیرمعمول در مراکز استعدادهای درخشان است - رتبه دوم توسط 
س��مپادی ها کس��ب ش��د. در مجموع این گ��روه هم 5 نف��ر از 10 نف��ر اول را دانش آموزان مدارس 

استعدادهای درخشان تشکیل می دادند.
در گ��روه آزمایش��ی »علوم ریاض��ی و فنی« به جز نف��رات پنجم و دهم، 8 نف��ر دیگر همگی 
از مراک��ز س��مپاد بودند. در گ��روه »علوم تجربی« ام��ا هر 10 نفر اول این گ��روه را دانش آموزان 
استعدادهای درخشان تشکیل می دادند. در گروه »زبان های خارجه« هم هر سه نفر اول سمپادی 

بودند.
 در مجموع، 28 نفر از نفرات برتر کنکور سراس��ری 1394 در رشته های مختلف را دانش آموزان 
مدارس اس��تعدادهای درخشان تش��کیل می دادند. در این میان، دبیرس��تان دخترانه فرزانگان یک 
تهران و دبیرس��تان های پس��رانه شهید اژه ای 1 اصفهان، شهید دس��تغیب 1 شیراز و شهید صدوقی 
یزد، هر کدام با س��ه نفر برتر موفق ترین مدارس از این لحاظ به ش��مار می روند. امسال در یک اتفاق 
نادر، برادران دوقلوی طاهری فرد از ش��یراز در کنکور تجربی پش��ت سر هم، رتبه های پنجم و ششم 

را به دست آوردند.
نتایج نفرات برتر اس��تعدادهای درخش��ان در کنکور 1393 در جدول صفحه بعد قابل مش��اهده 

است.

نگاهی به نتایج دانش آموزان استعدادهای درخشان 
در آزمون  سراسری ورود به دانشگاه ها
1394
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رتبهگروه آزمایشیشهردبیرستاننام و نام خانوادگي ردیف

اول علوم ریاضی و فنیاصفهانشهید اژه اي یکپژمان شهبازی دستجرده1

دوم علوم ریاضی و فنیقمشهید قدوسي محمد رسول یزدیان2

سوم علوم ریاضی و فنیبابلشهید بهشتي وحید باالزاده مرشت3

چهارمعلوم ریاضی و فنیشیرازشهید دستغیب یک مهدي لطافتی4

ششم علوم ریاضی و فنیشمیراناتعالمه حلي سهکیانوش عباسی5

هفتم علوم ریاضی و فنییزدبرازنده مقدممحمد سعید مسیحا  6

هشتم علوم ریاضی و فنیارومیهشهید بهشتيسینا رنجکش زاده  7

نهم علوم ریاضی و فنیتهرانفرزانگان یککیمیا اسدی جوزانی8

دوم ادبیات و علوم انساني اصفهانشهید اژه اي یک سید ابوالفضل میررضی20
سوم ادبیات و علوم انساني اصفهانشهید اژه اي یک ابولفضل مشیری21
پنجم ادبیات و علوم انساني یزدشهید صدوقي کیان فرح زا22

هفتم ادبیات و علوم انساني نجف آبادفرزانگان امین فاطمه غالمی23
نهمادبیات و علوم انساني یزدشهید صدوقي محمدرضا اقبالي زارچ 24

اول علوم تجربيتبریزفرزانگان یک سارا همتی9

دوم علوم تجربيلنگرودفرزانگان کیانا تدبیر واجارگاه10

سوم علوم تجربيزاهدانفرزانگان یکفائزه قایم دوست12

چهارمعلوم تجربيیزدشهید صدوقي مهران نعمت زاده13

پنجم علوم تجربيشیرازشهید دستغیب یک احسان طاهری فرد14

ششم علوم تجربيشیرازشهید دستغیب یکعرفان طاهری فرد15

هفتم علوم تجربيبیرجندشهید بهشتي کیارش زارع16

هشتم علوم تجربينورشهید بهشتيمعین عال 17

نهم علوم تجربياردبیلشهید بهشتي یک میثم فرج پور نیری18

دهم علوم تجربيتهرانفرزانگان یک نیکان زرگرزاده19

اول زبان های خارجهکاشانشهید بهشتيپویا همدانیان خوزانی25

دوم زبان های خارجهشیرازفرزانگان یکیاسمین فروتنی26

سوم زبان های خارجهتهرانفرزانگان  دوزینب شیرزاد مقدم27

اول هنر تهرانفرزانگان یکآناهیتا هدایتی28

غزاله پژند
سه سال متوسطه 
سوم هنر کرج فرزانگان یک تهران 
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بهترین حضور پس از 28 سال 
نتایج مدارس استعدادهای درخشان در المپیادهای علمی جهانی 1394

حاصل حضور دانش آموزان ایرانی در ش��ش المپیاد علمی جهانی امس��ال )1394(، کس��ب 12 
نش��ان طال، 14 نشان نقره و هفت نش��ان برنز بود که بهترین نتیجه در تاریخ حضور 28 ساله ایران 

در المپیادهای جهانی دانش آموزی محس��وب می ش��ود.
هر س��اله با برگزاری چندین مرحله آزمون در س��طح دانش آموزان مقطع متوس��طه و در نهایت 
انتخ��اب بهترین ه��ا، تیم های اعزامی ای��ران در المپیاده��ای جهانی دانش آموزی فیزیک، ش��یمی، 

زیست شناس��ی، نجوم و اخترفیزیک، کامپیوتر و ریاضی ش��رکت می کنند.
المپیادهای جهانی دانش آموزی س��ال 94 از س��یزدهم تیرماه در شهر جیانگ مای تایلند آغاز و 

س��یزدهم مردادماه در ش��هر جاوه مرکزی اندونزی به ایس��تگاه آخر رس��ید.
در رقابت ه��ای امس��ال بهترین نتیج��ه را دانش پژوهان تیم نجوم و اختر فیزیک کس��ب کردند؛ 
یعنی همانند س��ال 2009 میالدی که ایران میزبان مس��ابقات جهانی بود و مقام اول را کسب کرد، 
در رقابت های س��ال 2015 میالدی هم که در اندونزی برگزار ش��د، ایران توانس��ت بر س��کوی اول 

جهان  بایس��تد.
دانش پژوهان ایرانی از س��ال 1366 که پا به عرصه رقابت های المپیادهای علمی دانش آموزی 
گذاش��تند، تاکنون که 28 س��ال از آن می گذرد، در مجموع توانسته اند 623 مدال طال، نقره و برنز 
کس��ب کنند که از این میان 153 مدال طال، 303 مدال نقره ، 167 مدال برنز و 22 دیپلم افتخار 

بوده  اس��ت.

حسن ساعی دهقان
معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
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تیم المپیاد دانش آموزی ریاضی در نخستین حضور ایران در المپیادهای جهانی دانش آموزی، در 
جمع 42 کشور شرکت کننده در مسابقات مقام بیست و ششم را کسب کرد و یکی از دانش آموزان 

ایرانی نیز موفق به کس��ب مدال برنز ش��د.
تا پیش از امس��ال، بهترین نتیجه مجموع تیم های ایران به س��ال 2013 میالدی برمی گردد که 
دانش آموزان ایرانی در ش��ش المپیاد علمی جهانی 12 نش��ان طال، 15 نشان نقره و هفت نشان برنز 

کسب کردند.
با وجود اینکه به لحاظ ش��مارش مدال های طال، امس��ال با سال 1392 برابری می کند و مدال 
نقره س��ال 2013 میالدی )15 نقره( بیش��تر از سال جاری )14 نقره( بود، اما با لحاظ کردن برخی 
عوامل می توان گفت که امس��ال در طول 28 س��ال حضور ایران بهترین نتیجه توسط دانش آموزان 

ایرانی کسب شده است.
از  جمله در خصوص دالیل برتری مجموع رقابت های جهانی دانش آموزی س��ال 2015 میالدی 
نس��بت به س��ال 2013 میالدی می توان به این نکته اشاره کرد که در س��ال جاری تمامی تیم های 
المپیاد ایران موفق به کسب حداقل یک مدال طال شدند. در ضمن رتبه ایران در هر شش المپیادی 

که دانش آموزان ایرانی امس��ال  در آن حضور داش��تند، تک رقمی بوده اس��ت.
همچنین در چند س��ال اخیر در المپیادهای جهانی دانش آموزی، دختران ش��رکت کننده موفق 
کس��ب مدال طال نشده بودند،که در المپیادهای جهانی دانش آموزی سال جاری 3 دانش آموز دختر 
در تیم های زیست شناسی، شیمی و نجوم حضور داشتند که پس از چند سال، »فاطمه زرگرباشی« 
از تیم المیپاد نجوم و اختر فیزیک موفق به کس��ب نش��ان طال ش��د و دو دانش آموز دیگر هم مدال 

برنز کس��ب کردند.
شایان ذکر است در رقابت های امسال المپیاد نجوم، سه تن از اعضای تیم ایران سه جایزه ویژه 

را ازآن خود کردند.
مجموع این دالیل نش��ان از برتری نتایج دانش آموزان برتر ایرانی در رقابت های امس��ال نسبت 

به س��ال 1392 دارد.
در مجموع با کس��ب این نتایج ایران توانس��ت جایگاه خود را در بین 10 کشور اول المپیادهای 

علمی دانش آموزی تثبیت کند.
در این گزارش مروری داریم بر حضور دانش آموزان ایرانی در المپیادهای علمی جهانی امس��ال 

و نتایج آنها:
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دانش آموزان جمهوری اسالمی ایران در چهل و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک در بین 86 
کش��ور ش��رکت کننده با دو مدال طال و س��ه مدال نقره رتبه هش��تم جهان را کس��ب کردند.

 چهل و شش��مین دوره المپیاد جهان��ی فیزیک در روزهای 5 تا 12 جوالی مطابق با 14 تا 21 
تیرماه در مومبای هند برگزار شد و تیم های چین، تایوان، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، هنگ کنگ، 

ویتنام پس از ایران رتبه های اول تا هفتم را کس��ب کردند.
از میان اعضای تیم ملی ایران محمدحس��ین دارس��تانی فراهانی و علی ش��یرالی موفق به کسب 
مدال طال و محمدعلی خادم سهی، سید محمد جواد طباطبایی یزدی و علی فتحی موفق به کسب 

مدال نقره از این المپیاد شدند.

 تی��م المپی��اد دانش آموزی ریاضی ایران با کس��ب 3 مدال طال، 2 مدال نق��ره و یک مدال برنز 
مقام هفتم جهان را در بین 104 کش��ور ش��رکت کننده از آن خود کرد. این در حالی است که تیم 

جمهوری اسالمی در سال گذشته مدال طالیی کسب نکرده بود.
 در پنجاه و شش��مین دوره المپیاد جهانی ریاضی که در ش��هر چیانگ مای تایلند برگزار ش��د، 
علی صیادی، آریا حالوتی، مجتبی زارع بیدکی به مدال طال و امین بهجتی و فربد اکباتانی به مدال 

نقره و علی دائی نبی به مدال برنز دس��ت یافتند. 
تیم ایران با کسب 145 نمره پس از کشورهای آمریکا، چین، کره جنوبی، کره شمالی، ویتنام و 
اس��ترالیا در رده هفتم قرار گرفت و کش��ورهای صاحب نامی همچون مجارستان، انگلستان، آلمان و 

هلند به ترتیب در رتبه های بیس��تم، بیس��ت و دوم، بیس��ت و هفتم و چهل و س��وم قرار گرفتند.
از نکات قابل توجه این المپیاد این است که تنها 39 نفر از جمع 624 دانش آموز حاضر در این 
رقابت موفق به کس��ب مدال طال ش��دند که 3 مدال آن س��هم دانش آموزان جمهوری اسالمی ایران 

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي 

طالتهرانعالمه حلیمحمدحسین دارستانی فراهانی

طال اصفهانشهید اژه ایعلی شیرالی

نقره اصفهانشهید اژه ایمحمدعلی خادم سهی

نقره قمشهید قدوسیسیدمحمدجواد طباطبایی یزدی

نقرهتهرانعالمه حلی علی فتحی

فیزیک

ریاضی
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بوده است.

تیم المپیاد دانش آموزی ایران نیز یک مدال طال، دو نقره و یک برنز در بیس��ت و ششمین دوره 
المپیاد جهانی زیست شناسی کسب کرد.

  بیست و ششمین المپیاد جهانی زیست شناسی از بیست و یکم تا بیست و هشتم تیرماه در شهر 
آرهاوس دانمارک برگزار شد و ایران توانست در میان 63 کشور جهان جایگاه پنجم دنیا را کسب کند.

 از میان اعضای تیم جمهوری اس��المی ایران، محمد امین صادقی مدال طال، س��ید محمد نوید 
عطایی و نیما مسیبی مدال نقره و دینا موسوی اصل مدال برنز کسب کردند. 

دانش آموزان ایرانی در چهل و هفتمین المپیاد جهانی ش��یمی با کس��ب یک مدال طال، دو نقره 
و یک برنز به مقام پنجم جهان دس��ت یافتند.

  در چه��ل و هفتمی��ن المپی��اد جهانی ش��یمی که از 29 تی��ر تا هفتم مردادماه در ش��هر باکو 
آذربایجان برگزار شد، کسری اثنی عشری به مدال طال، آرمان آی و محسن صابری فر به مدال نقره 

و نهال باقری به مدال برنز دس��ت یافتند.
از بین هفتاد و پنج کشور شرکت کننده، چین، روسیه، رومانی و آمریکا به همراه چند کشور دیگر 

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي 

طالتهرانانرژی اتمیمجتبی زارع بیدکی

طالکرمانعالمه حلیآریا حالوتی

طال تهرانعالمه حلیعلی صیادی

نقره تهرانعالمه حلیامین بهجتی

نقرهتهرانانرژی اتمی فرید اکباتانی

برنزتهرانانرژی اتمیعلی دائی نبی

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي 

طال تبریزشهیدمدنیمحمدامین صادقی
نقرهاصفهانشهید اژه ایسیدمحمدنوید عطایی

نقره تهرانعالمه حلینیما مسیبی

برنزتهرانفرزانگاندینا موسوی اصل

زیست شناسی

شیمی
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رتبه های اول تا چهارم را تصاحب کردند و تیم ایران در رده پنجم جهان قرار گرفت.

تیم المپیاد دانش آموزی جمهوری اس��المی ایران موفق به کس��ب دو مدال طال، یک نقره و یک 
برنز در بیس��ت و هفتمین المپیاد جهانی کامپیوتر ش��د. 

بیست و هفتمین المپیاد جهانی کامپیوتر درحالی در آلماتی قزاقستان در جریان بودکه تیم المپیاد جهانی 
کامپیوتر ایران در پنجمین آوردگاه مسابقات دانش پژوهان جوان ایرانی در سال 2015 به سر می برد.

از می��ان اعضای تیم دانش آموزی بیس��ت و هفتمین دوره از المپیاد علم��ی کامپیوتر جمهوری 
اس��المی ایران، علی حقانی و علی بهجتی از تهران موفق به کس��ب مدال طال، امیر کیوان محتشمی 

از تهران مدال نقره و پیمان جبارزاده گنجه از مش��هد مدال برنز کس��ب کردند.
از جمل��ه نکت��ه جالب این دوره از المپیاد، حضور دکتر محمد علی آبام، دکتر حمید ضرابی زاده 
و دکتر کیان میرجاللی به عنوان اعضای کمیته جهانی کامپیوتر در مس��ابقات س��ال 2015 است تا 

مقدمات برگزاری المیپاد جهانی کامپیوتر در س��ال 2017 تهران را فراهم کنند.
همچنین علی حقانی دارنده مدال طال این دوره از مسابقات، رتبه 6 را کسب کردکه مرغوب ترین طالی 
کسب شده توسط ایران از سال 1994 تا به حال است. البته مهدی فوالدگر که در سال 1393 رتبه یک المپیاد 

جهانی کامپیوتر را کسب کرده  بود، تنها کسی است که رتبه  ای بهتر از علی حقانی کسب کرده  است.
بر اس��اس رده بندی بیس��ت و هفتمین المپیاد جهانی کامپیوتر، کش��ورهای کره جنوبی، چین، 

روس��یه، آمریکا و ژاپن رتبه های اول تا پنجم را کس��ب کرده اند.

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي 

طال تهرانعالمه حلیکسری اثنی عشری
نقرهمشهدهاشمی نژادمحسن صابری فر

نقرهتهرانانرژی اتمیآرمان آی

برنز ساریفرزانگاننهال باقری

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي 

طال تهرانعالمه حلیعلی بهجتی
طال تهرانعالمه حلی علی حقانی

نقرهتهرانعالمه حلیامیرکیوان محتشمی

برنزمشهدهاشمی نژادپیمان جبارزاده گنجه

کامپیوتر
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 تیم ملی المیپاد جهانی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اس��المی ایران با کس��ب 3 مدال طال، 4 
مدال نقره و 3 مدال برنز به مقام قهرمانی جهان دس��ت یافت.

 مسابقات دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک سال 2015 میالدی طی روزهای چهارم تا سیزدهم 
مردادماه 1394 با حضور دو تیم از جمهوری اس��المی در ش��هر جاوه مرکزی اندونزی برگزار ش��د.

از می��ان اعض��ای تیم المپیاد دانش آموزی نجوم و اختر فیزی��ک ایران آرمان وثیق زاده انصاری، 
فاطمه زرگرباش��ی، علی زارع به مدال طال، س��عید حجتی نژاد، س��ید مرتضی سادات، محمدهادی 
س��توده، علیرضا ارجمند ش��کوری به مدال نقره و علی چگینی، پارس��ا نوروزی و سید علی هادیان 

امرئی به مدال برنز کس��ب کردند.
همچنی��ن آرمان وثی��ق زاده انصاری جایزه وی��ژه بهترین نمره تحلیل داده، فاطمه زرگرباش��ی 
جای��زه وی��ژه بهترین دانش آموز خالق و علی زارع جایزه ویژه بهتری��ن نمره تئوری را نیز ازآن خود 

کرده و برگ زرین دیگري بر افتخارات علمي جمهوري اس��المي ایران افزودند.

نجوم و اخترفیزیک

مدالاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي 

طالاصفهانشهید اژه ایآرمان وثیق زاده انصاری 

طال شیرازفرزانگانفاطمه زرگرباشی

طالتهرانعالمه طباطباییعلی زارع

نقره تهرانعالمه حلیعلیرضا ارجمند شکوری

نقرهتهرانعالمه حلیسید مرتضی سادات

نقره تهرانانرژی اتمیسعید حجتی نژاد

نقره تهرانمفیدمحمدهادی ستوده

برنزگرگانشهید بهشتیپارسا نوروزی

برنزتهرانعالمه حلیعلی چگینی

برنزتهرانانرژی اتمیسید علی هادیان امرئی
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يادش به خير. انگار همين ديروز بود، تو دفتر مدرسه نشسته بودم و با چند تا از همكاران صبحانه 
مي خوردم. صحبت تقديرنامه و روز معلم و برنامه  س��ال بعد بود كه يكي از همكارانم رو كرد به من و 
گفت: »مي خواهي سال بعد در عالمه  حلي تدريس كني؟« من كه چيزهايي درباره عالمه  حلي شنيده 
بودم، ابراز عالقه كردم و بعد از كمي صحبت رفتيم سركالس. آن روز گذشت و پس از چندماه ،تقريبا 
تا اواس��ط تابس��تان، هيچ صحبت ديگری برای كار در عالمه حلي با من نش��د. باالخره يك روز غروب 
هم��ان همكارم ب��ه خانه زنگ زد و گفت: »فردا به اين آدرس كه مي گم برو و بگو فالني من را معرفي 

كرده«.
فردا صبح به آدرس��ی كه داده بود رفتم. سر دِر مدرسه، تابلوي راهنمايي عالمه حلي 1 خودنمايي 
مي كرد و سر و صداي دانش آموزان مي آمد. از در داخل شدم. در سمت چپ اتاقكي بود كه مرد مسني 
داخل آن نشس��ته بود، وقتی ديد غريبه ام، پرس��يد: »با كي كار داريد؟« گفتم با مدير مدرسه و او هم 
راهرو را نشانم داد. به دفتر مدير رفتم و خودم را معرفي كردم و علت مراجعه ام را گفتم. آقاي جباري 
)مدير وقت مدرسه( يك كاغذ سفيد به من داد و گفت: »يك درخواست بنويس و كپي آخرين ُحكمت 

 يك تجربه

همكاران  خاطرات  و  تجارب  مرور  به  را  بخشي  شماره  اين  از  درخشان  استعدادهاي  فصل نامه 
پيشكسوت مدارس استعدادهاي درخشان اختصاص خواهد داد. اين موضوع ،جدا از آنكه يكي از 
محور هاي مورد نظر تحريريه فصل نامه بوده و هست ، در نظر خواهي از خوانندگان نيز به عنوان 
يك درخواست پر تعداد مورد توجه قرار گرفته است. ضمن دعوت به مطالعه نخستين تجربه يكي 
از معلمان پيشكسوت مدارس سمپاد تهران، از تمامي همكاران باتجربه در سراسر كشور درخواست 

مي شود خاطرات و تجارب ارزشمند خود را جهت بهره برداري در اختيار ما قرار دهند.

داوود مقدسي
 مدير و معلم مدارس عالمه حلي با 29 سال سابقه 
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را هم همراه با درخواست بده«. مدارك را دادم. گفت: »شما برين و اول مهر اينجا باشين«.
از اينكه اين قدر راحت و س��ريع كارم راه افتاده بود، متعجب بودم، هرچند مدتی درباره مدرك و 
س��ابقه و ... با هم و با آقاي ديگري - كه بعدها فهميدم اس��مش ناصرزاده ا س��ت - حرف زديم. بعدها 

متوجه شدم كه دوست معرفم بيش از اينها درباره من با مدير و سايرين گپ و گفتی داشته است. 
خالصه تابس��تان تمام ش��د و  اول مهر از راه رس��يد. رفتم عالمه حلی 1، چون قرار بود 3 روز در 
آن مدرس��ه باشم و 3 روز در مدرس��ه قبلي. اولين روز من در عالمه حلي 1 با اول مهر متقارن شد. به 
مدرس��ه رسيدم و داخل رفتم. با باباي مدرس��ه )آقاي غالمي كه حاال كلي با هم رفيقيم( احوالپرسي 
كردم و رفتم س��مت دفتر معلم ها. تا وارد شدم، ديدم ده، دوازده تا جوان  -كه حداكثر نوزده يا بيست 
سال داشتن-  نشسته اند در كنار دو سه آقاي نسبتاً مسن تر. من هم كه 28-29 ساله بودم با خود فكر 

كردم كه: »خوب! مثل اينكه از معلم هاي با سابقه و با تجربه اين مدرسه، خودمم«.
چون كس��ي را نمي ش��ناختم، سالم كردم و رفتم يك طرف نشس��تم. بعد از حدود ده دقيقه زنگ 
خورد و صبحگاه مدرس��ه ش��روع شد. كنجكاوي سبب شد به س��مت پنجره دفتر -كه آن موقع طبقه 
دوم بود- رفتم و بچه ها و حياط را نگاه كردم. ديدم فقط هنگام خواندن قرآن بچه ها نس��بتا س��اكت و 
منظم ايس��تادند و بعد از آن مدام سر جاي خودش��ان حركت مي كنند و انگار به صحبت هاي ناظم يا 
كسي كه پشت ميكروفون بود، هيچ توجهي نداشتند. صبحگاه و كالس بندي تمام شد و بچه ها رفتند 

سر كالس.
ناظم مدرس��ه - كه بعدا فهميدم كار معاون آموزش��ي را هم انجام مي دهد - آمد و كالس هايي را 
كه هر كدام بايد مي رفتيم، خواند. من بايد مي رفتم س��ر كالس اول /2. معلم فارس��ي اول ها شده بودم. 
به طبقه س��وم رفتم و وارد كالس اول/2 ش��دم. بچه هاي كالس اول، به ظاهر آرام تر و مؤدب تر از بقيه 
بودند. اين اولين برداشت من بود. در اولين كالس با خودم گفتم همه سعي و تالشم را به كار می گيرم 
تا بهترين معلم باش��م و هر چه از تربيت  معلم و تجربه حدود ده س��ال گذشته دارم، استفاده می كنم. 

بسم اهلل گفتم و شروع كردم.
هفته ي اول گذش��ت و آثار يك جور اجباري بودِن كالس را در چهره ي بچه ها حس كردم. هفته  
دوم آقاي جباري مرا خواس��ت و گفت: »آقايي براي كمك به معاونت آموزش��ي آمده كه فكر مي كنم 
جايش را با تو عوض كنه، بهتره.« اين جوري شد كه همان سال اول من از كالس درس به كار اجبارِي 
اجرايي رفتم و به نوعي مثال كمك معاون آموزشي مدرسه شدم. كارم آماده سازي آزمون ها و برنامه ها 
و ... ب��ود. ه��ر چند براي خودم كس��ل كننده بود، اما در همين حين، ارتباط ديداري و ش��نيداري من 
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با بچه ها در خارج از كالس بيش��تر ش��د و هر روز ش��اهد تفاوت بيش��تري بين آنچه من از اين بچه ها 
انتظار داشتم با واقعيت وجودي آنها مشاهده مي كردم؛ مثل بي نظمي در رفتار دانش آموزي )كلي ترين 
معنايي كه به ذهنم می رس��د( ويا گس��تاخ بودن در پاس��خ دادن به ايراِد احتمالي گرفته شده از آنها،.

خالصه به طور آش��كاري در برخي حيطه ها )اگر محافظه كاري اجازه مي داد، مي گفتم همه حيطه ها( 
ب��ا بقيه هم سن هايش��ان فرق داش��تند. يواش، يواش اين س��ئوال در ذهنم به وجود آم��د كه: »اينها 

تيزهوشند؟! كي گفته؟! ...«
س��ال اول با همه ي باال و پائين ش��دنش به اتمام رس��يد و من دچار نوعي سردرگمي در شناختن 
اين بچه ها بودم. در زمان امتحانات خردادماه بود كه آقاي جباري از طريق يكي از همكارانم خبر داد 
ك��ه مركز راهنمايی عالمه حلي 2 به معلم ادبيات فارس��ي ني��از دارد )يكي از فارغ التحصيالن به جاي 
من به حلي 1 دعوت شده بود(! آدرس عالمه حلي 2 را گرفتم و اوايل تابستان رفتم آنجا. وارد مدرسه 
ش��دم، ديدم چند تا دانش آموز دارند فوتبال بازي مي كنند )س��ر ظهر(. با خودم گفتم: »به! اينها هم 
مثل بچه هاي اون يكي مدرسه يك كم ... ! زير اين آفتاب، تو اين گرما!«. در راه دفتر مدير، در راهرو 
دو تا آقاي تقريبا هم س��ن و سال خودم ايس��تاده بودند. گفتم با آقاي مدير كار دارم. يكي شان گفت: 
»شما؟« گفتم: »مقدسي هستم!« ديگری گفت: »جعفري هستم.« البته، مدير مدرسه بود! بعد از سالم 
و عليك با معرفي كردن خودم، قضيه را گفتم و بعد از مدتی گفتگوی نه چندان چالشی، دوباره شدم 

معلم ادبيات فارسي عالمه حلي اما يك شماره باالترش، يعنی 2.
تابس��تان به س��ر رسيد و اول مهر دومين سال حضورم در س��مپاد، در عالمه حلي 2 )شميران نو( 
ش��روع ش��د. اين بار به عنوان معلم فارسي پايه  سوم راهنمايي. آن سال هم - با اينكه با مشكالت بعضا 
عجيب و غريب دس��ت و پنجه نرم  كردم- گذش��ت و هم چنان تا حد زيادي حس ِگنِگ عدِم توانايِي 
ش��ناخِت بچه هاِي اين مدرسه و رفتارهاي گاهي غير عادي آنها، آزارم مي داد و پرسش های تكراري ای 

مثل: » اينا چرا اينجوري رفتار مي كنن؟«، »اين چه بچه  تيزهوشيه؟« و ... در ذهنم جوالن مي داد.
آخر آن سال آقاي جعفري صدايم كرد و گفت: »در مجموع عملكرد شما مورد رضايت بوده. براي 
تمديد مأموريتت يك درخواس��ت بنويس«. من هم درخواس��تی نوش��تم و براي سال سوم كارم را در 
همان عالمه حلي 2 ش��روع كردم. اما! سال سوم با خودم رو راست تر شدم، به خودم گفتم: »شايد اين 
بچه ها نيس��تند كه بايد تغيير كنند.« يعنی حاال نوبت من  بود كه بايد تغيير می كردم. به خودم نهيب 
می زدم كه: » نگاهت رو كمي عوض كن«، »س��عي كن بچه ها رو با آن ش��رايطي كه دارند، بپذيري«، 
»كم تر رس��مي باش. باهاشون رفيق شو«، »درباره  آنها بيش��تر مطالعه كن.« چون مي ديدم كه در دو 
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سال گذشته رفتار و عكس العمِل بچه ها تقريباً يكسان بود؛ با اينكه به ظاهر درس را كم گوش مي دادند، 
نتيجه  تحصيلِي اكثرشان عالي بود. از آن طرف در برنامه های فوق برنامه مدرسه مانند برپايي نمايشگاه 
و س��مينار از خودشان توانايي بااليي نش��ان مي دادند. از حق نگذريم، سطح مطالب و مباحثي هم كه 
آموزش مي ديدند، باالتر از حد متوس��ط گروه هم ساالنش��ان بود. واقعيِت تفاوت ها به تدريج و ماليمت 
ذهنم را به سمت حقيقت وجودی و چيستی»متفاوت بودن« اين بچه ها هدايت كرد. در چهارمين سال 
حضورم در س��مپاد، آقاي جعفري مدير دبيرس��تان عالمه حلي شد. از طريق يكي از معلم هاي جوان تر 
من را براي تدريس در دبيرس��تان عالمه حلي دعوت كرد و من هم پذيرفتم. تجربه  س��ال سوم بيشتر 

تكميل شده بود و بيشتر به اين نكته  مي بردم كه: »اين نگرش من است كه بايد تغيير كند«.
پس شروع كردم به شاختن بيشتر. تفاوت هاي اين گروه بچه ها با گروه های ديگر را با دقت بررسی 
می كردم. در روش ارتباط گيري و پذيرفتن واقعيِت وجودي آنها با همه  ويژگي های ش��ان تغيير كردم. 
اگر در موردي احساس نياز مي كردم، با صحبت كردن با همكاران با تجربه تر در اين حوزه، اطالعاتم را 
تكمي��ل مي كردم. حتي بعدها در فرصت مطالعاتي خاصي كه پيش  آمد، به مطالعه  علمي و آكادميك 

در اين حوزه پرداختم.
*****

امروز نگاه من به اين گروه از فرزندان نازنين اين آب و خاك نه تنها با گذش��ته تفاوت بس��ياري 
كرده، بلكه در ارتباط با همكاران ديگرم هم تأثير اساسي گذاشته است. گاهي مي بينم همكاران عزيزي 
- ب��ه وي��ژه تازه واردها - در همان نقطه آغازين ورود من ب��ه مجموعه قرار دارند و همان ديد ناپخته و 
ناصواب را يدك می كشند. بنابراين سعي مي كنم با انتقال اطالعات و تجارب گذشته به آنها كمك كنم 
تا وضعيت و ش��رايط را س��ريع تر درك كنند؛ تا آنها هم در آموزِش نخبه هاي اين سرزمين با كمترين 
اش��تباه در امر آموزش، هر چه موفق تر عمل كند؛ ت��ا محيط تحصيل اين گروه از دانش آموزان از نظر 
فضاي آموزش��ي داراي درك متقابلي از نيازهاي معلم و متعلم ش��ود و نگاه اشتباه گذشته -كه در آن 
دانش آموزان تيزهوش با نگاه آموزش دانش آموزان عادي عيارسنجي مي شدند- تا جای ممكن تصحيح 

شود؛ تا اگر قرار است سنجش و قضاوتي صورت پذيرد، عادالنه تر و واقع بينانه تر شود، چرا كه:
گندم از گندم برويد، جو ز جو 
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در واقع، زیربنای راهبرد »تلفیق« آن اس��ت که همه دانش آموزان در طیف های گوناگون هوشی و 
ظرفیت های ش��ناختی در سطوح مختلف باید مورد توجه قرار گیرند و به نیازهای آموزشی و پرورشی 
آنها رسیدگی گردد و شرایطی فراهم می آید که همه دانش آموزان در جریانی فراگیر و پوشا از یکدیگر 

یاد بگیرند.
به طور کلی کوش��ش هاي آموزشي براي دانش آموزان تیزهوش در چارچوب برنامه  عادي مدارس، 
معموالً اثرات درخشاني نداشته است. معلمان در رویارویي و برخورد با نیازهاي دانش آموزان تیزهوش 
مي توانند اصالحات اندکي انج��ام دهند. به عبارت دیگر، خدمات کالس هاي عادي براي دانش آموزان 
تیزهوش در مدارس��ي که برنامه هاي رس��مي ویژه تیزهوش دارند، ش��بیه کالس هایي است که برنامه  
رس��مي در این حوزه ندارند. ریشه این امر، در سه ناهمگونی است: ناهمگونی در توانایی ها، ناهمگونی 

در سطوح توانایی ها و ناهمگونی در آمادگی برای زمینه ها و مواد درسی.
ش��خص واجد اس��تعداد، فردی اس��ت که با توجه به ویژگی های ذاتی خود و در مقایس��ه با گروه 

کاربرد مکتب تعاملی تیزهوشی
و استعداد در نظام تلفیق
)یک تجربه از دزفول(

»تلفیق« 1 یک راهبرد آموزشی و پرورشی است که دانش آموز مستعد، در درون برنامه فراگیر عمومی یا 
اصطالحاً »آموزش درون کالسی« 2 همراه با دانش آموزان دارای هوش متوسط اشتغال به تحصیل دارد.

آموزشگاه در یک جریان انطباق با دانش آموز مستعد می کوشد، برنامه درسی، روشها و شیوه های خود را 
تغییر دهد تا حتی االمکان به نیازهای خاص آن دانش آموز پاسخ دهد. 

»تلفیق« برعکس مفهوم »یکپارچه سازی«  است. در »یکپارچه سازی«3 مدرسه در یک فرایند انجذابی 
می کوشد دانش آموز را با ویژگیهای مدرسه سازگار کند.)فردریکسون و کالین، 2002(

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی
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همس��االن، می توان��د مفاهیم ویژه یک یا چند زمینه را در س��طح باالیی درك ک��رده و یاد بگیرد و یا 
در انجام ماهرانه کار و بروز قابلیت های  ش��خصی  در یک یا چند زمینه، برجس��تگی خاصی نشان دهد.

)کاظمی و همکاران، 1389(
مراد از س��طح باال و برجس��تگی خاص، یک انحراف معیار باالتر از میانگین، معادل شانزده درصد 

حجم جامعه است.
ب��ه طور کلی س��ه قلمرو اساس��ی در تیزهوش��ی وج��ود دارد: »آفرینندگی«، »س��ازماندهی« و 
»پیش��رفتگی«. )کاظمی، 1393 ب( به عبارت دیگر، فرد تیزهوش کس��ی است که در یک، دو و یا هر 
سه قلمرو، برخورداری برجسته داشته باشد. مراد از برخورداری برجسته از لحاظ آماری اشاره به طیف 

دو انحراف معیار باالتر از میانگین، معادل 2/28درصد حجم جامعه در آن قلمرو دارد.
وضعی��ت کنونی بهره گیری جهانی از نظام ویژه پرورش اس��تعداد نش��ان می دهد که س��ی و یک 
کش��ور جهان فق��ط از راهبرد تلفیق بهره می گیرند؛ کش��ورهایی چون آنگ��وال، اردن، اکوادور، امارات 
متحده عربی، بحرین، بالروس، بلغارستان، بوسنی، بولیوی، پاکستان، تایوان، چک، دانمارك، سنگاپور، 
س��ودان، شیلی، صربستان، عمان، فیلیپین ، قطر، کرواس��ی، کلمبیا، کوبا، کویت، مقدونیه، مولداوی، 

نیجریه، ونزوئال، ویتنام، هنگ کنگ و یونان. 
بنابراین از میان هفتاد و هش��ت کش��ور مورد مطالعه جهان، چهل و هفت کش��ور )60 درصد( از 

راهبرد تفکیک برای پرورش استعدادها بهره می برند.)کاظمی، 1393 الف(
مقایس��ه دو دسته از کشورها نکات قابل توجهی به دس��ت می دهد؛ از جمله آن که: هشت کشور 
توس��عه یافته فراصنعتی و نیز چین، هند، برزیل، اس��ترالیا و آفریقای جنوبی از راهبرد جداسازی بهره 

می گیرند.
افزون بر آن، به نظر می رسد با گذشت زمان، کشورهای بیشتری به جرگه بهره گیری از نظام ویژه 

می پیوندند و بر شمار ممالکی که از راهبرد تفکیک بهره برداری می کنند، افزوده می شود.

پرورش استعداد در راهبرد تلفیق
به طور کلی سیاس��ت های رایج این راهبرد را »سیاس��ت آموزشی مختلط«4 ، »سیاست آموزشی 

فردی« و »سیاست تعاملی تلفیقی« تشکیل می دهند.
الف( سیاست آموزشی مختلط

»سیاست آموزشی مختلط«، به معنای بهره گیری از برنامه ها و کوشش های پرورشی ویژه استعداد 
در کالس هایی است که از دانش آموزان با توانایی های گوناگون تشکیل یافته است.
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منظور از »کالس« در نظام فراگیر، جمعی از دانش آموزان همس��ن در یک پایه تحصیلی است که 
از توانایی های گوناگون در س��طوح مختلف هوش��ی و مهارتی در زمینه های متنوع درسی برخوردارند. 

بنابراین هر کالس در نظام فراگیر در واقع، جمعیتی »ناهمگون« است. 
فضای آموزش��ی »ناهمگون« اش��اره به وجود پدیده »چند استعدادی« در سطوح گوناگون هوشی 
و مهارتی دارد. در واقع س��ه نوع ناهمگونی در هر کالس عادی مش��هود است: ناهمگونی در توانایی ها، 
ناهمگونی در س��طوح توانایی ها )نظیر بهره های هوشی مختلف( و ناهمگونی در آمادگی برای زمینه ها 

و مواد درسی.
نظیر همین وضعیت به طور کلی در یک مدرس��ه عادی نیز به چش��م می خورد؛ یعنی مدرس��ه از 
دانش آموزان در س��طوح مختلف هوش��ی و مهارتی در مواد درس��ی گوناگون )ب��دون هیچ تفکیکی( 

تشکیل یافته است و در واقع آموزشگاهی »ناهمگون« است.
»سیاس��ت آموزش��ی مختلط« معموالً در دو قالب تحقق می یابد: »گروه بندی درون کالس��ی«5 و 

»همیاری«6 .
ب(سیاست آموزشی فردی 

این سیاس��ت بر پایه ویژگی های روان ش��ناختی افراد مس��تعددر حیطه های انگیزشی، شخصیتی 
نگرش��ی و ش��ناختی با تأکید بر »مطالعه مس��تقل انفرادی«7 به آموزش فردی دانش آموز مستعد در 

جریان راهبرد فراگیرسازی می پردازد.

شکل 1( نیمرخ جهانی بهره گیری از نظام ویژه پرورش استعداد )کاظمی، 1393 الف(

سیاه: کشورهایی که از هردو راهبرد تلفیق و تفکیک در پرورش استعداد استفاده می کنند / خاکستری: کشورهایی
که فقط از راهبرد تلفیق استفاده می کنند. / سفید: اّطالعات موثّقی از این کشورها در دست نیست.
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سیاست آموزشی فردی از سه امتیاز مهم برخوردار است: الف( کاربرد در نظام تلفیق و فراگیرسازی، 
ب( هماهنگی روان شناختی، ج( سازگاری با ویژگی های خالقیت. 

به طور کلی دویس��ت و هش��تاد و چهار مطالعه )14درصد( در مجموع هزار و نهصد و سی و شش 
مطالعه ای )مروری و پژوهش��ی( که در برنامه های ویژه آموزش��ی و پرورش��ی اس��تعداد انجام شده، بر 
یادگیری مس��تقل )نظیر آموزش شتابان، مطالعات ژرف، مفاهیم انتزاعی و پیچیده، مطالعات تحلیلی، 

یادگیری مبتنی بر مسأله( متمرکز شده اند. )راجرز، 2007(
»تحت نظارت راهنما«8، »ورود زودتر به دبس��تان«9، »گواهی ب��رای معلومات پایه«10، »تحصیل 

همزمان«11 و »یادگیری غیرمستقیم«12 از رایج ترین برنامه های سیاست فردی به شمار می آیند.
ج( سیاست تعاملی تلفیقی

»پ��رورش تعاملی اس��تعداد« ب��ر پایه تعامل دو جنب��ه توانایی های بنیادی��ن و زمینه ها مبتنی بر 
»ماهیت تعاملی تیزهوشی و استعداد« پی ریزی شده است. )کاظمی، 1393 الف(

از این س��اختار می توان در چارچوب راهبرد فراگیرس��ازی برای پرورش دو حیطه اساسی استعداد 
یعنی استعداد تحصیلی و خالقیت در چهار سطح فردی، کالسی، پایه ای و آموزشگاهی بهره برد.

مراحل ذیل با توجه به سطح فردی بیان شده است:
یک( تشخیص استعداد

ابتدا نیمرخ کلی اس��تعداد دانش آموز مطابق »جدول تعاملی اس��تعداد« فراهم می شود. ستونهای 
جدول، اشاره به زمینه ها )مواد درسی و غیر درسی( و سطرها ناظر به تواناییهای پنجگانه است. بدین 
ترتیب که زمینه ها در هر ردیف بر اس��اس هر توانایی بنیادین نمره داده می ش��ود و سپس نمرات کل 

برای هر زمینه و میانگین برای هر توانایی محاسبه و درج می گردد.
تشخیص استعداد فرد در هفت سطح انجام می گیرد:

1( کل�ی: تعام��ل کلی همه توانایی ه��ای پنج گانه با همه زمینه ها در نقط��ه تقاطع ردیف »کل« با 

ستون »میانگین« که با نمره ای کلی جمع بندی می شود. )در مثال عینی، 60/76 است(
2( اجمالی: بر اساس جمعبندی توانایی و زمینه  ای که باالترین نمره کلی را دارند. در مثال موجود 

»هوش تحصیلی در مطالعات اجتماعی«)79.50 و 69.34( با نمره میانگین 74/4 درج شده است.
3( ترکیبی: بر اس��اس زمینه هایی که باالترین نم��ره ترکیبی هوش و ترکیبی کنش را دارند. این 

نتیجه در سطرهای »هوش« و »کنش« ذکر می شود. 
در مثال موجود، »هوش فارسی«)77.78( و »کنش علوم تجربی«)73.34( به دست آمده است.
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4( کانونی: بر اس��اس تعامل باالترین زمینه در س��ه هوش و باالتری��ن زمینه در دو کنش حاصل 

می شود که در ستون تقوی�ت مذکور است و انتظار می رود حاصلش بین زمینه ای باشد.
در مثال موجود، معارف اس��المی برای هوش تحصیلی )93.33( و علوم برای وظیفه مندی )80( 
برجسته ترین زمینه ها قلمداد می شوند و حاصل آن »وظیفه مندی تحصیلی در زمینه تعاملی معارف 

اسالمی با علوم تجربی« است.
5( تفصیلی نهایی: این س��طح به تعامل بیشترین زمینه هایی اشاره دارد که باالترین نمره هر یک 

از تواناییهای بنیادین پنج گانه را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه در س��طر و س��تون »آموزش و 
تقویت« ذکر شده است.

برای این کار، ابتدا باالترین زمینه هر توانایی استخراج می شود. 
سپس زمینه های حاصله با یکدیگر تعامل می یابند.

از سوی دیگر برجسته ترین ظرفیت های پنج گانه در سطر »آموزش« جمع ندی می گردند.
در نهایت، تعامل باالترین زمینه ها با برجسته ترین هوش و برجسته ترین کنش حاصل می آید.

بدیهی اس��ت که این تشخیص، بین زمینه ای و بین توانایی است و تعیین کننده خط مشی گستردْه 
تخصص��ی و حرفه ای فرد اس��ت و یک��ی از هفت حالت را در ب��ر می گیرد: »نوس��ودمندی تحلیلی«، 
»نوس��ودمندی تجربی«، »نوس��ودمندی تحصیلی«، »وظیفه مندی تحلیلی«، »وظیفه مندی تجربی«، 
»وظیفه من��دی تحصیل��ی«، »ترکیبی« )بیش از ی��ک هوش و یک کنش نظیر نوس��ودمندی تجربی 

تحصیلی و یا وظیفه مندی نوسودمندانه تحلیلی( 
در مثال موجود، وظیفه مندی تحصیلی بیشترین فراوانی سطر »آموزش« را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر، فارسی، علوم و معارف اسالمی برجسته ترین زمینه های مذکور در ستون »تقویت« 
قلمداد می گردند. لذا »وظیفه مندی تحصیلی در زمینه مشترك فارسی، علوم تجربی و معارف اسالمی« 

تشخیص تفصیلی استعداد خواهد بود.
6( نوع استعداد: بر اساس زمینه هایی که باالترین نمره »خالقیت« و »استعداد تحصیلی« و انواع 

»خالقیت نظری« و »خالقیت عملی« را دارند. 
در مثال موجود، »خالقیت فارسی« )75.55(، »استعداد تحصیلی معارف اسالمی«)80(، »خالقیت 
نظری فارسی«)73.33( و »خالقیت عملی در زمینه متعامل فارسی اجتماعی و علوم تجربی«)76.67( 

انواع استعدادهای برجسته را تشکیل می دهند.
7( اس�تعداد ضعیف: تعام��ل ضعیف ترین توانایی ه��ا با نازل ترین زمینه ها، ش��اخص ضعیف ترین 
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استعداد فرد است. 
در مثال موجود، »نوس��ودمندی« با نمره54/29 ضعیف ترین توانایی و »تربیت بدنی« با نمره 44، 
نازل ترین زمینه محس��وب می ش��وند که در تعامل با یکدیگر، »نوسودمندی تربیت بدنی« را به عنوان 

ضعیف ترین استعداد کالس بر می شمارد.
دو( سیاست گذاری آموزش

بر اس��اس ردیف »آموزش« جدول می توان سیاس��ت آموزش��ی یک کالس را استنتاج کرد که از 
هفت حالت برخوردار است: »نوسودمندی تحلیلی«، »نوسودمندی تجربی«، »نوسودمندی تحصیلی«، 
»وظیفه مندی تحلیلی«، »وظیفه مندی تجرب��ی«، »وظیفه مندی تحصیلی«، »ترکیبی« )بیش از یک 

هوش و یک کنش نظیر نوسودمندی تجربی تحصیلی و یا وظیفه مندی نوسودمندانه تحلیلی( 
به طور کلی سیاست آموزشی در یک کالس دارای سه سطح است:

1( سیاس��ت درسی این سیاس��ت بر پایه تعامل باالترین نمره توانایی های هوشی و باالترین نمره 
توانایی های کنشی در ردیف »آموزش« برای هر ماده درسی به دست می آید. 

مثاًل »نوس��ودمندی تحصیلی« روش آموزش��ی برای زمینه مطالعات اجتماعی به ش��مار می آید. 
یعنی در این درس، باالترین هوش های سه گانه، هوش تحصیلی )با نمره 86.67( و باالترین کنش های 
دوگان��ه، نوس��ودمندی ) با نمره 66.67 ( اس��ت. لذا »نوس��ودمندی تحصیلی« )ب��ا میانگین 76.67( 

شایسته ترین روش آموزش درس مطالعات اجتماعی را تشکیل می دهد.
2( سیاس��ت تحصیلی بر اس��اس باالترین نمره توانایی های بنیادین در همه مواد درسی، برای کل 
تحصیل حاصل می ش��ود. به بیان دیگر، سیاست تحصیلی از ترکیب تعاملی همه سیاستهای درسی به 

دست می آید.
در مثال موجود، به طور کلی برجس��ته ترین سیاست های درس��ی برای همه زمینه های هفت گانه 
ای��ن گونه اند: چهار وظیفه مندی تحصیلی )با میانگین 67/5(، دو نوس��ودمندی تحصیلی )با میانگین 

 )77/35
ی��ک وظیفه مندی تجربی )با نمره 83(. به بیان دیگر، 5 بار وظیفه مندی، 5 بار هوش تحصیلی، 1 

بار نوسودمندی و 1 بار هوش تجربی حاصل شده است.
بنابرای��ن در مجموع »وظیفه مندی تحصیلی با آمیزه خفیفی از نوس��ودمندی تجربی« سیاس��ت 

تحصیلی غالب را تشکیل می دهد.
3( سیاس��ت جبرانی این سیاس��ت به بهره گیری از برجس��ته ترین توانایی ها برای جبران نس��بی 
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ضعیف ترین زمینه ها اشاره دارد. 
در مثال موجود، »وظیفه مندی تحصیلی« به عنوان برجسته ترین توانایی ها را می توان برای جبران 

نسبی ضعیف ترین زمینه یعنی »تربیت بدنی« )با نمره 40( مورد استفاده قرار داد.
سه( تقویت توانایی

»ستون تقویت« همان گونه که به شناسایی زمینه استعداد یاری می دهد، سیاست تقویت توانایی 
را نیز تعیین می کند؛ یعنی چنانچه مقرر باشد هر یک از تواناییهای کلی، بنیادین، ترکیبی، نوع توانایی 
برتر و ضعیف ترین توانایی ها تقویت یابند، چه زمینه  یا زمینه هایی باید مبنای اقدام قرار داده شود. لذا 

به طور کلی، پنج نوع تقویت توانایی وجود دارد:
1( کلی: تقویت توانایی کلی معموالً یک زمینه است و با رجوع به سطر »کل« احراز می گردد.

در مثال موجود، »مطالعات اجتماعی« با نمره 69/34 برجسته ترین زمینه است.
2( ترکیبی: این سطح در ترکیب هوش کلی )مرکب از سه هوش( و ترکیب کنش کلی)شامل دو 

کنش(، بر اس��اس زمینه  ای که باالترین نمره کلی هوش و زمینه ای که باالترین نمره کلی کنش را به 
خود اختصاص داده  اس��ت، احراز می ش��ود؛ به گونه ای که با حداقل زمینه ها هوش کلی و کنش کلی 

پرورش یابند. این نتیجه با رجوع به سطرهای »هوش« و »کنش« به دست می آید. 
در مثال موجود، »فارس��ی« برای ه��وش )با نمره 77/78( و »علوم تجرب��ی« برای کنش)با نمره 

77/34( ، زمینه های پرورش به شمار می آیند.
بنابراین، در مثال موجود، می توان بیان داشت »زمینه متعامل فارسی و علوم تجربی« قلمرویست 

که هوش و کنش فرد را پرورش می دهد.
3( بنیادین: این سطح بر اساس زمینه هایی که باالترین نمره هر یک از توانایی های بنیادین به خود 

اختصاص داده اند، معین می ش��ود؛ به گونه ای که همه توانایی های پنج گانه را دربرگیرد. در این مثال، 
فارسی برای هوش تحلیلی، علوم برای هوش تجربی، معارف اسالمی برای هوش تحصیلی، فارسی برای 
نوسودمندی و علوم تجربی برای وظیفه مندی، زمینه های تقویت همه توانایی های پنج گانه بنیادین را 

تشکیل می دهند. 
لذا به طور کلی زمینه متعامل »فارس��ی، علوم و معارف اسالمی« شایسته ترین حوزه برای تقویت 

همه توانایی های بنیادین است. 
4( توانایی برجس�ته: این س��طح، بر اس��اس زمینه هایی که باالترین نمره »خالقیت« و »استعداد 

تحصیلی« و انواع »خالقیت نظری« و »خالقیت عملی« را دارند، احراز می شود.
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معارف 
اسالمی

فارسی
مطالعات 
اجتماعی

علوم
تجربی

فرهنگ 
و هنر

تربیت 
بدنی

تقویتمیانگینریاضی

73.33فارسی46.6773.33604066.6753.3366.6758.1تحلیلی

86.67علوم 608086.6086.6733.332026.6756.19تجربی

معارف 93.338286.6773.3373.336086.6779.05تحصیلی
93.33اسالمی

73.33فارسی6073.3366.6766.6726.674046.6754.29نوسودمندی

80علوم تجربی66.674046.67806046.6753.3356.19وظیفه مندی

مطالعات 65.3369.3369.3469.3352445660.76کل
69.34اجتماعی

77.78فارسی66.6777.7877.7066.6757.7844.446064.45هوش

73.34علوم تجربی63.3456.6756.6773.3443.3443.345055.24کنش

75.55فارسی55.5675.5571.1164.4542.2237.7846.6756.19خالقیت

استعداد 
معارف 806066.6776.6766.6753.347067.62تحصیلی

80اسالمی

خالقیت 
73.33فارسی53.3473.3363.3453.3446.6746.6756.6756.19نظری

خالقیت 
76.67علوم6076.6076.6076.70303036.6755.24عملی

آموزش
تحصیلیوظتحصوظ تصوظ تصوظ تصوظ تجنوتصنوتصوظ تص

74.2
مطالعات 807876.678367537050/67

اجتماعی

نمره »خالقیت« میانگین نمرات دو هوش تحلیلی و تجربی و یک کنش نوسودمندی است.
نمره »استعداد تحصیلی« نیز میانگین نمرات هوش تحصیلی و وظیفه مندی است.

»خالقیت نظری« به میانگین نمرات هوش تحلیلی و نوسودمندی اشاره دارد و »خالقیت عملی« 
ناظر به میانگین نمرات هوش تجربی و نوسودمندی است.

برای پرورش خالقیت در »نظام تلفیق« با برایند تعاملی س��تون »تقویت« و س��طر »آموزش« در 
»سیاس��ت آموزشی فردی«، برنامه »غنی سازی فردی« اجرا می شود و در »سیاست آموزشی مختلط« 

برنامه »غنی سازی کالسی« و یا »غنی سازی آموزشگاهی« صورت می پذیرد.
همچنین برای پرورش اس��تعداد تحصیلی در »سیاست آموزش��ی فردی«، با بیشترین برجستگی 
در ه��وش تحصیل��ی و یا کن��ش وظیفه مندی در درس خاصی، برنامه »تس��ریعی ف��ردی موضوعی« 
اجرا می ش��ود و در »سیاست آموزش��ی مختلط« برنامه »تسریعی کالس��ی موضوعی« و یا »تسریعی 

آموزشگاهی موضوعی« تحقق می یابد.
در مثال موجود، برنامه »تس��ریعی معارف اسالمی« برای پرورش استعداد تحصیلی و »غنی سازی 
فارس��ی« به طور کلی برای پرورش خالقیت شایس��ته ترین تدابیر محسوب می شوند. اما به طور ویژه 
»غنی س��ازی تحلیلی فارسی« برای پرورش خالقیت نظری و »غنی سازی تجربی علوم« برای پرورش 

»خالقیت عملی«، مناسب ترین اقدام تقویتی به شمار می آیند.
5( تقویتی: این س��طح از توانایی اش��اره به بهره گیری از برجسته ترین زمینه ها برای تقویت نسبی 

ضعیفترین توانایی ها دارد.
چنان که ذکر شد، برجسته ترین زمینه ها ساختار تعاملی دارد که از بررسی زمینه های برجسته در 

توانایی های بنیادین حاصل می شود و در واقع، تعامل چند زمینه برجسته است.
در مثال موجود، »زمینه متعامل فارسی، علوم و معارف اسالمی« را به عنوان برجسته ترین زمینه  
می توان برای تقویت نسبی ضعیف ترین توانایی ها یعنی »نوسودمندی« )با نمره 54/29( مورد استفاده 

قرار داد.

تجربه بومی بهره گیری از مکتب تعاملی در راهبرد تلفیقی
زیر نظر نگارنده، از سال تحصیلی 94-93 در یکی از دبیرستان های پسرانه کشور یعنی دبیرستان 
»دکت��ر عصاریان دزفول« ب��ا جمعیت 495 دانش آم��وز در چهار پایه تحصیلی ب��ا کالس های دارای 
توانایی ه��ای مختل��ط و ناهمگون، بر اس��اس مکتب تعاملی پرورش اس��تعداد در دو قلمرو تحصیلی و 
خالقیت، سیاس��ت های »کالس مختلط«، »پاره وقت« و »آموزش فردی«اجرا می ش��ود. دانش آموزان 
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تقریباً دو ساعت در هفته )کالس چهارشنبه(، آموزش خاصی دریافت می کنند. این آموزش در یکی از 
زمینه های هفت گانه به اقتضای نوع اس��تعداد برگزار می شود؛ برای استعداد تحصیلی، »تسریع درون 
کالس��ی« و »پاره وقت تس��ریعی« و برای استعداد خالقیت، »غنی س��ازی درون کالسی« و »پاره وقت 
غنی ساخته« به انجام می رسد. در زمینه ها و توانایی هایی که شیوع در حد تشکیل یک کالس ندارند، 

از برنامه »تحت نظارت راهنما« در »سیاست فردی« بهره گیری می شود.
 برنامه ش��امل این عناصر و مؤلفه هاست: 1( آماده سازی منابع انس��انی در ارتباط با اهداف برنامه،

معارف 
اسالمی

فارسی
مطالعات 
اجتماعی

علوم
تجربی

فرهنگ 
و هنر

تربیت 
بدنی

تقویتمیانگینریاضی

73.33فارسی46.6773.33604066.6753.3366.6758.1تحلیلی

86.67علوم 608086.6086.6733.332026.6756.19تجربی

معارف 93.338286.6773.3373.336086.6779.05تحصیلی
93.33اسالمی

73.33فارسی6073.3366.6766.6726.674046.6754.29نوسودمندی

80علوم تجربی66.674046.67806046.6753.3356.19وظیفه مندی

مطالعات 65.3369.3369.3469.3352445660.76کل
69.34اجتماعی

77.78فارسی66.6777.7877.7066.6757.7844.446064.45هوش

73.34علوم تجربی63.3456.6756.6773.3443.3443.345055.24کنش

75.55فارسی55.5675.5571.1164.4542.2237.7846.6756.19خالقیت

استعداد 
معارف 806066.6776.6766.6753.347067.62تحصیلی

80اسالمی

خالقیت 
73.33فارسی53.3473.3363.3453.3446.6746.6756.6756.19نظری

خالقیت 
76.67علوم6076.6076.6076.70303036.6755.24عملی

آموزش
تحصیلیوظتحصوظ تصوظ تصوظ تصوظ تجنوتصنوتصوظ تص

74.2
مطالعات 807876.678367537050/67

اجتماعی

جدول )1( - جدول تعاملی استعداد )نتایج عینی یکی از دانش آموزان 
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 2( آم��وزش تخصصی دبیران در زمینه سیاس��ت تعاملی، توانایی های بنیادین و روش های آموزش��ی 
ش��ناختی و مهارتی، 3( توجیه خانواده ها و دانش آموزان با س��اختار برنامه، 4( اجرای مستمر و منظم 
برگه ها و فهرست ها و آزمون های تشخیصی در جامعه دانش آموزان، والدین و دبیران، 5( اکتفا به مواد 
و محتویات کتب درس��ی رس��می، 6( اجرای برنامه در س��قف زمانی مصوب وزارتی، 7( تهیه جداول 
تحلیلی فردی )برای هر دانش آموز(، کالسی، پایه ای و آموزشگاهی )در سطح دبیرستان(، 8( پی ریزی 
تدابیر فوق برنامه پرورش��ی با کالس های جامع، غنی س��ازی و تس��ریعی و 9( ارزش��یابی حین اجرای 

برنامه.

بهره گیری از ساختار تعاملی در نظام تلفیق: سیاست انقباضی 
از »ساختار تعاملی پرورش استعداد« به سادگی می توان در نظام تلفیق یا فراگیرسازی )بدون هیچ 
گونه تفکیکی( استفاده کرد. فقط کافی است که »خط مشی تقویتی توانایی های بنیادین« و »سیاست 

کلی آموزش« در تعامل با یکدیگر، مبنای اقدام استعدادپروری در کالس قرار گیرد.
در واقع زمینه ها با توجه به استعداد کالس، از حیث برنامه درسی ویژه مستمرا منقبض و تخصصی 
می ش��وند و از س��وی دیگر، راهبرد تحصیلی کالس نیز به روش های تربیت )آموزش و پرورش( تمرکز 
می بخشد و از پراکندگی در فرایندهای بعضاً غیر ضروری پیشگیری می کند. از این پدیده اصطالحا به 

عنوان »سیاست انقباضی در آموزش و پرورش« یاد می شود.
به بیان دیگر، برجستگی های تعاملی به صورت تراکمی و یا تجمعی در »جدول تعاملی« به  دست 

می آیند و در ستون تقویت و سطر آموزش گزارش می شوند.
سیاس��ت انقباض��ی به اقتصاد آموزش و پ��رورش از جنبه تأمین منابع انس��انی و اتخاذ روش های 
آم��وزش و پرورش یاری می دهد. به عبارت دیگر، هم از حیث تخصصی )ماده درس��ی( و هم از جهت 

احراز آمادگی های آموزشی در معلم، در حد کفایت، تعدیل هایی صورت می پذیرد. 
در مثال جدول حاضر، با وجود س��ه دبیر فارس��ی، علوم و معارف اس��المی که به روش آموزش��ی 
»وظیفه مندی تحصیلی با آمیزه خفیفی از نوس��ودمندی تجربی« مسلط باشند، اهداف استعدادپروری 

را در یک کالس چنداستعدادی تأمین می کنند. 
این امر، ترجیحاً با وجود یک معلم بس��یار ورزیده برای درس جامعی که »زمینه متعامل فارس��ی، 

علوم و معارف اسالمی« تحقق بخشد، میسر می شود.
در واقع شرایط آموزشگاه با آمادگی های کلی دانش آموزان کالس، سازگار می شود.

نکته حایز اهمیت آن اس��ت که بر پایه »مکتب تعاملی« حداقل هفتاد و چهار برنامه برای پرورش 
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اس��تعداد در نظام تلفیق، پیش��نهاد می ش��ود. چنین امری، در س��طح گس��ترده ای به تحقق پرورش 
استعداد در نظام تلفیق یاری می دهد. 

اگر بپذیریم که در حال حاضر قریب به دوازده و نیم میلیون دانش آموز در س��طح کش��ور تحت 
پوش��ش آموزش و پرورش رس��می قرار دارند، جمعیت بالقوه دانش آموزان دارای هوش برجس��ته )با 
احتساب پانزده درصد بهره هوشی باالتر از 115( در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود 
که بخش اعظم آنها در مدارس به ش��یوه تلفیقی اش��تغال به تحصیل دارند. بر پایه آمار موجود، قریب 
به ش��ش میلیون دانش آموز در مقطع متوس��طه اشتغال به تحصیل دارند که با احتساب پانزده درصد 
واجد شرط استعدادهای برتر، در حدود نه صد هزار دانش آموز را در بر می گیرد؛ که صد و چهل هزار 

نفر آنها تحت پوشش مراکز آموزشی استعدادهای درخشان جای گرفته اند. )کاظمی، 1393 ج(
تجربه یک س��اله برنامه اس��تعدادیابی دبیرس��تان دکتر عصاریان دزفول )بر پایه تجارب سی ساله 
نگارنده در پی ریزی مکتب تعاملی( نشان داد که همه دبیرستان های کشور در نظام تلفیق این فرصت 
را دارند تا با تأس��ی به این آموزشگاه پیشگام و موفق، اطلس استعدادی جمعیت دانش آموزی خود را 
ترسیم کنند. بی تردید تحقق چنین امری در گستره مدارس تلفیقی کشور، گنجینه عظیم توانایی های 

خدادادی نسل آینده میهن اسالمی را هرچه آشکارتر و درخشان تر خواهد ساخت. 
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مروری بر نمونه های تاریخی خالقیت و افسردگی
این عقیده که ذهن هنرمند نامتعادل است، حداقل به نگرش های دوره ارسطویی باز می گردد که 
بیان می کردند: »تا به حال هیچ ذهن بزرگی وجود نداش��ته که جنون را لمس نکرده باش��د«. چنین 
نمونه های شناخته ش��ده مانند کرت کوبین، سیلویا پالت وبسیاری از افرادی با چنین شرایط مشابهی 
را می ت��وان دی��د ک��ه در آن به نحوی نبوغ خ��الق و بیماری روانی، به خصوص افس��ردگی با یکدیگر 
مرتبط هس��تند. با این حال افسردگی یک بیماری ناتوان کننده است که ذاتا شامل انگیزه کم، اشکال 
در تمرکز، بی حالی و عالئم دیگری که منجر به س��خت کردن خروجی خالقیت یا تفکر خالق اس��ت، 

می شود )کار و پورو، 2013(.
ونسان ون گوک از اختالل خلقی رنج می برد و قبل از اقدام به خودکشی در سن 37 سالگی، دچار 
حمالت ش��دید ش��یدایی روانی و افسردگی شده بود. با این حال او توانست بیش از 300 آثار هنری را 
از خود به جا بگذارد. س��یلویا پالت که با خودکش��ی در سن 31 سالگی درگذشت، دچاراختالل خلقی 

خالقیت و افسردگی

  تحقیقات طراحی ش��ده برای بررس��ی رابطه بین خالقیت و افس��ردگی، با چالش های مقابله ای زیادی 
روبروس��ت . چگونه باید خالقیت را تعریف کرد ؟ مناس��ب ترین گروه برای مقایسه کدام است؟ آیا ارتباطی بین 
خالقیت و افسردگی وجود دارد؟ تنها تعداد محدودی از مطالعات، اکثر نویسندگان و هنرمندان را مورد بررسی 
قرار داده اند و برخی از آنها از طریق مصاحبه ش��خصی با گروه غیرخالق مقایس��ه ش��ده اند. اکثر شواهد نشان 
می دهد که در افراد خالق نرخ اختالل خلقی باال است. پزشکان در مورد هر دو اختالل دوقطبی و افسردگی در 
بین افراد خالق  بررسی های را انجام داده اند و پی برده اند که افسردگی یک قطبی متداول تر است. نمونه های 

بسیاری از انجمن ها در پی بررسی و کشف رابطه بین خالقیت و اختالل خلقی به ویژه افسردگی هستند. 
کلید واژه ها: افسردگی، خالقیت، خودکشی، بیتابی، بیمناکی، بیقراری، اندیشه گردی، اختالل خلقی 

آرمیندخت احمدی
دانشجوی دکترای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
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ش��دید بود. مارتین لوتر که با دوره هایی از ناامیدی ش��دید و نیز دوره هایی از انرژی بسیار باال دست و 
پنجه نرم می کرد، توانست به طور غیرمنتظره ای بیش از نود و پنج رساله را اصالح کند. او انرژی زیادی 
را صرف نوشتن مقاالت دینی به دفاع از موضع خود اختصاص داده بود. بسیاری از افراد شناخته شده 
خالق هستند که از اختالالت خلق و خوی و افسردگی رنج برده اند، مانند ارنست همینگوی، وینستون 
چرچیل و تئودور روزولت. آنها نشان می دهند که بررسی ارتباط بین اختالل خلق و خوی و خالقیت 
نیاز به پیگیری های جالب علمی دارد. با این حال، آزمون واقعی که بتواند ارتباط بین این دو را تعیین 
کند و از طرف دیگر مطالعات تجربی در این زمینه بس��یار نادر اس��ت. هر س��اله بیش از 7 درصد از 
م��ا از تنهایی های دردناک، تاریکی روانی – عاطف��ی و تعداد زیادی از عالئم دیگر، به درجات مختلف 
رنج برده ایم، که البته تعریف گس��ترده و جامع این عالئم همان افس��ردگی اس��ت. اما نویس��ندگان، 
موسیقیدانان، هنرمندان، مخترعان، دانشمندان، معماران، دانش آموزان و معلمان و هرنوع فرد خالقی 
که بتوان به آن فکر کرد، غالبأ دچار افسردگی شده اند. چرا؟ آیا واقعأ ارتباطی بین این دو وجود دارد؟ 

)اندرسون، 2008( 

نشانه های افسردگی در افراد خالق 
افسردگی از مهم ترین مسائل شخصیتی و روانی است که تیزهوش را رنج می دهد. هرچه هوشبهر 
سرآمدان باالتر باشد، مشکالت ناسازگاری اجتماعی بیشتر خواهد بود و آزاری که در مدرسه می بینند 
بر ایش��ان گران��ت ر تمام خواهد ش��د و منجر به عدم موفقی��ت تحصیلی می گردد. رنج س��رآمدان از 
کودکس��تان آغاز می شود. مشکل عدم ارتباط مناسب و متقابل با اجتماع، کم و بیش موجب سقوط و 

هالکت سرآمدان می گردد )کاظمی ، 1371(. 
تحقیقات کاظمی )1384( در مطالعه کاوش��گرانه بر روی هفتاد و نه دانش آموز دبیرس��تانی نشان 
داد ک��ه خصیصه »تحریک پذیری ش��دید« تح��ت تأثیر پنج حیطه روانی – حرکتی، حس��ی، تخیلی 
)تصوری(، هوشی و عاطفی، نوجوانان تیزهوش را از همساالن غیر تیزهوش متمایز می سازد. نوجوانان 
تیزهوش از احس��اس انزوا و اضطراب متفاوت بودن رنج می برند و از این حیث با محیط آموزشی خود 
اصطکاک هایی دارند. همچنین در رویارویی با س��ازگاری و تطابق اجتماعی و عاطفی مشکالتی خاص 
را تحمل می کنند: اضطراب ناش��ی از درک برجس��ته و نیرومند، حساسیت شدید نسبت به احساسات 
دیگ��ران، تمایل های فضیلت گرایانه و احس��اس تنهایی، انزوا و تفاوت، عمده تری��ن تنگناهای عاطفی 
برخی از این مس��ائل عاطفی را »برچس��ب و عنوان دهی تیزهوشی« پدید می آورند که آنها را از لحاظ 
مالحظات محیطی از س��ایرین تفکیک می کند. توقعات وسیع، گرایش فضیلت گرایانه، و خودارج دهی 
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در کن��ار این »عنوان«، ش��رایط را برای اضطراب، گرایش به مصرف مواد زیانبار و حتی وسوس��ه های 
خودکشی فراهم می آورد.

»بیمناکی« یعنی وجود ش��ک و تردید در حل مس��ائل، فرد را گرفتار می کند و وی نسبت به حل 
مس��ئله خود دچار بیمناکی و نگرانی می ش��ود. »گرفتاری درونی« به معنای گفتگوی ذهنی شدید در 
ارتباط با مسائل فکری مشغول کننده که فرد را دچار گرفتاری ذهنی مستمر، بیتابی دائمی  و احساس 
تنهایی می کند و خواب را از او می گیرد. »بیتابی« اشاره به بیمناکی، گرفتاری درونی و بیقراری ناشی 
از گردش اندیش��ه دارد که همراه با تظاهرهای بدنی اس��ت و فرد احساس می کند برای فعالیت، تحت 

فشار قرار دارد )کاظمی ، 1993(.
» ویلینگ��ر« و »آرس��نالت« )1986( به مس��ائل ش��دید هیجانی و عاطفی و انگیزش��ی در میان 
تیزهوش��ان و نوابغ تأکید می ورزند که بعضی اوقات س��بب دس��ت زدن به خودکش��ی شده است و یا 
حداقل زمینه را برای خودکشی فراهم می سازد. »دلیزل« )1986( فشار شدید روانی را که در ارتباط 
با کمال گرایی و تعالی جویی، توقعات اجتماعی برای پیش��رفت، تحول اختصاصی مهارت های هوشی و 
ناتوانی در قبال جهان واقعیت بر فرد تیزهوش وارد می آید، به عنوان زمینه س��ازهایی برای خودکش��ی 
ذکر می کند. »تاملینس��ون« )1986( نیز وضعیت سالمت روانی بدنی، فشار روانی در خانواده، مسائل 
الکلی و افسردگی را به عنوان دالیلی برای اقدام به خودکشی در میان تیزهوشان خاطر نشان می سازد 

)کاظمی ، 1371(.
»بیقراری« به معنای دلمشغولی و بیقراری ذهنی مستمر همراه با سرگشتگی و احساس از دست 
دادن یقین به طور کامل است؛ به ویژه وقتی مسئله حل نمی شود، فرد دچار ناامیدی از خود می گردد 
و در پی آن احس��اس فرس��ودگی تدریجی و حتی احساس دائمی خستگی و ناتوانی وی را فرا می گیرد 
و در قالب کم کاری و عدم فعالیت بروز می نماید. »گردش اندیش��ه« به معنای اندیش��ه گردی همراه با 
لرزش بدن است و اشاره به دو خصیصه اندیشه گردی )هنگام روبرو شدن با مسئله، اندیشه فرد به هر 
طرفی می رود( و لرزش بدن )در هنگام رویارویی با یک مس��ئله و به فکر فرو رفتن، لرزش ش��دیدی 
بدن را فرا می گیرد(. »احساس تحت فشار بودنِ« به معنای احساس تحت فشار بودن دائمی  همراه با 

دلشورگی و دلنگرانی برای انجام فعالیت است )کاظمی ، 1993(.

شیوع افسردگی در بین افراد خالق
جیمس��ون و همکاران، 1993 به این نتیجه رسیدند که میزان شیوع اختالل افسردگی اساسی در 
هنرمندان هشت تا ده برابر بیشتر از میزان آن در جمعیت عادی بوده است. هنرمندان ده برابر بیشتر 
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از جمعیت عادی احتمال دارد که اقدام به خودکشی کنند.
روان شناس��ان انگلیسی  در س��ال 1994، تحقیقی در زمینه فراوانی انواع اختالالت روانی در افراد 
برجس��ته خالق انجام دادند. زمینه خانوادگی، س��المت جسمی ، شخصیت، مس��ائل روانی – جنسی 
و بهداش��ت روانی 291 نفر که در زمینه های دانش، اندیش��ه، سیاس��ت و هنر دارای ش��هرت جهانی 
بودند، بررس��ی ش��د؛ نتایج  نش��ان دهنده آن بود که 76 درصد از نام آورترین نویسندگان و هنرمندان 
در یک قرن و نیم اخیر به نابس��امانی های خلقی مبتال بوده اند و ش��یوع اختالالت روانی در بین آنان 
ب��ه طور معنی داری از عموم جمعیت باالتر اس��ت. از میان اختالالت، عمدتأ به اختالالت خلقی نظیر 
افسردگی، اختالالت دوقطبی و نوسانات خلقی و اختالل شخصیت اشاره شده است )کتابچه راهنمای 

روان شناسی مثبت نگر(.
مطالعه ای روی نویسندگان زن نشان داد که افسردگی در آنها هفت برابر بیشتر از جمعیت عادی 
بوده اس��ت. در بین 1004 تحقیق زمینه یابی که روی چهره های قرن بیس��تم، که افراد مشغول به کار 
در هنرهای خالق و دانش��مندان مورد مقایس��ه قرار گرفته اند، رواج افسردگی نزدیک به 50 درصد در 

بین هنرمندان را در برابر 24 درصد از دانشمندان نشان داد )لودوینگ، 1995-1994(.
 تحقیقات دیگری که افس��ردگی را در تولید خالق مؤثر می داند، مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. 
مطالعه روی افراد افس��رده و غیرافس��رده در بین نویس��ندگان داستان و ش��اعران، نشان می دهد که 
افس��ردگی می تواند با تحریف های شناختی بیشتری که آنها در کار خود به کار می برند، مرتبط باشد. 
نویس��ندگان این مطالعه، هفت نوع تحریف شناختی ش��ایع مرتبط با افسردگی )مانند تفکر دوگانه و 
انتزاع انتخابی( را در بین دو گروه از نویس��ندگان مش��هور افسرده و غیرافسرده، با اعمال روش کنترل 
متغیر هایی مثل نژاد و مدت زمان، مورد بررس��ی قرار دادند. این تحقیقات نش��ان داد که نویسندگان 
افس��رده نسبت به نویسندگان غیرافسرده، از دو تحریف شناختی بیشتری در زمینه کار خود استفاده 
می کنند )توماس و دوک، 2008(. در حالی که استفاده از تحریفات شناختی با افزایش خالقیت مرتبط 
نیست، این مطالعه یک مکانیسم احتمالی را که از طریق آن افسردگی به خالقیت می انجامد را متذکر 
می ش��ود. یعنی ممکن اس��ت یک رویداد رمانتیک منجر به خلق نوش��تاری در نویسنده شود. یکی از 
محدودیت های قابل توجه این مطالعه این بود که موفق به تشخیص بین افسردگی تک قطبی و اختالل 

دوقطبی نشده بود و به هر دو به عنوان افسردگی اشاره داشته است )توماس و دوک، 2008(. 
جیمسون 1993، نشان داد که شیوع اختالل دو قطبی در میان هنرمندان جاهای مختلف که در 
دفعات بین 10 تا 40 بار بررسی شده بود، مقایسه با جمعیت عادی، هشت تا ده برابر بیشتر از شیوع 
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اختالل تک قطبی بوده است. در نتیجه احتمال دارد که بسیاری از این نویسندگان از اختالل دوقطبی 
به جای افسردگی تک قطبی رنج می برند. 

 در یک مطالعه که توس��ط  وو، چانگ و چن )2009( ، مورد بررس��ی قرار گرفت، نش��ان داد که 
یکی دیگر از راه های ممکن این است که افسردگی به یک رویکرد خالق تر در یک تکلیف طرح کاشی 
منجر شود. در مقیاس CES-D، که بر روی 120 دانشجوی سال اول دانشکده، مورد اجرا قرار گرفت، 
خواس��ته شد که یک کاش��ی معرق را با توجه به » خودهای متفاوت« تولید کنند. شرکت کننده های 
افس��رده )که نمره باالی 1.29 را در مقیاس CES-D کسب کرده بودند( نسبت به شرکت کننده های 
غیرافس��رده از رنگ های تیره بیشتری اس��تفاده کرده بودند. یک مطالعه صورت گرفته دیگری توسط 
آکینوال افزایو مندس )2008( روی نقش طرد اجتماعی ادراک ش��ده )یک نش��انه بالقوه افسردگی( در 
پرورش خالقیت، از طریق تکلیف کوالژ )هنر اختالط رنگ ها( انجام شد. با افراد شرکت کننده به روش 
بازخورد مثبت، بازخورد منفی و بدون بازخورد در یک کار صحبت ش��د و س��پس خواسته شد که یک 
ک��والژ تولید کنند. کوالژها توس��ط هیئتی از هنرمندان )که هم حرف��ه ای و هم فارغ التحصیل بودند( 
مورد بررس��ی قرار گرفتند. افراد ش��رکت کننده در معرض بازخورد منف��ی )طرد اجتماعی( کوالژهای 
خالق بیشتری را نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل و گروه در معرض بازخورد مثبت تولید کردند. 
این مطالعه یک نشانه خاص از افسردگی )طرد اجتماعی( را که ممکن است مسئول افزایش خالقیت 

باشد را نشان می دهد )آکینوال و مندس، 2008(. 

ارتباط خالقیت و افسردگی
پژوهش ها مؤید آن است که در بین هنرمندان به طور عام و نویسندگان و شاعران به طور خاص، 
نس��بت آسیب شناس��ی روانی باالتر از کل جمعیت است. بررسی رابطه بین خالقیت و اختالالت روانی 
)رابطه بین نبوغ و جنون( از دیر باز مورد توجه نظریه پردازان مختلف بوده است. آمار باالی خودکشی 
و تمای��ل کمتر به روابط اجتماعی متداول و دوری از هنجارها، تفاوت هایی اس��ت که در زندگی افراد 
خالق نس��بت به عموم مردم به چش��م می خورد. رابطه نبوغ  با بیماری های روانی حداقل از دو هزار 
س��ال پیش از زمان افالطون و ارس��طو مورد بحث بوده است. ارس��طو خالقیت را باصرع، مالیخولیا و 
افسردگی مرتبط می سازد و معتقد است در بسیاری از افراد برجسته رشته های فلسفه، سیاست، شعر 
و هنر،گرایش به افس��ردگی دیده می شود. تحقیقات اخیرمنجر به یک نتیجه گیری شگفت انگیز شده 
است که بیان می دارد »رابطه بین افسردگی و خالقیت وجود دارد، حداقل نه به طور کلی«. این مهم 
اس��ت که به کش��ف رابطه بین افس��ردگی و خالقیت به طوری که درک بهتری از هر دو سازه داشته 
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باشیم، چه بسا هر دو در زندگی روزمره ما نقش بسیار حیاتی دارند. عده ای عقیده دارند که افسردگی 
همان سرماخوردگی اختالالت ذهنی است )مرکز کنترل و پیشگیری از اختالالت، 2011(.

روان شناس��ان و روان پزش��کان بیش��ماری بر این نظر توافق دارند که افسردگی اساسی در کسانی 
که تمایل به نش��خواردر افکاردارند تقویت شده و بیشتر است، که همین روند در افراد خالق به چشم 
می خورد. نشخوار فکری یکی از کلید های اصلی تفکر یک نابغه خالق است. یک فرد خالق برای درک 
و اتص��ال به جزئیات کوچک هر چی��زی که تجربه می کند، چه خوب، چه بد، مدام به آن فکر می کند 

)اندرسون، 2008(.
همچنین افس��ردگی یک وضعیتی پیچیده، ناملموس و متغیری است که هر فردی به نوعی آن را 
توصیف می کند. همه ما به نوعی می خواهیم که از درد و رنج هایی که افسردگی را در بردارد بپرهیزیم 
و به خالقیت برس��یم، ام��ا چنین آرمانی بدون درک بهتر از ارتباط بین افس��ردگی و خالقیت ممکن 
نیست. افس��ردگی درمان نشده می تواند یکی از علت های اصلی خودکشی باشد، نگرانی از دست دادن 
خالقی��ت، خودش می تواند یک عامل مهم در تصمیم فرد افس��رده برای اقدام به درمان باش��د. نمونه 
س��ؤال های مطرح شده در سایت های مختلف یاهو به چش��م می خورد که در آن کاربران این سؤال را 
مکررأ مطرح نموده اند: »آیا این ممکن است که به خاطر اینکه من از خلق و خوی بهتری برخوردارم، 
کمتر خالق باشم؟« مطمئنأ خیلی از افراد شنیده اند که ارتباط بین نبوغ و بیماری روانی وجود دارد. 
بس��یاری از این افراد تا به حال به دنبال درمان شناخته ش��ده افسردگی نبوده اند، اما به درستی روشن 
اس��ت که اعتقاد به این رابطه افس��ردگی و خالقیت می تواند برای مردم زیان بار باشد و یا حداقل آنها 

را برای پیگیری برای درمان دلسرد نماید )اندرو، 2009(.
آیزن��گ )1995( فرض کرد که روان پریش خویی با نب��وغ و خالقیت ارتباط دارد. البته، این رابطه 
س��اده نیست. بس��یاری از کودکان توانایی خالق دارند ولی ناهمرنگ هستند و عقاید نامتعارف دارند، 
اما به صورت افراد غیر خالق رش��د می کنند. آیزنگ به ش��واهدی دس��ت یافت که نشان داد این افراد 
از پای��داری منفی کس��انی که در مقیاس P )روان پریش خویی( نم��رات باالیی می گیرند، بی بهره اند. 
کودکان��ی که توانایی خالق یکس��انی دارند اما از نظر روان پریش خویی )P( باال هس��تند، قادرند در 
برابر انتقادهای والدین و معلمان مقاومت کرده و به صورت بزرگس��ال خالق رش��د کنند. با این حال، 
والدین و معلمان گرایش دارند کودکان برون گرا را به صورت ش��یطان و ناقالی جذاب در نظر بگیرند 
و از بدرفتاری آنها چشم پوشی کنند، در حالی که کودکانی را که نمرات باالیی در روان پریش خویی 
کس��ب می کنند، بدجنس، اخاللگر و دوس��ت نداش��تنی می دانند. درحالی که افراد مشکل سازی که 
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نمره روان پریش خویی باال می گیرند، همچنان مشکالت یادگیری خواهند داشت، به سمت تبهکاری 
کشیده می شوند و در دوست یابی مشکل دارند )فیست،1391(.

در نظری��ه تعادل/دیوانگ��ی )insanity/moderation approach(  اعتقاد بر این اس��ت که 
خالقیت و بیماری روانی ارتباطی نزدیک با هم دارند. بنابراین فرد خالق به دلیل داش��تن احساس��ات، 
افکار و رفتارهای عجیب و غریب، نابهنجار تلقی ش��ده و از نظر دیگران غیرعادی تلقی می ش��ود. در 
حوالی س��ال )1970( مطالعات معروفی به هدف کشف امکان ارتباط بین خالقیت و اختالل دوقطبی 
انجام شد، ولی با انتشار کتاب »لمس آتش« و دیگر مقاالت جامیسون ارتباط خالقیت و اختالل روانی 
به فرهنگ عمومی  نس��بت داده ش��د تا واقعیت. جامیس��ون اعتقاد دارد دلیل تلقی ما از هنرمندان به 

عنوان خالقان دیوانه پای در فرهنگ یونان باستان دارد، نه چیزی دیگر )پیرخائفی، 93(.
در س��ال 1974، نانس��ی اندرس��ون، یکی از اولین مطالعات تجربی را که ارتب��اط بین خالقیت و 
بیماری روانی را نش��ان می داد، طرح کرد. مطالعات، نرخ باالی بیماری عاطفی از جمله افس��ردگی و 
اختالل دوقطبی در گروهی از نویسندگان که کار آنها برنامه نویسی بود، نشان داد. در حالی که بخشی 
از این مطالعات که در س��ال 2008 صورت گرفت، ارتباط این دو را نس��بتأ ضعیف اعالم کردند، البته 
هنوز این تئوری ها باز هس��تند و باید تحقیقات ادامه پیدا کند. نانس��ی در ادامه به شناس��ایی یکی از 
مش��کالت اصلی در مطالعات خود تحت عنوان »تعاریف ناکافی هر دو سازه« )خالقیت، خلق و خوی( 
نمود و اش��اره کرد که طبیعتأ روش مطالعه نامناس��ب و ناکافی ممکن اس��ت به چنین نتایجی منجر 
ش��ود، او همچنین اش��اره کرد که بسیاری از این مطالعات تنها در مورد نویسندگان و تنها نوع محدود 

از خالقیت مطرح شده است )اندرسون، 2008(.
برخی از مطالعات بروز بیماری های روانی را در هنرمندان بزرگس��ال باالتر از حد متوس��ط نش��ان 
داده اس��ت. این س��ؤال مطرح می شود که آیا ارتباطی بین نش��انه های اختالالت خلقی و هنر در بین 
است. در تحقیقی که در مورد رابطه بین نشانه های اختاللت خلقی و هنر در بین نوجوانانی که درگیر 
هنر بودند در بین 2482 نمونه 15 تا 16 س��اله معلوم ش��د که عالئم افس��ردگی نسبت به افرادی که 
درگیر کارهای هنری نبودند، باالتر از متوس��ط بود و این یافته ها توس��ط نمرات تس��ت حافظه کاری 
)حافظه فعال( به دس��ت آمد. با مالحظه این دالیل کس��ب شده از یافته ها، این احتمال وجود دارد که 
آس��یب پذیری ش��ناختی هم برای عالئم افس��ردگی و هم عمل هنر، زمینه سازباشد و منابع شناختی 
)حافظه فعال( تس��هیل کننده ای برای تطبیق با این چنین زمینه های آس��یب پذیری دخالت داش��ته 
باشند.در یک مطالعه که بر روی 300000 فرد سوئدی مبتال به اختالل روانی انجام گرفت، پی بردند 
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که نوسانات خلقی و خلق باال، پیش بینی کننده قوی برای مهارت های تفکر واگرا محسوب می شود. به 
عالوه نش��ان داده ش��د که افراد مبتال به اختالل دوقطبی به طور قابل مالحظه ای بیشتر از افراد گروه 
گواه، اش��تغال به کار هنری داشتند. آزمایش��ات زیادی بر روی ارتباط بین اختالالت تفکر و خالقیت 
هنری انجام گرفته اس��ت. گزارش ش��ده که افراد تحت درمان مبتال به اسکیزوفرنی در مشاغل هنری 
تجس��می بوده اند )کایا و همکاران، 2011( و تفکر واگرا در افراد مبتال به اس��کیزوتایپی باالتر از افراد 

عادی بوده است )فالی و بارک، 2005(.
برخی از دانشمندان عقیده دارند که آسیب پذیری شناختی که به نوعی انعطاف  پذیری ذهنی تلقی 
می ش��ود، این اجازه را به افراد در بیماری های خلقی و اس��کیزوفرنی می دهد تا ایده های جدید بدهند 
)س��اس، 2001(. مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک با استفاده از مقیاس )CES-D( نشانه های افسردگی 
را به این ش��رح تقس��یم بندی کرده است : 1- بی اشتهایی، 2- اش��کال در تمرکز، 3- خلق افسرده، 
4- فقدان انرژی، 5- خواب آشفته و 6- احساس غم. اینکه چگونه می توان رابطه بین خالقیت هنری 
و آس��یب شناس��ی روانی را توضیح داد، به این احتمال برمی گردد که افراد کشیده شده به امور هنری، 
آس��یب پذیری ش��ناختی خاصی دارند که می تواند منجر به هر دو نتایج روانی و رفتاری مثبت و منفی 
ش��ود. محققان )کارسون، 2011 ؛ آیزنگ، 1995( عنوان کردند که این گونه آسیب پذیری ها می تواند 
یک نوع س��بک توجه باش��د که این اجازه را می دهد که به حوزه هوش��یاری، اطالعاتی باالتر از حد 

متوسط  ورود کند )کارسون، 2011 ؛ آیزنگ، 1995( .
کارس��ون )2011( نشان داده اس��ت که ارتباط بین مشارکت اش��تغاالت هنری و آسیب شناسی 
روانی، به واسطه هوش و حافظه کاری ایجاد شده است: افرادی که دارای ضریب هوشی و حافظه کاری 
باالتر هس��تند، ممکن است دارای منابع ش��ناختی برای مدیریت اطالعات ورودی ناشی از آگاهی های 
خود و تبدیل آن به خروجی مولد خالقیت از طریق دخالت هنر باشند. حافظه کاری یا حافظه فعال، 
اما نه در حیطه کالمی ، واس��طه ارتباط بین مش��ارکت هنر و عالئم افسردگی شده است. تنها کسانی 
که در حافظه فعال نمرات باالتری را کس��ب کردند که درگیر کارهای هنری و عالئم افس��ردگی بوده 
اند. همانطور که اشاره شد، ممکن است که اندازه ای از سبک شناختی وجود دارد که منعکس کننده 
تمایالت اسکیزوتایپی در ارتباط با مشارکت افسردگی و کار با هنر در نوجوانان باشد. با این حال این 
یافته ها که درجات باالتری عملکرد حافظه را در بروز یک عارضه در اسکیزوفرنی دخیل می داند، مانند 

سایر مطالعات، احتمالی است. 
تلفیق ارتباط بین خالقیت و اختالل خلقی و اختالل ذهنی هنگامی حمایت می شود که یک واحد 
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و یا یک مدل پیوستاری از بیماری روانی مورد نظر قرار بگیرد )آیزنگ، 1995 ؛ کالریج، 2009(. این 
نوع مدل نش��ان می دهد که فرایندهای اساسی مش��ترک ممکن است اختالالتی در محدوده درجاتی 
از جنون )به عنوان مثال، افس��ردگی، اختالل دو قطبی، اختالل اس��کیزوافکتیو و اس��کیزوفرنی( را به 
طور مش��خص در برداشته باش��د ولی در افراد عادی ممکن است به عنوان تمایل به سبک شخصیتی 
خاص )به عنوان مثال افس��ردگی خفیف و اسکیزوتایپال( را شامل شود. این جهت گیری نظری است، 
به خصوص در مطالعاتی که در بررس��ی بیماری های روانی در نوجوانان صورت گرفت، بیش��تر به نظر 
می رس��د که به یک هس��ته عاطفی از نشانه های افسردگی مشخص مربوط باش��د )الئورا و همکاران، 

 .)2013
مطالعه کارس��ون، پترس��ون و هیگنز )2003( نیز نش��ان می دهد بین خالقی��ت و بیماری روانی 
در درج��ه بازداری تأخیری )latent inhabitation( که ظرقیت غربال گری آگاهانه محرک اس��ت، 
ارتباط وجود دارد. در واقع افرادی که بازداری تأخیری پائین تری دارند استعداد باالیی را برای بیماری 
روانی نش��ان می دهند؛ یعنی قابلیت فیلتر کردن محرک های نامناس��ب را ک��ه با فرآیند تفکر تداخل 
می کند، ندارند. باور پژوهش��گران فوق بر این اس��ت که بازداری تأخیری پایین فرد را قادر می س��ازد 
تا انعطاف پذیری ش��ناختی باالیی را برای پیش��رفت خالق نشان دهد. مطالعه کارسون و همکاران نیز 
نشان داده است که پیش��رفت گرایان خیلی خالق سطوح پایین معنی داری از بازداری تأخیری نسبت 

به همتایان کمتر خالق داشتند )پیرخائفی، 1393(.

 آیا هوش باال احتمال خطر ابتالء به افسردگی را افزایش می دهد؟
روان پزشکان در مورد ارتباط بین هوش و افسردگی و اختالالت روانی، اشتغال ذهنی بسیار دارند، 
آنها این احتمال را می دهند که یک ارتباط بین هوش��بهر باال و افس��ردگی و بیماری های روانی وجود 
دارد. مثأل برخی از برنامه نویس��ان کامپیوتر، دانش��مندان، اس��تادان و پروفسور ها، با محیط اجتماعی 
تجانس ندارند. آنها در مجالس با موهای ژولیده و لباس نامرتب ظاهر ش��ده و در تمام طول ش��ب را 
در گوش��ه ای می گذرانند. هنرمندان فرهیخته، خلق و خ��وی تاریک دارند. در جای دیگری برخی از 
روان پزشکان این احتمال را قائل هستند که ارتباط مثبت و معنی داری بین هوشبهر پائین و افسردگی 
مطرح اس��ت. در طی مطالعه ای که از بررس��ی اختالل بزرگساالن در انگلس��تان حاصل آمده، افرادی 
که دارای هوش��بهر پائین تر از متوسط بودند، احساس خوشحالی و شعف کمتری نسبت به گروه همتا 
داش��تند. در طی این مطالعه، افراد با سطح هوش��ی، 79-70 که به عنوان هوش مرزی در نظر گرفته 
ش��دند، نس��بت به افراد با سطح هوشی 129-120 خلق خود را غمگین توصیف کردند. محققان برای 
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توجی��ه پارامترهای تعیین کننده خل��ق مثبت در طی زمان، زندگی توأم با رضایت مندی و احس��اس 
کفایت و س��طح باالی خش��نودی را مورد نظر قرار دادند. سطح هوش��بهر پائین نشان دهنده کمبود یا 
عدم توانایی ش��ناختی مورد نیاز برای انجام وظائف تحصیلی و شغلی است. افراد با سطح پائین هوش 
در انجام وظایف خود در مدرس��ه ضعیف و در ش��غل خود نیز ناموفق عمل می کنند. در واقع افراد با 
س��طح هوش��ی پائین اغلب بیکار باقی می مانند. افراد بیکار ممکن اس��ت به اندازه کافی نتوانند درآمد 
خود و خانواده ش��ان را تأمین نمایند. بیکار، کم درآمد، ورشکس��ته، یک عمر ناامیدی و حسرت، که از 
هوش��بهر پائین سرچش��مه می گیرد، اینها همگی می تواند دالیل موجهی برای بروز افسردگی باشد. با 
این حال برخی از محققان ادعا می کنند که رابطه معکوس صحیح می باش��د. به گفته آنها، افس��ردگی 
توانایی ش��ناختی را کاهش می دهد که این پدیده ازطریق نمرات پائینی که در آزمون هوش کس��ب 

شده، به دست آمده است.
در آزمایشی که بر روی تعداد زیادی از افراد با درجات مختلفی از اختالالت افسردگی شناخته شده 
و از طرف دیگر افرادی که از نظر ذهنی سالم هستند، انجام شده، مشخص شد که گروه اول در آزمون 
هوش ضعیف بودند. این مطالعه و برخی دیگر از مطالعات با اس��تناد به ش��واهد عصبی، کاهش توانایی 
بیماران افسرده را به لوب فرونتال ارتباط دادند، این که عملکرد لوب فرونتال با عملکرد ذهنی باالتر و 
توانائی های اجرایی در ارتباط است. آیا این بدین معناست که افراد دارای هوشبهر باالتر، خوشحال ترند 
و خلق بهتری دارند ویا  از افس��ردگی رنج می برند. ذهن انس��ان پیچیده است و به روایتی همیشه دو 
در دو، چه��ار نمی ش��ود. محققان بر این باورند که باال بودن هوش��بهر دلیل��ی حمایت کننده در برابر 
افس��ردگی نیست. بسیار افراد هوشمندی هستند که ممکن است مبتال به افسردگی و سایر اختالالت 
روانی باش��ند.قدمت ارتباط خودشیفتگی با نبوغ و وسواس با پیدایش یک ارتباط مثبت بین پتانسیل 
فکری باال و افس��ردگی و سایر اختالالت روانی، به زمان بقراط در قرن چهارم قبل از میالد برمی گردد 
ک��ه عقای��د زیگموند فروی��د و تحقیقات مدرن را گس��ترش دادند. در مطالعه ای ک��ه روی کودکان با 
هوشبهر باالی 130 )به عنوان هوش برتر( انجام شد، محققان دریافتند که 65 درصد از موارد مبتال به 
افس��ردگی اساسی بودند. مطالعات متعدد برای ارتباط ابتالء به افسردگی در افراد بااستعداد، با آرایش 
ذهنی عجیب و غریب که دلیل آن را نش��أت گرفته از هوش��بهر باال می داند، تالش می کنند. افراد با 
ضریب هوش��ی باال تمایل دارند که زندگی درونی باروری داش��ته باشند، جایی که آنها جهان را برای 
رؤیا ها و رجحان هایش��ان سازماندهی کنند. آنها همچنین عکس العمل های شدید و پایداری نسبت به 
گروه همتا با بهره هوش��ی پائین تر، به محرک ها نش��ان می دهند. این بدین معنا اس��ت که هنگامی که 
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ادراک آنها با واقعیت درگیر می ش��ود، احس��اس خورد را نسبت به آنچه که »واقعی« است رها کرده و 
قادر به کنار آمدن با واقعیت هستند )ویاچسالو، 2014(.

از ویژگی های فوق العاده بارز نوجوانان، تمایالت ش��دیدی اس��ت ک��ه در جهت درون گرایی روانی 
مطرح است )جکسون و همکاران، 1992(. ویژگی های شخصیتی افراد درون گرای بسیار بااستعداد، از 
طریق یک زندگی غنی درونی مشخص، استقبال فعالیت فکری، احساسات، عواطف و تشکیل مفهوم، 
ش��کل گرفته اس��ت. آنها گرایش به پردازش اطالعات با احساس��ات درونی قبل از ارائه آن به جهان 
خارج دارند، بنابر این به نظر می رس��د که یک حالت مهاریافتگی داش��ته باشند که این سبک ارتباطی 
درون گرا، ممکن اس��ت به ناراحتی و انزوای اجتماعی کم��ک کند )رابرت و همکاران، 1990(. نظرات 
متناقض و ش��واهد مربوط به وجود افس��ردگی در برخی از جمعیت افراد بااستعداد وجود دارد، تعیین 
ماهیت و بروز این وضعیت پیچیده در زندگی افراد بس��یاربا استعداد دشوار است.حساسیت فوق العاده، 
کمال گرایی و تفاوت حوزه فکری، عاطفی و اجتماعی کودکان با استعداد، آنها را به سمت چالش های 
عاطفی و اجتماعی غیر معمول س��وق می دهد، لذا به دلیل همین اختالفات، نس��بت به جامعه هنجار 
متفاوت به نظر می رس��ند )روبر و همکاران، 1994(. ش��واهد بالینی افس��ردگی وجود دارد که نش��ان 
می دهد یک تأثیر منفی و حتی منجر به مرگ در زندگی برخی از افراد مس��تعد وجود دارد )توالن و 

همکاران، 1998(. 

بحث و نتیجه گیری
ش��واهدی نش��ان می دهند که افسردگی، خودکش��ی و خالقیت با یکدیگر ارتباط دارند. مطالعات 
کاظمی )1993(، حاکی از آن اس��ت که بیتابی در مفهوم وس��یع تر یعنی شدت اندیشه گری، فعالیت و 
گفتگوی ذهنی در ارتباط با مسائل فکری فرد را دچار گرفتاری درونی، دل مشغولی و بیقراری مستمر 
و دائمی  می کند که همراه با سرگش��تگی و احس��اس از دس��ت دادن کامل یقین است؛ شک و تردید 
در حل مس��ائل فرد را گرفتار می کند و او درحس��رت کس��انی به سر می برد که همیشه در حال یقین 
زندگی می کنند؛ نسبت به حل مسائل خود دچار بیمناکی و نگرانی می شود؛ فراموشی و ضعف حافظه، 
کالفه اش می کند؛ به ویژه وقتی مس��ئله جدی اس��ت ولی حل نمی ش��ود، ناامیدی از خود، احس��اس 
فرس��ودگی تدریجی، احساس دائمی خستگی و ناتوانی و احس��اس تنهایی وی را فرا گرفته و در قالب 
کم کاری و عدم فعالیت بروز می یابد و خواب را از او می گیرد و او با دلشورگی و دلنگرانی دائمأ احساس 
می کند که برای انجام فعالیت تحت فش��ار اس��ت و در پی آن، احساس خشکی دهان، تشنگی شدید، 

گرسنگی عجیب، لرزش بدن، افزایش ضربان و تپش قلب و سردرد بروز می نماید.
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فرضیه هایی نیز نشان می دهد که برخی از تغییرات در سیستم سروتونرژیک مرتبط با افسردگی و 
خودکشی های تکانه ای، ممکن است مسئول عنصر ریسک پذیری باشد که از مشخصه های  روان پویشی 
خالقیت و نوآوری در افراد مستعد خالقیت است )سالبی و همکاران، 1992(. با توجه به نتایج تحقیقات 
که در بررس��ی های گذشته مطرح شد، نش��ان داد بیماری افسردگی در بین افراد هنرمند، متخصصان 
علمی ، هنرمندان، محققان، عکاس��ان و نویس��ندگان رواج بیشتری دارد. نویس��ندگان و هنرمندان به 
خصوص از بین گروه های مزبور، بیش��تر در معرض افس��ردگی قرار داش��ته و بیشتر از جمعیت عموم، 
تمایل به خودکش��ی دارند. اگر ما این طور در نظر بگیریم که یک سری پدیده های همزمان با بیماری 
مفید هس��تند، این راه جدید را برای درمان بیماری نش��ان می دهد. در این صورت پزشکان و بیماران 
به این فکر خواهند افتاد که چه بخش��ی را معالجه کنند و به چه قیمتی، برخالف گذش��ته که تالش 
برای از بین بردن تمام بیماری صورت می گرفت، عمل کنند. ارس��طو خالقیت را با صرع، مالیخولیا و 
افسردگی مرتبط میسازد و معتقد است که در زمینه فلسفه، سیاست، شعر و هنر افرادی که برجسته 
شمرده شده اند، همگی تمایل به افسردگی داشته اند. نظریه های باستانی خالقیت را به عنوان دیوانگی 
در نظر گرفته اند. این دیدگاه، خودجوشی و غیرعقالنی بودن خالقیت را نتیجه جنون می داند. لمبرزو 
در کتاب معروف خود »بشر نابغه«، نبوغ را یک نوع جنون انسان های خوشبخت می داند که آنان را به 

جای سوق دادن به بیمارستان های روانی، به اوج شهرت و افتخار می رساند.
از مطالعات این نتیجه حاصل می ش��ود که احتماأل بین خالقیت و افس��ردگی رابطه ای وجود دارد. 
اینکه خالقیت و افس��ردگی، کدامیک بر دیگری دخالت دارد، نیاز به بررس��ی های طولی گسترده تر در 
همه زمینه های خالقیت و در س��نین مختلف در هر دو جنس )زن و مرد( دارد، با وجود اینکه عالئم 

افسردگی یک شرط ضروری برای خالقیت نیست، ولی نیاز به بررسی های همه جانبه دارد. 
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قوانين، مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
در فرانس��ه، مقررات ويژه اي كه »تيزهوش��ي« را تعريف كند يا امكانات و تس��هيالت خاصي براي 
تيزهوشان فراهم آورد، وجود ندارد. برنامة درسي ملي در فرانسه، برنامه هاي آموزشي همة دانش آموزان 

را در همة سطوح معين كرده و مدارك تحصيلي را نيز تعريف مي كند.
فلس��فة تربيتي حاكم بر دس��تورالعمل هاي آموزشي در س��طح ملي، مبتني بر شناسايي نيازهاي 
آموزش��ي فردي و ويژه )فرمان ش��ماره 788�1990؛ 6 س��پتامبر 1990( و فراهم آوردن فرصت هاي 
آموزش��ي برابر براي همه دانش آموزان اس��ت )قانون 10 ژوئيه 1989(. اين رويكرد، شديداً متمايل به 
ايدة كالس هاي ناهمگن در تمامي سطوح آموزشي است كه در آنها، دانش آموزان با نيازهاي آموزشي 
متفاوت، در يك كالس و در كنار هم قرار مي گيرند. تا همين اواخر، منظور از »دانش آموزان با نيازهاي 
آموزش��ي خاص«، فقط ش��امل دارندگان اختالالت يادگيري، معلوالن و ديگ��ر دانش آموزاني بود كه 

تیزهوشان اروپا )7(
آموزش تیزهوشان در 21 كشور اروپايي:
 وضع موجود و چشم انداز
فرانتس مونكس، رابين فلوگر
  ترجمة رضا گلشن مهرجردي

8- فرانسه

اين سلسله مقاالت، ترجمة پژوهشی است كه به سفارش وزارت علوم و آموزش جمهوری آلمان درباره 
ويژگی های تربيت دانش آموزان تيزهوش در كش��ورهای اروپايی تهيه و در سال 2005 منتشر شده است. 
قسمت های اول تا ششم اين مجموعه، شامل توصيف كلی پژوهش و سپس بررسی وضعيت در كشورهای 

اتريش،  بلژيك،  سوئيس، آلمان، دانمارك، اسپانيا و فنالند بود، در شماره های پيشين منتشر شده است.
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س��ابقه عدم موفقيت تحصيلي در مدرس��ه داشتند. اما در س��ال 2001، وزارت آموزش كميسيوني را 
براي بررس��ي وضعيت كودكان »باهوش« و پيش بيني تدابير و تس��هيالتي براي اين گروه تشكيل داد. 
براس��اس گزارش »دالبير« )ژانويه 2002(، كودكان »باهوش« )يا فراتر از آن، تيزهوش��ان( به عنوان 
گروهي از دانش آموزان با نيازهاي آموزش��ي خاص در نظر گرفته مي شوند )فرمان شماره 074�2002 
مورخ 2002/04/10؛ فرمان ش��ماره 050�2003 مورخ 2003/03/28 و فرمان ش��ماره 015�2004 

مورخ 2004/01/27(.
يك برنامة درس��ي ملي براي تمام س��طوح آموزش��ي )آغاز دورة ابتدايي تا پايان دوره متوس��طه( 
تدوين ش��ده اس��ت. آيين نامه ها و بخش نامه ه��اي فراواني از جانب وزارت آم��وزش، براين نكته تأكيد 
مي كند كه مدارس فرانس��ه بايد پاس��خ مناس��بي برای تفاوت هاي فردي دانش آموزان داشته باشند و 
اجازه دهند هر دانش آموزي، تس��هيالت وي��ژه اي با توجه به توانايي هاي فردي اش در اختيار داش��ته 
باش��د )فرمان 788�1990؛ س��پتامبر 1990. اين فرمان اجازه يك سال جهش تحصيلي دانش آموزان 
را در دوره پيش دبس��تاني و ابتدايي مي دهد( تا بتوان��د توانايي هاي بالقوه خود را پرورش دهد )فرمان 
0465�1996؛ مارس 1996(. همين مقررات، فهرس��ت تس��هيالت ممكن براي تيزهوشان را نيز ارائه 
مي كند: به رسميت شناختن و بيان ضرورت »تنظيم سرعت يادگيري«، »راه هاي گوناگون يادگيري«، 
امكان »غني سازي محتواي درسي در دورة ابتدايي و دوره اول متوسطه« )ماده 5 فرمان 465�1996 
مورخ مه 1996؛ فرمان 144�1998 مورخ 1998/07/09(، »مس��اعدت در رفع مش��كالت آموزشي«، 
»سنجش صالحيت ها« )فرمان شماره 091�2000 مورخ 2000/06/23( و »توسعة برنامه هاي آموزش 

انفرادي« )فرمان 144�1998 مورخ 1998/07/09(.
در دورة  »ليس��ه« )دبيرستان فرانسوي براي دانش آموزان 15 تا 18 ساله(، محتواي درسي مشتمل 
بر اجزاي متنوع و داراي امكان انتخاب گزينه هاي متعدد، به دانش آموزان تيزهوش امكان مواجهه با يك 
محيط جذاب و محرك را مي دهد. انتخاب دانش آموزان خاص و هدايت آنها، در برخي موارد به »كالس هاي 
تعالي« منتهي مي ش��ود كه در مدارس خاصي قرار دارند و سياس��ت پذيرش دانش آموز آنها، مبتني بر 
پذيرش دانش آموزان داري نتيجه پيشرفت تحصيلي در سطح عالي است. اين كالس هاي جداسازي شده، 

موجب پيش افتادن يك يا دو ساله دانش آموزان نسبت به برنامه درسي معمولي مي شوند.
سهيالت و امكانات خاص

بر اساس مقررات موجود، نظام آموزشي مدارس فرانسه تالش مي كند امكانات و تسهيالت الزم را 
براي شكوفايي استعداد دانش آموزان فراهم آورد. معمول ترين تسهيالت مورد استفاده، »ورود زودهنگام 
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به مدرسه« و »جهش تحصيلي« است. اين تسهيالت در مدارس دوره ابتدايي )پيش دبستاني و دبستان( 
و دبيرس��تان هاي دوره اول و دوم قابل ارائه اس��ت )فرمان ش��ماره 050�2003 مورخ 2003/03/18؛ 

فرمان 074�2002 مورخ 2002/04/10(.
تع��داد كم��ي از مدارس دولتي ت��الش كرده اند تا ايده »برنامه درس��ي انفرادي« را در پاس��خ به 
گوناگوني و تفاوت نيازهاي دانش آموزان، به اجرا درآورند. براي مثال، يك مدرس��ه ابتدايي در نزديكي 
ش��هر »نيس«، كالس هاي ويژه اي را براي تيزهوش��ان داير كرد؛ جمعيت اين كالس ها از حد معمول 
كمتر بود؛ معلمان آنها داراي انگيزه باال و مايل به اجراي برنامه هاي آموزشي فردي در كالس بودند و 

جهش تحصيلي در اين كالس ها، تا سه پايه تحصيلي قابل انجام بود.
در سطح آزمايشي، برخي از دبيرستان ها )عمدتاً دبيرستان هاي دوره دوم( تركيبي از انتخاب هاي 
زير را در اختيار دانش آموزان تيزهوش )داراي آي. كيو. باال( قرار مي دهند: )الف( تجربيات غني ش��ده 
يادگيري )مانند كارهاي پروژه اي( كه مرتبط با س��رفصل هاي برنامه درس��ي معمولي است؛ )ب( اجازه 
يك س��ال جهش تحصيلي؛ )ج( ارتباط نزديك معلمان و والدين؛ )د( پش��تيباني علمي روان شناس��ان 
از معلماني كه دانش آموز تيزهوش در كالس خود دارند؛ )ه( گروه بندي تيزهوش��ان س��طوح تحصيلي 
مختلف در كالس هايي كه پنجاه درصد دانش آموزان آنها غيرتيزهوش باشند؛ )و( اجازه به دانش آموزان 
براي ش��ركت در كالس هاي پيش رفته در برخي از مواد درس��ي )مانند علوم تجربي( و باقي ماندن در 
پايه تحصيلي خودش��ان در س��اير دروس؛ )ز( فراهم كردن كالس هاي ويژه براي تيزهوشان در ابتداي 
دوره اول متوس��طه و س��پس حض��ور روزافزون آنه��ا در كالس هاي عادي، در حالي ك��ه فعاليت هاي 
فردي آنها براي غني س��ازي دروس دوره اول و دوم متوس��طه ادامه دارد. به تازگي و در يك بخش نامه 
اداري، توس��عه پروژه هاي آموزش��ي انفرادي و مس��يرهاي فردي در نظام آموزشي كه از سوي مدارس 
سازمان دهي شوند، بعد از مشاوره با دانش آموز و والدين او، به صورت جدي توصيه شده است )فرمان 

شماره 050�2003 مورخ 2003/03/28 و فرمان شماره 015�2004 مورخ 2004/01/27(.
همچنين، از س��پتامپر س��ال 2004 يك واحد آموزشي به صورت آزمايشي در دبيرستان دوره اول 
»جانس��ون دس��ايي« در پاريس، راه اندازي ش��د كه به دنبال گردهم آوردن تيزهوشان داراي مشكالت 
آموزش��ي )دانش آموزان پايه هفتم و هش��تم، دوره »كالج« در فرانس��ه( است. اين واحد به كمك يك 
»معلم مرجع«، 12 دانش آموز تيزهوش را كه مشكل حضور در مدارس عادي دارند، پشتيباني مي كند. 
اين دانش آموزان از برنامه هاي درس��ي انفرادي فراهم آمده از كالس هاي مختلف موجود در مدرس��ه 
اس��تفاده مي كنند كه به منظور هماهنگي با نياز هاي آنها، حتي گاهي به صورت تلفيقي از كالس هاي 
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پايه هاي تحصيلي متفاوت تنظيم ش��ده اس��ت. انجام پروژه هاي ش��خصي و وجود يك اتا ق مخصوص 
دانش آموزان وابس��ته به واحد ويژه كه بتوانند در آن همد يگر را مالقات و راهنمايي هاي ويژه دريافت 

كنند نيز، بخشي از اين برنامه آزمايشي است.
دبيرس��تان هاي دولتي ديگري نيز با ويژگی ارائه تس��هيالت ويژه دانش آموزان مستعد در ورزش، 
موسيقي و ديگر حوزه هاي هنري در فرانسه وجود دارد. وجود اين مدارس، بخشي از چشم انداز معمولي 
نظام آموزش��ي فرانسه اس��ت. برنامه هفتگي دانش آموزان اين مدارس )دوره اول و دوم دبيرستان( به 
شكلي تنظيم شده است كه به آنها بازه هاي زماني مشخصی را براي دنبال كردن عاليق شان را مي دهد. 
اي��ن كار، گاه��ي با همكاري مراكز عمومي ي��ا خصوصي تخصصي در زمينه ورزش، موس��يقي يا هنر 
انجام مي ش��ود. امكان اجراي برنامه هاي آموزشي انفرادي ديگري نيز وجود دارد كه مي تواند مكمل يا 

جاي گزين بخشي از برنامه درسي عمومي باشد؛ اما اين موارد در فرانسه نادر است.
مسابقات درون مدرسه اي نيز به طور معمول در مدارس برگزار مي شود و تسهيالت ديگري را براي 
تيزهوش��ان نمايان مي كند. در خارج مدرس��ه، برخي فعاليت هاي فوق برنام��ه ديگر نيز، همانند برنامه 
»هنرمندان، نويس��ندگان و دانش��مندان جوان« در پاريس، معموالً با ابت��كار بخش خصوصي به اجرا 

درمي آيد.
عيارهاي شناسايي و گزينش

ورود زودهنگام به مدرس��ه يا جهش تحصيلي، معم��والً به قضاوت والدين، معلمان و يا ديگر افراد 
مرتبط بس��تگي دارد. هيچ سازوكار رسمي خاصي براي شناسايي تيزهوشان در سطح ملي به رسميت 
ش��ناخته نشده اس��ت. در گزارش اخير وزارت آموزش فرانسه، ضريب هوشي برابر يا باالتر از 130 )دو 
انحراف استاندارد باالتر از ميانگين( به عنوان معياري مورد توافق براي برنامه هاي تيزهوشان، بر اساس 
بررس��ي تعدادي از برنامه هاي آموزش��ي ويژه تيزهوشان در فرانسه و ديگر كشورها، تعيين شده است. 
ضريب هوش��ي معموالً با آزمون »وكسلر« )WISC، WAIS( و توسط روان شناسان بخش خصوصي 

يا روان شناسان مدارس اندازه گيري مي شود.
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه گزارش »دالبير« )2000(، بررس��ي دوباره ابزاره��اي اندازه گيري هوش و 

حركت به سوي داشتن رويكرد چندبعدي به هوش را الزم مي شمارد.
موزش حرفه اي، ارتقاي معلمان و شبكه هاي تبادل اطالعات

هر چند ارتقاء ميزان حساسيت معلمان به تنوع و گوناگوني دانش آموزان، به ويژه توجه به تيزهوشان، 
يكي از اهداف نظام آموزشي فرانسه است كه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است )روزنامه رسمي 
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ش��ماره 15 مورخ 2002/04/11(؛ اما هيچ برنامه تربيت معلم نظام مندي در رابطه با تيزهوش��ان در 
فرانس��ه موجود نيس��ت. عالوه بر اين، »گزارش تجربه هاي آموزش��ي در رابطه با تيزهوش��ان در دوره 
دبيرستان« متعلق به »وزارت كودكان، آموزش ملي و تحقيقات« )مه 2003، شماره 018�2003(، بر 
ضرورت آموزش معلمان در اين زمينه تأكيد دارد و انجام اقداماتي را پيشنهاد مي كند. در سال 2005، 
يك كارگاه آموزشي در رابطه با تيزهوشي براي استادان و مدرسان دوره هاي تربيت معلم برنامه ريزي 
ش��ده است. اين برنامه، توسط ش��بكه مدارس منطقه پاريس، با همكاري انجمن هاي اوليا اجراء شده 
اس��ت. برخي س��ازمان هاي خصوصي، گهگاه برنامه ها و كنفرانس هايي در رابطه با تيزهوش��ي تشكيل 

مي دهند كه معلمان و متخصصان اين حوزه، به صورت شخصي در آن شركت مي كنند.
به طور كلي، آموزش معلمان در فرانس��ه، ش��امل دو يا س��ه س��ال تحصيالت دانشگاهي )معموالً 
در رش��ته روان شناس��ي يا رش��ته هاي مرتبط با آن( اس��ت كه در ادامه آن، برنامه دوساله تحصيل و 
مهارت آم��وزي در يكي از »مراكز ملي تربيت معل��م« )IUFM( به اجرا درمي آيد. براي معلمان دوره 
دوم متوس��طه، برخي آموزش هاي پيش رفته در زمينه تخصصش��ان )مانند تاريخ، رياضي و غيره( نيز 

قسمتي از برنامه تربيت معلم است.
پژوهش، مراقبت حرفه اي و مشاوره

گزارش هاي وزارت آموزش فرانسه نشان مي دهد كه تحقيق بر روي تيزهوشان، يك اولويت است 
و همچني��ن بيان مي كند كه اين تحقيقات بايد به تبيين ويژگي هاي تيزهوش��ان و تدوين برنامه هاي 
آموزش��ي ويژه براي آنها ياري رساند. همچنين در اين گزارش ها به روشني گفته شده است كه فرانسه 
در اين موضوع از كش��ورهاي ديگر بس��يار عقب تر است. در حال حاضر، برخي مؤسسات و دانشگاه ها، 
مانن��د دانش��گاه پاريس )پاريس 5 و پاري��س 10 ( تحقيقاتي را در رابطه با تيزهوش��ي انجام مي دهند. 
در دانش��گاه »رنه دكارت« )پاريس 5(، پژوهش هاي متعددي با س��رمايه گذاري اختصاصي »صندوق 
اينكرمن )بنياد فرانس��ه(« در جريان اس��ت. اين تحقيقات، موضوعاتي از قبيل » شناس��ايي زودهنگام 
تيزهوشان « ،» تفاوت هاي نيم رخ توانايي هاي فردي درميان تيزهوشان « ،» تيزهوشي خالق « و »تصوير 
تيزهوشان در نظر ساير دانش آموزان مدرسه« را شامل مي شود. عالوه بر اين، در سال 2003 پژوهشي 
در رابطه با راه هاي فراهم آوردن پشتيباني براي تيزهوشان در مدارس دوره اول و دوم متوسطه، توسط 

وزارت آموزش فرانسه انجام شد.
عالوه بر دانشگاه ها، تعداد كمي از مشاوران تخصصي )عموماً خصوصي(، مؤسساتي مانند »اينتوپ« 
يا »»يوروتلنت« و بيشتر انجمن هاي اولياء ) همانند AFEP(، به عنوان مراجع تخصصي تيزهوشان، به 
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ارائه خدمات مي پردازند.
نتايج تحقيقات و تجربه هاي حاصل از ابتكارات مختلف، به صورت متناوب منتشر مي شود.

اولويت ها و برنامه ها
آموزش تيزهوش��ان در فرانس��ه با ابتكار بخش خصوصي آغاز شد. هنگامي كه آموزش تيزهوشان 
توجه عموم را به خود جلب كرد، اين بحث به يك موضوع سياسي بدل شد و حساسيت نسبت به اين 
موضوع نيز در س��طح مدارس افزايش يافت. برخالف اين واقعيت كه آموزش تيزهوشان در فرانسه در 
مراحل نخستين پيش رفت است، مدارس شروع به نشان دادن واكنش نسبت به اين موضوع � هرچند 
در سطح آزمايشي � كرده اند. از سال 2002، وضعيت آموزش تيزهوشان به شكل صريح و نظام مند در 
اسناد رسمي مورد توجه قرار گرفته و تيزهوشان در طبقه دانش آموزان با نيازهاي آموزشي خاص جاي 
گرفته اند. اين گروه از دانش آموزان، با هدف فراهم آوردن برنامة آموزشي براي همه � بدون استثناء � 
به ش��كلي كه هر فرد بتواند به باالترين سطح پرورش ممكن دست يابد، بايد در نظام آموزش عمومي 

فرانسه مورد توجه قرار گيرند.
در اين چش��م انداز، چند جهت گير ي به ش��رح زير براي تيزهوشان پيش��نهاد مي شود: )1( ادغام 
اي��ن دانش آموزان در كالس هاي ناهمگ��ن، به جاي كالس هاي خاص ؛ )2( برنامه هاي آموزش انفرادي 
متناس��ب با هر دانش آم��وز تيزهوش كه مركب از عناص��ر و اجزاي موج��ود در برنامه مدارس عادي 
باش��د. بنابراين در مقابل تنوع موجود در جمعيت دانش آموزان، پاس��خ به نيازهاي كودكان تيزهوش 
شامل انتخاب هاي چندگانه از قبيل كمك هاي انفرادي، فعاليت هاي غني شده و امكان جهش در پاية 

تحصيلي مي شود.
تحقيقات دانش��گاهي بيش��تري در موضوع تيزهوشي مورد نياز اس��ت. مطالعاتي در گسترة ملي، 
براي به دس��ت آوردن يافته هاي روش��ن تر در رابطه با نيازهاي دانش آموزان تيزهوش، مش��كالتي كه 
آنها در مقابل برنامه آموزش��ي معمول با آن مواجه هس��تند و آن ميزان از جمعيت تيزهوشان كه اين 
مش��كالت آنها را نگران و دلواپس مي كند، مورد نياز اس��ت. ابتكاراتي كه به اجرا درآمده است، بايد از 
منظر هزينه و فايده مورد ارزيابي قرار گيرد. شناس��ايي تيزهوش��ان با نيم رخ توانايي هاي ناهمگن بايد 
گسترش يابد؛ خصوصاً يك فعاليت آگاهي بخشي به منظور ايجاد حساسيت در عوامل مؤثر در مدرسه 
)مانند معلمان، والدين و روان شناس��ان( مورد نياز اس��ت. »امتحانات نهايي« در پايان دورة ابتدايي و 
پيش  از انتقال به دورة اول متوس��طه، فرصت خوبي براي شناس��ايي دانش آموزان تيزهوش اس��ت. اما 
بهتر اس��ت امر تش��خيص تيزهوش��ان، هر چه زودتر � تا مرز دورة ابتدايي � به اجرا در آيد. با توجه به 
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نكتة اخير، ابزارهاي ارزش يابي بهتري بايد توليد شوند. اين ابزارها بايد حوزة وسيع تري از تيزهوشي 
را در مقايس��ه با آنچه با محاس��به آي. كيو. به دست مي آيد، پوشش دهند. خانواده هاي دانش آموزان 
تيزهوش بايد ش��ريك و همكار نظام آموزش��ي باش��ند و سؤاالت آنها بايد از س��وي يك واحد داراي 
صالحيت فني در درون نظام آموزش��ي ملي پاسخ داده  شود. برنامه هاي آموزش معلمان و برنامه هاي 
آموزش روان شناسان كه مشخصاً موضوع تيزهوشي را مد نظر قرار داده اند، در حال گسترش هستند. 
س��رانجام، طرح هاي پيش نهادي براي ك��ودكان تيزهوش در دورة ابتدايي، بايد به وس��يله طرح هاي 
مشابه و مرتبط بعدي در دورة اول متوسطه، پي گيري و پشتيباني شود. نكتة قابل ذكر ديگر، ضرورت 
برقراري ارتباط ميان دبستان ها و دبيرستان ها در هر منطقه است تا امكان ايجاد يك مسير تحصيلي 

منسجم براي تيزهوشان در نظام آموزشي فراهم شود.
در وضعيت كنوني، آموزش تيزهوش��ان در فرانسه بايد به عنوان يك مشكل ارزيابي و طبقه بندي 
ش��ود. اولويت هاي ملي ديگر، همانند كاهش خش��ونت در مدارس و باالتر بودن س��طح پاية آموزش، 
توجه وزارت آموزش به موضوع آموزش تيزهوش��ان را به تعويق انداخته اس��ت. عالوه بر اين، كمبود 

معلمان نيز امكان تقويت حوزة آموزش تيزهوشان و امكان توسعه هاي بعدي را دشوارتر مي كند.
عالوه ب��ر اين ها، بايد معيارهاي شناس��ايي ويژه اي براي اقليت هايي چ��ون دانش آموزان معلول، 
دانش آموزان داراي زمينه قوميتي و نژادي متفاوت و نيز اقليت هاي جنسيتي خاص، طراحي و ايجاد 

شود.
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1- مباني نظري و سياست هاي كلي مربوط به دانش آموزان تيزهوش بر اساس نظام ارزشي اسالمي
2- توسعة برنامه هاي تربيتي و آموزشي ويژة استعدادهاي درخشان

3- معرفي منابع مادي و امكانات كمك آموزشي ويژه
4- تقويت و بهسازي ديدگاه هاي عمومي نسبت به استعدادهاي درخشان 

5- مطالعات حمايتي و مشاوره اي و راهنمايي براي مربيان و والدين
6- انعكاس موفقيت ها و پيشرفت هاي اجتماعي استعدادهاي درخشان

7- مطالعات و پژوهش هاي روان شناختي تيزهوش)در ابعاد نيازها، استعدادها، الگوهاي رفتاري،تشخيص و 
سنجش(

8- انعكاس سياست ها و فعاليت هاي رسمي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان
9- انتقال مطالعات و تجارب برتر معلمان و مربيان در حوزه استعدادهاي درخشان

10-ارائه گزارش هاي تحليلي از برنامه ها وفعاليت هاي حوزه استعدادهاي درخشان

- محور نگارش مقاالت در حوزة آموزش، پرورش، پژوهش، ويژگي هاي و مسائل روان شناختي استعدادهاي 
درخشان باشد.

- مقاله هاي ارس��الي با پشتوانة علمي و مباني نظري بر جنبه هاي كاربردي براي دست اندركاران آموزش و 
پرورش دانش آموزان استعدادهاي درخشان از جمله معلمان ومربيان و والدين تاكيد داشته باشد.

- در نگارش مقاالت شيوايي و روان بودن و صحت علمي و فني و استحكام مطالب مورد نظر قرار گيرد.
- در ارائه مقاالت، نظريه هاي جديد در حوزه اس��تعدادهاي درخش��ان به ص��ورت توصيفي وتحليلي مورد 

توجه قرار گيرد.
- مقاالت ارس��الي به مجله مي تواند ش��امل تجارب برتر مديريتي، آموزشي و پرورشي و پژوهشي و حاصل 

مطالعات و تجارب و پژوهش هاي نويسنده باشد.

مق��االت تايپ ش��ده درقال��ب word حداكث��ر 10صفحه A4 در ه��ر صفحه ح��دود 350 كلمه با فونت 
BNazanin14 به فصل نامة استعدادهاي درخشان ارسال شود. 

journal.sampad@medu.ir :نشاني پست الکترونیکي مجله
شماره تلفن همراه نويسنده يا مترجم و نشاني پست الكترونيك در مقاله ذكر شود.

 متن اصلي مقاالت ترجمه ش��ده و فهرس��ت منابع مقاالت تاليفي )با مشخصات كامل كتاب  شناسي آنها(
پيوست مقاله باشد.

............................................................... ويژگي هاي مقاالت ارسـالي 

راهبردهای مجلة استعدادهای درخشان
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در ش�ماره های گذشته، طبق جدول برنامه درس�ی تعریف شده پژوهش، هر شماره به شرح 
جلس�ات پرداختی�م. این ش�ماره و ش�ماره آینده عالوه ب�ر ادامه کار، گزارش�ی از کارگاه 
آموزش�ی دبیرس�تان الفنون شهریار را که در ش�هریورماه برگزار ش�د، به صورت مبسوط 
ارائ�ه می کنی�م. در ای�ن کارگاه معلمان دوره اول و دوم متوس�طه با موض�وع تولید محتوا 
به روش پژوهش محور در گروه های آموزش�ی خ�ود به تعامل پرداختن�د، نمونه هایی تولید 
کردند و تعدادی از آنها اجرا ش�د و مورد نقد و بررس�ی حضار قرار گرفت. س�ه محتوا نیز 
برای تعدادی از دانش آموزان اجرا شد تا شیوه اجرای این نوع آموزش نیز در کالس واقعی 
به نقد گذاش�ته ش�ود. گرچه اجرای کارگاه فوق، نقاط قوت و ضعف بس�یاری داشت، لیکن 
اجرای محتوای تولید ش�ده توس�ط معل�م و نقد آن در حضور دیگر معلم�ان، از نکات قابل 
توجه کارگاه این بود که لزوم اش�اعه این روش و فرهنگ سازی برای استمرار آن، در مراکز 

آموزش�ی ما ضروری به نظر می رس�د. 
 با توجه به این که در س�ال تحصیلی پیش رو، دوره دوم متوس�طه ش�امل سه پایه تحصیلی 
است و درخواست های شما معلمان عزیز این دوره، جهت ارائه نمونه های پژوهشی در مدرسه 

پژوهش، چند محتوای تولید ش�ده در این کارگاه به همراه نقد آن در ادامه می آید.     
ما را از محتواهای پژوهش�ی تولیدی یا محتواهای آموزش�ی که با روش پژوهش محور تولید 

و اجرا کرده اید بهره مند س�ازید تا در این بخش مجله با نام خودتان به چاپ رس�د.    

مدرسه پژوهش
فرزانه نوراللهی

farzane.nourollahi@gmail.com
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جلسه دهم : طراحی سوال واگرایی که 
یافتن پاسخ آن نیاز به پژوهش دارد.

با توجه به روندی که از ابتدای سال در کالس پژوهش داشتیم، انتظار داریم دانش آموزان در این جلسه 
سواالتی داشته باشند که خود آن را طرح کرده اند و برای یافتن پاسخ آن، نیاز به پژوهش دارند. این سوال ها 
در قالب فعالیت گروهی ارائه می شود و گروه ها یکی از آن ها را به عنوان سوال گروه خود، انتخاب می کند تا 
با راهنمایی معلم پژوهش خود را آغاز کنند. زمانی که برای پژوهش در اختیار دارند، 2 هفته است و نتایج 
آن در یک پوستر تنظیم می شود. روش تنظیم پوستر در جلسه یازدهم به بچه ها آموزش داده می شود. و در 
نهایت، در آخرین جلسه این ترم، هر گروه به همراه پوستر خود، نتایج پژوهش را در سمیناری که مدرسه 

تنظیم کرده است، به سمع و نظر دیگر دانش آموزان و اولیای خود می رسانند.  
در پاره ای موارد دیده می شود که دانش آموزان هنوز نتوانسته اند به مهارت طرح سوال دست یابند. 
بی آنکه واکنش منفی و س��رکوب گرانه ای داش��ته باش��یم می توانیم از روش های زیر کمک بگیریم تا 

دانش آموزان، ضمن تقویت روحیه جستجوگری، خودشان به طرح سوال برسند.

از بچه ها می خواهیم تا پس از مشاهده عکس ها، هر سوالی که به ذهنشان می رسد را یادداشت 
کنند. و در نهایت با همفکری گروه خود، سوال پژوهشی خود را بیان کنند. ما نیز در جایگاه معلم، 

سواالتی برای خود طرح کرده ایم تا در صورت نیاز به بچه ها ارائه کنیم. مانند:

الف( تعداد خال های روی بال کفش دوزک ها ثابت است یا به سن و نوع آن ها بستگی دارد؟
ب( آی��ا بال ه��ای کفش دوزک ها هنگام تولد همین طرح و رن��گ را دارد؟ ارتباطی بین دوران     

رشدش و رنگ و تعداد خال ها وجود دارد؟

1- نمایش عکس های مختلف از طبیعت و پدیده های مربوط به آن
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الف( در هر النه مورچه، به طور متوسط چه تعداد مورچه زندگی می کنند؟
ب(  چه کارهایی در النه ی مورچه ها انجام می شود و آیا هر مورچه ای نقش معینی در النه دارد؟

الف( آیا ارتباطی بین مساحت بال پرندگان و وزن آنان وجود دارد؟ 
ب(  آیا شکل پرواز در همه پرندگان یکسان است؟

الف( آیا پرواز دسته جمعی پرندگان در آسمان شکل خاصی دارد؟
ب( چن��د پرن��ده در ابتدای گروه پروازی ق��رار می گیرند؟ آیا در طول م��دت مهاجرت مکان این 

پیش قراوالن ثابت است؟

تنوع این تصاویر می تواند بیشمار باشد. چه از لحاظ موضوع و چه از لحاظ قالب. گاه 
با بستر علوم پایه و گاه با بستر علوم انسانی. نمونه های باال تنها مثال هایی برای استفاده 

از این شیوه در طرح سوال است. 
می توان از خود دانش آموزان در جمع آوری تصاویر به صورت موضوعی کمک گرفت و 

در فرصتی که پس از آن در اختیارشان قرار می دهیم، به طرح سواالت خود بپردازند.
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فعالیت ه��ای مختلفی از قبل تعریف ش��ده اند. این فعالیت ه��ا را در اختیار گروه هایی که هنوز 
س��والی ندارند قرار می دهیم تا یکی از آن ها را انتخاب کنند و در خانه آن را انجام دهند. س��پس با 

انجام آن فعالیت، سوال مشخصی را طرح کنند و در قالب پژوهشی نتایج آن را ثبت کنند.

الف: فعالیت از دست دادن آب میوه ها و سبزیجات

تعدادی از میوه ها و س��بزیجات تازه و آب دار مانند س��یب و هویج انتخاب می شوند. با ترازوی 
دیجیتال آش��پزخانه جرم تک تک آن ها با دقت اندازه گیری می ش��ود.  آن ها روی میز آشپزخانه در 
فض��ای آزاد ق��رار می گیرند و هر روز در ی��ک زمان معینی دوباره جرم آن ها ب��ا دقت اندازه گیری 
می ش��ود و نتایج اندازه گیری در جدولی ثبت می ش��ود. پس از یک هفته، می توان داده های جدول 

را تجزیه و تحلیل کرد.     

 ب: آبیاری گیاه مشخصی با آب میوه و مقایسه آن با آبیاری معمولی

چند دانه لوبیا به طور هم زمان در 3 گلدان  جداگانه کاش��ته می ش��ود و پس از جوانه زدن، با 
آب، آب هویج و آب میوه دیگری آبیاری می شود. مشاهدات در جدولی ثبت می شود و پس از یک 

هفته، دانش آموز براساس مشاهدات به طرح سواالت خود می پردازد.     

2- انجام فعالیت های مشخص به منظور ایجاد سوال
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ج: تعداد استخوان ها و شکل کنار هم قرار گرفتن گردن یا بال مرغ

اس��تخوان های گردن مرغ یا بال مرغ پس از پخته ش��دن و جداکردن گوش��ت های آن، خشک و 
نگهداری می شود. تعداد استخوان های هر بخش و شکل قرار گرفتن آن ها بررسی می شود. به صورت 

اختصاصی شکل قرار گرفتن استخوان های گردن از جهت نگه داشتن سر روی آن بررسی می شود. 

د: عایق پوش کردن لیوان آب با پوست میوه

 دمای آب جوش داخل لیوان با دماسنج اندازه گرفته می شود. در مدت معینی، میزان کاهش 
دما بررسی می شود. در شرایط یکسان، لیوان مورد نظر را با پوست یک میوه مانند پرتقال یا گریپ 
فروت عایق پوش می ش��ود. دربی برای لیوان تهیه کرده و تمام لیوان عایق پوش ش��ده و تنها جای 
دماس��نج در نظر گرفته می ش��ود. آب جوش با همان دما داخل لیوان ریخته و در مدت مش��خص 
قبلی، میزان کاهش دما بررس��ی می شود. این ش��رایط را می توان برای لیوان ها و پوست میوه های 
مختلف تکرار کرد و نتایج را در جدول ثبت کرد. پس از اتمام آزمایش ها شرایط عایق بندی توسط 

دانش آموز تجزیه و تحلیل می شود و سوال های خود را یادداشت می کند.  
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       توج�ه داش�ته باش�ید ایده های�ی ک�ه در ب�اال و در کل مدرس�ه پژوهش مطرح 
می شوند:

     صرفا به عنوان پیشنهاد و برای معرفی قالب کلی کالس های پژوهش است.

     سوژه های باال و مشابه آن نیاز به طرح مکتوب، مستندسازی گزارش و ... دارند که معلم 

قبل از شروع کالس آنها را تنظیم می کند. 

      هدف از طرح ایده های متنوع، بسترسازی در زمینه پرورش استعدادهای گوناگون است.

     به سوژه های باال می توان سوژه هایی با موضوعات دروس زبان، ادبیات، مطالعات اجتماعی 

و ... اضافه کرد. تاکید ما بر ایده های علوم، عمومی و ساده بودن آنهاست.     

     انتخاب این گونه س��وژه ها به خاطر س��هل الوصول، ارزان و همگانی بودن ابزار و ش��رایط 

آزمایش و فعالیت است. طوری که بتوان بارها آنها را تکرار کرد.

     ب��ا توجه به س��طح مهارتی دانش آم��وزان، طرح تحقیق یا پروژه می تواند توس��عه یابد یا 

جزئیات بیشتری از آن در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

     بهتر اس��ت در قالب های مطرح شده، معلمین عزیز از سوژه های بومی و مرتبط با زندگی 

دانش آموزان نیز استفاده کنند.

     انتظار می رود در پایان این فعالیت ها، دانش آموزان سواالتی طرح کنند که با هدایت معلم 

به پژوهش کالسی خود برسند.

     از این شیوه ، می توان در فعالیت های پژوهش محور کالس های درس نیز بهره برد. 

3- بازدید از موزه ها و مراکز علمی

4- پخش فیلم های کوتاه علمی 

5- مطالعه داستان های کوتاه علمی- تخیلی

6- بحث های نقادانه با موضوعات جذاب برای بچه ها و هر ش�یوه مناس�ب دیگری 

که روحیه جس�تجوگری را در بچه ها تقویت کند و آن ها را توانمند در طرح سوال 

پژوهشی سازد.
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با پیشنهاد و تالش های آقای حسن محمودخانی، معاونت فناوری 
و پژوه�ش و حمایت  و پش�تیبانی آقای حس�ین نوری، مدیریت 
مرکز استعداد درخشان دارالفنون شهریار، دوره ضمن خدمت 3 
روزه ای در ش�هریور ماه جاری در آن مرکز تحت عنوان مدرسه 

پژوهش محور برگزار شد. 

نکات جالب و تازه ای در برگزاری این دوره وجود داشت. از جمله:

   انتخاب قالب و شیوه پژوهش محوری برای همه درس های دوره اول 
و دوم متوسطه در این کارگاه 

   معاونان و تمام معلمان دوره اول و دوم متوسطه این مرکز در قالب 
گروه های آموزشی خود در این کارگاه به دور یک میز نشستند تا با 

مشارکت و همفکری به فعالیت بپردازند. 

   در بخش نهایی هر روز اجرا، از 4 گروه دانش آموزی برای اجرای عملی 
و کالسی در بازه یک کالس آموزشی بهره گرفته شد.

   گروه ها به تولید محتوا و اجرای آن در این کالس دانش آموزی 
پرداختند.

در بخش اول از همه ش��رکت کنندگان خواس��ته شد تا تعریف خود 
را از پژوهش بنویسند و بگویند چگونه از روش پژوهش محوری در کالس 

درس استفاده می کنند. تعاریفی که معلمان ارائه کردند:

روز اول کارگاه

           پژوهش یک فعالیت علمی است و معموال با ایجاد یک پرسش و یا سوال 
در ذهن ممکن اس��ت آغاز ش��ود. فرد در یک پژوهش از یک چارچوب خاصی 
پیروی می کند. پژوهش خیلی وقت گیر است و صبر و حوصله زیادی می طلبد.

         پژوهش فرایندی اس��ت که در آن ما از مجموعه دانس��ته های خود 
یا دانش آموزان به کش��ف جواب در مورد یک مجهول می رسیم. در کالس 
سواالتی مطرح می شود یا از سوی دانش آموز یا کتاب و یا دبیر که مجهول 
می باش��د و برای کشف آن  دبیر راهنمایی هایی به دانش آموزان می نماید تا 
او به جواب برسد. بعضی از مجهول ها زود کشف می شود و بعضی دیگر باید 

در طی مراحلی توسط دانش آموزان و راهنمایی بیشتر باشد.
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         جم��ع آوری اطالع��ات پیرامون یک موضوع خاص به طوری که آن موضوع را به صورت تئوری و عملی 
شناس��ایی کند. 

         مطالعه و کاوش همزمان در موضوعی شخصی و غالبا علمی می باشد که با هدف کشف حقایق یا اثبات 
و رد یک فرضیه صورت می گیرد.

         هدایت دانش آموزان برای پاسخگویی به سواالت در قالب تحقیق علمی اغلب کتابخانه ای 
         تحقیق و نتیجه گیری در یک موضوع خاص پژوهش 

         طراحی موضوع و هدایت دانش آموزان برای نتیجه گیری
         مجموعه ای از فعالیت هایی اس��ت که در یک پروژه مدت دار برای پاس��خ دادن به یک پرس��ش یا مس��ئله 

مطرح شده است.
         طراحی مسئله و ایجاد انگیزه برای پاسخ به آن

           هر گونه تالش علمی جهت جمع آوری اطالعات در رابطه با یک موضوع خاص پژوهشی گفته می شود.
         فرایند رسیدن به پاسخ سوال می باشد.

         طرح مسئله کردن و خواستن از دانش آموزان جهت رسیدن به جواب  

و چه انتظاری از این کارگاه دارند؟
 انتظارات معلمان:

 انتظار داریم در پایان این دوره با شیوه های مختلف پژوهش، چگونه رسیدن به هدف مطلوب، اصال پژوهش 
را چگونه باید شروع کرد. آیا پژوهش نیاز به ذهن خالق دارد؟ آیا نیاز به مطالعه دارد؟ یا... و اصول و فاکتورهای 

پژوهش را بیاموزیم.
 با توجه به کم رنگ شدن انگیزه پژوهش در جامعه و تمایل دانش آموزان و حتی دانشجویان برای تهیه خرید 

مقاله و پایان نامه های آماده، چگونه در دانش آموزان انگیزه الزم ایجاد شود.
 ارایه روش های نو و جدید و جذاب برای پژوهش

 نمونه پژوهش های افراد موفق 
 ارایه منابع مناسب

 روش های پژوهش قابل اجرا در مدرسه و قابل اجرا برای دانش آموزان را به ما آموزش دهید
 من ش��خصا ش��یوه صحیح پژوهش را نمی دانم. امیدوارم در این کالس ها شیوه صحیح پژوهش را یاد بگیرم 

و به دانش آموزان به شکل صحیح انتقال دهم.
 با توجه به ساعت محدود آموزشی در مدارس چگونه می توانیم کار پژوهش و تحقیق را به درستی و با توجه 

به اهداف آن انجام دهیم؟ 
 آموختن روش هایی که دانش آموزان با لذت به آموختن بپردازند و خود در این کار مشارکت کنند.



شماره 74 / تابستان 1394 / 217

 در این کالس روش های جدید و جذاب تدریس پژوهش محور را ویژه دانش آموزان اس��تعدادهای درخش��ان 
بیاموزیم و روند تدریس فعلی خود را بهبود ببخشیم.

 تفاوت بین پژوهش های دانش آموزی و پژوهش های دانشجویی را بهتر درک کنیم تا بهتر بتوانیم فراگیران 
را راهنمایی کنیم.

 چگونه این روش را در مدارس عادی عملی کنیم؟
 مفهوم پژوهش را به دانش آموزان در حد خودشان توضیح دهیم که بطور مشتاقانه دنبال این کار بروند.

فصل مشترک تعاریف پژوهشی ارائه شده، طرح سوال مشخصی بود:
 اگر دانش آموز خود سوالی داشت که بهترین حالت در کالس پژوهش اتفاق می افتد. اگر دانش آموز 
س�والی نداش�ت و با ایجاد انگیزه و فعالیت های مختلف معلم، دانش آموز به طرح سوال نرسید، باید 
از مقدمات دیگری در کالس پژوهش استفاده گرفت که مبسوط آن را در چهار شماره قبل دیدید و 

خالصه آن در نمودار زیر آمده است: 

آشنایی با مهارت های 
فکرکردن

آموزش پاسخ دادن به 
سواالت واگرا

آشنایی با مهارت های 
نوشتن

آشنایی با مقدمات 
جستجوگری

آشنایی با مقدمات 
مستندسازی
دست ورزی

 و ساخت وسیله
هنر 

در خدمت پژوهش
تحلیل هدف مند با 

موضوع خاص
طراحی و اجرای تابلوی 

پژوهش در کالس

پژوهش
پژوهش

دنیای
شناخته شده

دنیای
ناشناخته

مشاهده
مطالعه
تفکر

آزمایش
تجربه

شناخت و 
فهم بیشتر

اختراع یا 
ساخت وسیله

کشف 
جدید علمی

تعریف 
مسئله 
یا  نیاز

استفاده 
از روش 
مهندسی

جستجوگری
با شیوه هایی

مانند 
روش علمی 

سوال مشخصی 
وجود دارد

سوال مشخصی 
وجود ندارد
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       برای اینکه معلمان شرکت کننده در جریان جلسات طراحی شده در فصل نامه های قبل، قرار بگیرند، یکی 
از فعالیت های جلسه اول اجرا شد:

پس از اینکه همه ی گروه ها کار خود را به برد نصب کردند، نوبت ارزش��یابی نقاش��ی ها شد. از گروه ها خواستیم 
به کارها امتیاز دهند و افراد جمالت مختلفی بیان کردند تا کار منتخب را معرفی کنند:

•  موردی که به موضوع آب توجه کرده است.
• موردی که فرد روی صندلی نشسته است.

• موردی که طراحی زیبایی داشته و عناصر تصویری را به صورت پنهان به کار گرفته است.
..... •
...... •

و این گونه چالشی بزرگ درگرفت که واقعا چگونه به این نقاشی ها امتیاز دهیم؟
خالصه گفتگوها به این نتیجه رسید که: باید از قبل مالک های محدودی مشخص کنیم و به دانش آموزان 

اعالم کنیم و در پایان فعالیت تنها براساس آن مالک ها، ارزشیابی شان کنیم. 
پس در تدوین هر محتوایی از جمله فعالیت پژوهشی پس از طرح هدف، به سراغ طرح مالک های سنجش می رویم. 

        بخش دوم تشکیل کالس دانش آموزی و اجرا در حضور معلمان بود که برای اولین بار در این نوع کارگاه 
شکل گرفت. چهار گروه از دانش آموزان نهم در این گروه شرکت کردند. 

1

2
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        فعالیت سوال واگرا: انتخاب تن ماهی برای اردو از میان 5 تن ماهی

پنج تن ماهی با مارک های مختلف تهیه شده بود و در اختیار گروه های دانش آموزی قرار گرفت. سوال این بود که شما اگر 
مسئول اردو باشید، کدام تن ماهی را انتخاب و خریداری می کنید و به چه دلیل؟ سه تا از دالیل خود را ارائه کنید.

گروه ه��ا ب��ا گفتگو و مش��ارکت خوبی، اطالعات روی قوطی های تن ماهی را بررس��ی کردن��د و تنها یک گروه 
پرسید:

    مشخصات مکانی که برای اردو می رویم چیست؟ منطقه سردسیری است یا گرمسیری؟ تا به میزان کالری 
تن توجه کنیم.

   بچه ها به جدول غذایی، میزان چربی، امگا3، تاریخ انقضا و تولید، شکل قوطی کنسرو از جهت سالم بودن، 
وزن خال��ص و م��ارک آن توجه کردند و بر اس��اس آن ها تن ماهی خود را انتخاب کردن��د. تقریبا هیچ گروهی 

براساس قیمت کاال، آن را انتخاب نکرده بود.

   سوال بعدی این بود: اگر بودجه ای که برای اردو درنظر گرفته شده، محدود باشد و  به مالک های سالمتی 
و بهداشتی که در باال نوشتید نیز توجه کنید، کدام تن ماهی به صرفه تر است؟

ب��ا در نظ��ر گرفتن قیم��ت و وزن خالص تن 
ماه��ی ک��ه در قوطی های مختل��ف، متفاوت 
بود، دانش آم��وزان به محاس��به قیمت تمام 
ش��ده پرداختند. در نهایت فرصت داشتند تا 
از انتخ��اب خود در جمع دانش آموزان کالس 

و معلمان، دفاع کنند.
 

     البت��ه ای��ن فعالیت می تواند به ش��کل های 
جذاب تری نیز ارائه شود. از بچه ها بخواهیم همراه 
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خانواده شان به فروشگاه مواد غذایی بروند و اطالعات جمع آوری کنند و سپس 
اطالعات خود را در کالس به اش��تراک گذارند. درباره یافته های خود بحث و 

گفتگو کنند. هنگام ارائه دالیل خود از آن دفاع کنند و ... 
به میزان پرورش موضوع و تلفیق آن با مس��ائل گوناگون می توانید روی 
این س��وژه و م��وارد مش��ابه آن کار کنید و مهارت ه��ای متعددی را در 
دانش آموزان تقویت کنید که مهم ترین آن ش��اید تفکر و حل مسئله های 

مرتبط با زندگی روزمره است.

       فعالیت اندازه گیری: ارتباط بین قد و مساحت کف پا با قد افراد

در این فعالیت هدف این است: آیا ارتباطی بین قد یا مساحت کف پا با 

قدتان وجود دارد؟ در گروه خود به بررسی این موضوع بپردازید. سپس 
با کمک داده های گروه های دیگر، به جمع بندی برسید.

ابزاری که در اختیار دانش آموزان قرار گرفت:
  کاغذ میلیمتری و سفید
  خط کش و متر خیاطی

  رنگ انگشتی
دانش آموزان تقریبا ایده ای برای انجام این کار نداش��تند. ابزاری که در 
اختیارشان قرار گرفته بود، راهنماشان برای انجام فعالیت بود. تعدادی 
از اینکه جورابش��ان را در حضور جمع دربیاورند، خجالت می کشیدند 
و تعدادی هم این کار به نظرش��ان بس��یار بچه گان��ه می آمد. خالصه با 

مداخله معلم مشغول فعالیت شدند.
ب��ا توج��ه به اینک��ه درباره مهارت های ای��ن دانش آموزان هیچ اطالعاتی از قبل وجود نداش��ت و ارزش��یابی ما 
حین انجام فعالیت، نش��ان داد که بچه ها در مهارت اندازه گیری، دقت محاس��به، شناخت و فهم مسئله و بسط 
راهکارهای مؤثرتجربه های کافی ندارند. لیکن در مجموع پس از درگیری با مسئله و چالش های مختلفی که با 

آن روبرو شدند، به راهنمایی های معلم خوب توجه کردند و مشغول به فعالیت شدند.
سواالت جدیدی که مطرح شد:

•   مساحت کف، دقیقا شامل چه قسمتی از پا است؟ اگر با خودکار محیط پا را روی کاغذ میلیمتری بکشیم 
کفایت می کند یا نیاز به رنگ آمیزی کف پا داریم؟

•   چگونه این مساحت را به صورت دقیق محاسبه کنیم؟
•   آیا عرض کف پا به قد افراد ارتباط دارد؟
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در گ��روه، دانش آموزان با اختالف قد کافی 
به بررس��ی ای��ن موضوع پرداختن��د. البته 
می ش��د فرصت بیش��تری ب��رای تجزیه و 

تحلیل داده ها در اختیارشان قرار داد.
 در آخر گروهی به این نتیجه رسیدند 
ک��ه قد کف پا با قد فرد ارتباطی ندارد 

اما عرض کف پا ارتباط دارد. 
 گروهی نی��ز به وج��ود ارتباطی بین 

مساحت کف پا با قد تمام رسیدند. این نتایج نیاز به توسعه و بررسی این داده ها در افراد غیرهم سال دارد. 
      

         نقد کالس دانش آموزان

نقد جدی که به این اجرا وارد بود:
1- بهتر بود دانش آموزان با جستجوگری و انجام فعالیت های اولیه، خود به این سوال می رسیدند که آیا ارتباطی 

بین قد کف پا یا مساحت آن با قد تمام فرد دارد؟
2- بهتر بود هیچ وس��یله ای در اختیار دانش آموزان قرار نمی گرفت و هر گروه با طرح اولیه ای که نوش��ته بود 

برحسب نیاز خود درخواست وسیله می کرد. 

ارائه گزارش روز دوم و سوم کارگاه را به شماره بعد موکول می کنیم.
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یکی از مهمترین مهارت های عمومی و کاربردی که بسیار در زندگی روزمره کاربرد دارد، مهارت تخمین است. 
و ما در سطح وسیعی از آن استفاده می کنیم. تخمین جرم، حجم، زمان، تعداد، طول و ... 

قب��ل از این که توانایی تخمین زدن پیدا کنیم، کافیس��ت کمی به اندازه گی��ری توجه کنیم تا مالک و معیاری 
صحیح برای تخمین زدن داشته باشیم. 

در جمع خانوادگی، با زمان س��نج، میزان حبس نفس هر فرد را 
اندازه بگیرید.

•  بیشترین زمان و کمترین زمان متعلق به چه کسانی است؟ 
•  سن آن ها چقدر است؟

•  آیا مدت اندازه گیری شده به سن افراد ارتباط دارد؟؟

  

زمان تخمین زده ش��ده معموال بین 30 ثانیه تا 
2 دقیقه اس��ت. پس از پایان این مرحله و اعالم 
نتایج، از ش��رکت کنندگان بخواهید مالک خود 

را برای تخمین یک دقیقه بگویند.
در واقع با اندازه گیری میزان حبس ش��دن نفس هر 
فرد، می خواهیم معیاری از زمان حدود یک دقیقه به 

آنها بدهیم. معیارهای دیگری که کمک می کند:
  گرفت��ن نبض )ب��ا فرض اینک��ه بدانیم، هر 
دقیقه نبض ما چقدر می زند. مثال حدود 70 تا(

  ش��مارش اعداد بص��ورت 1001 ، 1002 ، 
1060 ، ... ، 1003

اگر کسی بدون در نظر گرفتن مالک، زمان 
خود را اعالم کرده باشد، حدس زده است.

پژوهش های خانوادگی

سپس از افراد بخواهید چشمان خود را ببندند. از زمانی که شما اعالم می کنید )هم زمان با اعالم شروع، دکمه آغاز 
زمان سنج را بزنید( هر فرد برای خود زمان یک دقیقه را در نظر بگیرد. هر وقت فکر کرد زمان یک دقیقه سپری 
شده، دست خود را باال بگیرد و چشمان خود را باز کند. در این لحظه شما با دیدن زمان سنج، زمان دقیق و نام فرد 

را در جدول زیر یادداشت کنید. رسم جدولی مشابه جدول زیر به سرعت ثبت زمان و نام فرد کمک می کند.

زمان دقیق نام افراد
)ثانیه(

30

40
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60

70

80
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تخمین، همواره با در نظر گرفتن یک مالک منطقی حین انجام عمل است.

شما می توانید مثال های عملی دیگری مرتبط با زندگی روزمره، درباره تخمین زمان، در خانواده مطرح کنید و 
مهارت تخمین افراد را باال ببرید. 

  تخمین زمان عبور از در ورودی خانه تا در آپارتمان 
  تخمین زمان بردن سطل زباله به بیرون از خانه و برگشت آن

  تخمین زمان مسواک زدن
  تخمین زمان پرواز یک موشک کاغذی

  تخمین زمان پوست کندن یک خیار و خوردن آن
در شماره های آینده به معرفی بقیه تخمین ها می پردازیم.

  گاهی زباله  موضوع جدی پژوهش می شود!   

پیداکردن موضوع برای پژوهش های خانوادگی کار سختی نیست. تنها الزم است به اطراف دقت و توجه بیشتری 
داشته باشید تا موضوعات پژوهشی را کشف کنید. به تصویر زیر نگاه کنید. به نظر شما چه گیاهی است؟

           
      اگر حدس بزنید، معنایش این است که یا دقت باالیی دارید یا قبال با تجربه زیر برخورد کرده اید!

قصه از این قرار اس��ت که در بهمن ماه گذش��ته، هنگام خرد کردن میوه آناناس، قسمت باالیی میوه که شامل 
برگ های سبز است و خوردنی نیست را داخل ظرف آب قرار دادیم تا همچنان از سبزی آن چند روزی بهره مند 

شویم و بی جهت آن را وارد کیسه زباله نکنیم. 

روزها گذش��ت و سر میوه در گوشه آش��پزخانه، با طراوت، می درخشید، 
هنگامی که آب ظرف کم می شد، فقط کمی آب به آن اضافه می کردیم. در 
این مدت، معموال وس��ط گیاه را بررسی می کردیم و آن را تازه می یافتیم. 
تا اینکه پس از گذش��ت ش��ش ماه، متعجبانه گیاه سبز را از ظرف خارج 

کردیم و مشاهده کردیم ریشه کرده است. 

تصویر 2تصویر 1

تصویر 3
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ناباوران��ه از تالش و مبارزه ای که گیاه آناناس برای زنده ماندن کرده بود، آن را نوازش کردیم و برگ های اطراف 
ریش��ه های جوان را کندیم و هر روز به آن س��رمی زدیم... و جالب اس��ت که مرکز گیاه تازه و شاداب، روز بروز 

رشد بیشتری می کند. 

این کشف مهیج ) این بخش میوه یا گیاه هم ریشه می دهد!!(  هم باعث 
شد گیاه ما مهمان سه کارگاه آموزشی و پژوهشی شود و اعجاب دیگران 

را برانگیزد)!!!( و هم ما را به سواالت جدی پژوهشی رساند:
1- محیط و ش��رایط مناس��ب برای کاش��ت گیاه و پرورش آن، چگونه 

است؟ 
2- آیا این گیاه در محیط خانه و گل خانه به میوه دهی می رسد؟

تصور می کردید میوه بزرگ آناناس از این بوته ها به عمل بیاید؟

تصویر 4

تصویر 6

تصویر 5


