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در س��رمقالۀ ش��مارۀ 71 فصلنامه )پاييز 1393(، ضمن اعالم خبر تصوي��ب »كليات نظام تربيت 
اس��تعدادهاي برت��ر در آم��وزش و پرورش«، ابراز امي��دواري كرديم كه اين مصوبۀ مهم، بر آش��فتگي 
اظهار نظرها و موضع گيري هاي س��ليقه اي در قبال دانش آموزان صاحب استعدادهاي برتر و درخشان، 
نقطۀ پايان بگذارد؛ اما چنين نش��د! دور تازۀ آش��فتگي خبري و رسانه اي در اين زمينه، از زمان انتشار 
نخس��تين خبر رس��مي مربوط به تصويب مصوبۀ فوق و به واسطۀ انتخاب تيتر نامناسب براي اين خبر 
آغاز ش��د: »جداسازی دانش آموزان مستعد از مدارس دولتی ممنوع شد«. اين تيتر در حالي براي اين 
خبر انتخاب ش��ده بود كه در متن خبر آمده اس��ت: »يکی از رويکردهای اصلی حاكم بر طرح جامع 
تربيت اس��تعدادهای برتر، عدم جداسازی دانش آموزان با اس��تعدادهای برتر است؛ اما اعضای شورای 

عالی آموزش و پرورش جداسازی محدود اين دانش آموزان را تائيد كردند«.
مس��ئوالن مركز ملي پرورش استعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان بالفاصله به انتشار اين 
خبر واكنش نشان دادند و پس از چند ساعت، پايگاه اينترنتي وزارت آموزش و پرورش اين خبر را از 
صفحۀ نخس��ت خود حذف كرد. اما انتش��ار اخبار آشفته با تيترهاي گمراه كننده همچنان ادامه يافت: 
»تعداد مدارس اس��تعدادهای درخش��ان كاهش می يابد«؛ »جداسازی دانش آموزان تيزهوش اثر منفی 
دارد«؛ »دانش آموزان اس��تعدادهای برتر در مدارس ع��ادی می مانند« و از همه عجيب تر اين خبر كه: 

»تيزهوشان به مدارس عادی برمی گردند«.
همکاران مركز براي آرام كردن اين فضا و آگاه كردن مس��ئوالن مربوطه نس��بت به تبعات منفي 
آش��فتگي خبري و رس��انه اي ايجاد شده، تالش گسترده اي را آغاز كردند و در نتيجه، پس از چندي با 
اخبار و مصاحبه هاي متعادل تر و تيترهاي آرام تري مواجه شديم: »اميد به چابک سازی سمپاد با نسخۀ 
رژيمی جديد«؛ »توسعۀ مدارس تيزهوشان و جداسازی دانش آموزان مستعد از مدارس دولتی محدود 

شد«و »تيزهوشان در مدارس سمپاد و استعدادهای برتر در مدارس عادی تحصيل خواهند كرد«.

سرمقاله



شماره 72 / زمستان 1393 / 291

اكن��ون، پس از نزديک به س��ه م��اه از تصويب »كليات نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در آموزش 
و پ��رورش«، به نظر مي رس��د رويکرد اين مصوبه در قب��ال دو روش »تلفيق« و »تفکيک« در پرورش 
استعدادهاي برتر، دست كم براي مديران، كارشناسان و عوامل آموزشي و اجرايي مرتبط تا حد زيادي 
روش��ن ش��ده و نگراني هاي ايجاد شده در روزهاي نخست برطرف ش��ده باشد. اما آنچه به آساني قابل 
جبران نيست، از يک سو سردرگمي خانواده ها و مخاطبان عمومي اخبار فوق در ميان تيترها و اخبار 
ضد و نقيض و شايعات بي شمار  برآمده از آنها و از ديگر سو، فصل جديدي از آشفتگي مفهومي ناشي 
از كاربرد ناصواب اصطالحاتي چون »تيزهوشان«، »نخبگان«، »استعدادهاي برتر« و حتي اصطالحات 

نوپديدي چون »استعدادهاي فوق برتر« در متن اخبار و مصاحبه هاي انجام شده است.
اميدواريم همان گونه كه در مراحل بررس��ي و تصويب »كليات نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در 
آموزش و پرورش« شاهد مساعدت و همراهي صميمانه و دلسوزانۀ دبيركل محترم و همکاران گرامي 
دبيرخانۀ ش��وراي عالي آموزش و پرورش بوديم، پس از توش��يح اين مصوبه و ابالغ آن از سوي رياست 
محترم جمهور در آيندۀ نزديک و انتشار متن كامل آن نيز شاهد اطالع رساني دقيق و به دور از اظهار 

نظرهاي شخصي در خصوص اين مصوبۀ راهگشاي شوراي عالي آموزش و پرورش باشيم.
* * * * *

 انتش��ار س��ه عنوان كتاب محتواي تکميلي رياضي، علوم تجربي و فارسي پايۀ هفتم ويژۀ مدارس 
اس��تعدادهاي درخشان كه نسخه هاي چاپي آن بهمن ماه سال جاري به دست دانش آموزان عزيز پايۀ 
هفتم مدارس اس��تعدادهاي درخشان رس��يد، س��رآغاز تحولي مهم در حوزۀ برنامه ريزي درسي ويژۀ 
دانش آموزان صاحب استعدادهاي برتر است. البته انتشار مجموعۀ كتاب هاي محتواي تکميلي مدارس 
اس��تعدادهاي درخشان، از س��ابقۀ طوالني برخوردار است؛ اما اين نخستين بار است كه متون تکميلي 
آموزش��ي اين مدارس به عنوان كتاب هاي درس��ي رسمي با نام و نشان سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي و دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درس��ي )و توسط مؤلفان س��مپادي( توليد و منتشر 
شده و در صفحۀ شناسنامۀ آنها، اين عبارت درج شده است: »اين كتاب، به منظور فراهم كردن مواد 
آموزش��ي تکميلي مورد نياز مدارس اس��تعدادهاي درخشان، توس��ط مركز ملي پرورش استعدادهاي 
درخش��ان و دانش پژوهان جوان و دفتر تأليف كتاب هاي درس��ي ابتدايي و متوس��طۀ نظري طراحي و 

تأليف شده است«.
كتاب هاي توليد ش��ده در نتيجۀ اين همکاري، عالوه بر رفع نياز مدارس استعدادهاي درخشان به 
محتواي آموزشي تکميلي، مي تواند در گسترۀ بسيار وسيع تري از مدارسي كه مايل هستند برخي مواد 
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درس��ي را فراتر از سطح كتاب هاي درسي عمومي آموزش دهند، مورد استفاده قرار گيرد. فراتر از آن، 
هر دانش آموز عالقمند به مطالعۀ گس��ترده تر و عميق تر در برخي مواد درس��ي در هر نقطه از كش��ور، 
مي توان��د اين كتاب ها را به عنوان منابع تکميلي رس��مي و م��ورد تأييد وزارت آموزش و پرورش مورد 
استفاده قرار دهد. )متن كامل اين سه كتاب، در پايگاه اينترنتي ادارۀ كل نظارت بر نشر و توزيع مواد 
آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور، به نشاني www.chap.sch.ir قابل مشاهده 

و دريافت است.(
اين خدمت ارزنده و شايس��ته به دانش آموزان صاحب اس��تعدادهاي برتر در سراس��ر كشور، ثمرۀ 
بلندنظري و همت واالي مس��ؤوالن و همکاران س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي بويژه جناب 
حجت االس��الم آق��اي دكتر محمديان، جناب آق��اي دكتر اماني و جناب آقاي اميري نيا، كارشناس��ان 
گروه ه��اي برنامه ري��زي و تأليف رياضي��ات، علوم تجربي و زبان و ادبيات فارس��ي دفتر تأليف، مؤلفان 
پرتالش، صبور، كاردان و خوش ذوق اين كتاب ها و س��رانجام، مديران و كارشناس��ان ذي ربط در مركز 
ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان و محصول حسن تفاهم و همکاري ميان دو 
حوزۀ كاري تخصصي در وزارت آموزش و پرورش اس��ت كه اميدواريم در عرصه هاي ديگر نيز، ش��اهد 

نمونه هاي مشابه آن باشيم.
تالش خواهيم كرد تا دانش آموزان پايۀ هفتم و هش��تم مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان در سال 
تحصيلي 95�1394، كتاب هاي محتواي تکميلي خود را در آغاز س��ال و همراه با كتاب هاي درس��ي 

عمومي خود دريافت كنند، ان شاء اهلل.
* * * * *

نمونۀ ديگري از همکاري هاي ميان بخشي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جوان با حوزه هاي تخصصي درون وزارت آموزش و پرورش، واگذاري مس��ئوليت برگزاري مرحلۀ اول 
آزمون المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور در بهمن ماه و اسفند ماه 1393 و آزمون ورودي مدارس 
اس��تعدادهاي درخشان در ارديبهشت ماه 1394 به مركز س��نجش آموزش و پرورش است. بر اساس 
گفتگوهاي متعدد انجام ش��ده با رئيس محترم مركز س��نجش آموزش و پ��رورش، جناب آقاي دكتر 
عمادي و معاونان، مديران و كارشناسان محترم اين مركز، توافق كامل براي تقسيم مسئوليت بر اساس 

شرح وظايف تخصصي دو مركز به عمل آمد.
بر اين اس��اس، امور محتوايي آزمون هاي ياد ش��ده، از قبيل تنظيم و تدوين دستورالعمل اجرايي، 
دفترچۀ راهنماي ثبت نام و به ويژه طراحي س��ؤاالت و آماده سازي نسخۀ اصل سؤاالت آزمون بر عهدۀ 
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مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان )با مشاركت و هماهنگي كامل مركز 
س��نجش آموزش و پرورش( و امور اجرايي اين آزمون ها، بر عهدۀ مركز س��نجش آموزش و پرورش و 

ادارات كل آموزش و پرورش استان ها قرار گرفت.
* * * * *

برگزاري پنجمين اردوي كشوري برگزيدگان گام اول طرح فراگير حفظ و درك مفاهيم سوره هاي 
قرآن كريم در مش��هد مقدس و در جوار بارگاه آس��ماني حضرت امام رضا � عليه السالم � در نخستين 
روزهاي اسفند ماه سال جاري، نشانۀ ديگري از عزم جدي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و 
دانش پژوهان جوان براي ارتقاي سواد قرآني و ترويج فرهنگ انس با قرآن كريم در ميان دانش آموزان 
مدارس اس��تعدادهاي درخشان بود. استقبال گستردۀ دانش آموزان از اين طرح قرآني را بايد به عنوان 
يکي از ش��اخص هاي ممتاز آن برش��مرد. به گونه اي كه در سال تحصيلي گذشته، نزديک به يک سوم 
دانش آموزان پايۀ هفتم )حدود 8400 نفر از مجموع تقريبي 25600 نفر( در گام اول اين طرح شركت 
كرده اند و نزديک به يک چهارم دانش آموزان پايۀ هفتم )حدود 6300 نفر از مجموع تقريبي 25600 

نفر( نيز موفق به دريافت گواهي نامۀ گام اول اين طرح شده اند.
شايس��ته است از قبول مس��ئوليت ميزباني اين اردوي كشوري توس��ط همکاران گرامي ادارۀ كل 
آموزش و پرورش و ادارۀ اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان اس��تان خراس��ان رضوي و از 
زحم��ات خالصانۀ اين عزي��زان، به ويژه جناب آقاي حس��يني )مديركل محترم اس��تان(، جناب آقاي 
صداقت، جناب آقاي مهدي زاده و سركار خانم خاكپور )رئيس و كارشناسان محترم ادارۀ استعدادهاي 
درخش��ان استان(، صميمانه تشکر و قدرداني نماييم. دريافت مدال افتخار خدمت بي منت به فرزندان 
س��رآمد قرآني ايران اس��المي، بر اين عزيزان گوارا باد. همچنين، از دو ميهمان گرامي كه در مراس��م 
افتتاحي��ۀ بخش دختران و پس��ران اين اردو به ايراد س��خنراني در جمع دانش آموزان قرآني س��مپاد 
پرداختند، يعني از جناب آقاي مس��يب زاده )مديركل محترم اداره نماز، قرآن و عترت( و جناب آقاي 
نوش آبادي )معاون محترم مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور( به س��بب ابراز لطف و قبول 

اين زحمت، سپاسگزاري مي كنيم.
* * * * *

هم زمان با برگزاري اين اردو، گردهمايي ساالنۀ رؤساي ادارات استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جوان سراس��ر كشور نيز در مش��هد مقدس برگزار شد. مهم ترين دس��تور كار اين گردهمايي، بررسي 
برنامه هاي مركز، شاخص ها و اهداف كمي ملي و استاني آنها در سال 1393 و معرفي و نقد و بررسي 
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برنامه هاي پيش��نهادي مركز براي س��ال 1394 بود. در كنار اين دستور كار اصلي، برنامه هاي ديگري 
چون بيان تجارب اس��تاني تعدادي از رؤس��اي ادارات اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان، 
ارائۀ س��خنراني علمي با عنوان »كاوشي در تيزهوشي« توسط آقاي دكتر احمد عابدي و... نيز به اجرا 

درآمد. 
در پايان اين گردهمايي، بيانيه اي از سوي شركت كنندگان تنظيم و صادر شد. مديران و كارشناسان 
حوزۀ س��تادي مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان، مف��اد اين بيانيه را 
س��رلوحۀ فعاليت هاي خود در س��ال آينده قرار خواهند داد. اميدواريم همين نگاه، در س��طح رؤسا و 
كارشناس��ان ادارات استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان استان ها و مديران و عوامل اجرايي و 

آموزشي مدارس استعدادهاي درخشان در سطح كشور نيز تسري يابد.
* * * * *

رهبر معظم انقالب اس��المي، حضرت آيت اهلل خامنه اي � مد ظله العالي � س��ال 1393 را س��ال 
اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي نام نهادند. در روزهاي پاياني اين س��ال، با نگاهي به 
عملکرد خانوادۀ بزرگ اس��تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در سراسر كشور، به نظر مي رسد 
كارنام��ۀ قابل قبول��ي از حيث فعاليت هاي متنوع فرهنگي و تالش هاي مجاهدانه براي س��امان دهي و 
ارتقاي ابعاد مختلف آموزشي و پرورشي در اين مجموعه به دست آمده است. ضمن تشکر صميمانه از 
همۀ تالش��گران مخلص و خدوم اين عرصه و آرزوي سالمتي و توفيق بيش از پيش براي اين عزيزان، 
آمادگي كامل خود را براي تالش در جهت تحقق منويات و رهنمودهاي رهبري فرزانۀ انقالب اسالمي 

در سال 1394 اعالم مي داريم.
* * * * *

فصلنامۀ استعدادهاي درخشان كه اكنون چهارمين شمارۀ دورۀ جديد آن را در دست داريد، پس 
از يک س��ال از آغاز مجدد انتش��ار، در نظر دارد با دريافت و جمع بندي نظرات مخاطبان خود، بررسي 
جامع��ي در خصوص نقاط قوت و ضعف عملکرد خود ب��ه عمل آورد و تغييرات و اصالحات الزم را در 
ابعاد مختلف محتوايي و ظاهري اعمال نمايد. لذا از همۀ شما تقاضا مي كنيم نظرات تأييدي يا انتقادي 

و پيشنهادي خود را از هر منظر، به دفتر مجله ارسال نماييد.
پيش��اپيش، فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و رس��تاخيز باشکوه طبيعت را به تمامي همکاران 

گرامي، دانش آموزان عزيز و خانواده هاي آنان تبريک مي گويم.
                                                                                   مدیر مسئول  




