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یک توسعه پرشتاب
نگاهی به افزایش جمعیت دانش آموزی مدارس استعدادهای درخشان

توســعه مدارس استعدادهای درخشان و تحت شــمول دادن هرچه بیشتر دانش آموزان واجد شرایط 
در سراســر کشور،  روندی بود که از ابتدای تاسیس ســمپاد دنبال می شد. مبنای تاسیس مراکز جدید تا 
سال 1387، شرایط خاصی بود که توسط هیئت امنای سازمان تعیین شده بود. اما از سال تحصیلی بعد، 
شیب رشد تعداد مدارس و دانش آموزان استعدادهای درخشان به یک باره چند برابر شد. برای توجیه این 
شتاب باال که مطابق با نظر وزرای وقت آموزش و پرورش برای توسعه مدارس خاص بود، ضوابط جدیدی 
برای راه اندازی مراکز تازه و جذب دانش آموزان بیشتر تدوین شد. نتایج گسترش پرسرعت دامن، مدارس 

استعدادهای درخشان، از مسائل بسیار مهمی است که بررسی دقیق کارشناسان خبره را می طلبد.

تعداد دانش آموزانتعداد مدارسسال تحصیلی

1384-8522142700
1385-8623446200

1386-8726250300
1387-8827853900
1388-8933560260
1389-9035865980
1390-9143989000
1391-92534105830
1392-93662140187

روند توسعه مدارس استعدادهای درخشان در هشت سال گذشته و تعداد دانش آموزان مشغول به 
تحصیل در آنها را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:

آنچه گذشت
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عوامل افزایش جمعیت دانش آموزی
افزایش حدوداً هشتاد هزار نفری جمعیت دانش آموزی مدارس استعدادهای درخشان در پنج سال 

اخیر را می توان حاصل چهار عامل زیر دانست:
1( تأســیس مدارس جدید: ایجاد مراکز جدید را باید در دو بخش نســبتا متفاوت »تأسیس 
مدارس استعدادهای درخشان در شهرستان ها و مناطق آموزشی فاقد این مدارس« و »توسعۀ مدارس 
استعدادهای درخشان در کالن شــهرها و دیگر مراکز استان ها« مورد توجه قرار داد. تأسیس مدارس 
جدید، مهم ترین عامل افزایش ناگهانی جمعیت دانش آموزی استعدادهای درخشان بوده است و تأثیر 

این عامل، دست کم تا سه سال پس از تأسیس هر مدرسه باقی می ماند.
2( افزایش تعداد کالس های درس: این افزایش عمدتاً متأثر از سیاســت کلی وزارت آموزش و 
پرورش در سال های اخیر برای استفادۀ حداکثری از تمام فضاهای کالبدی قابل تبدیل به کالس درس 
در مــدارس به منظور حذف مدارس نوبت دوم صورت گرفته اســت. البته در مواردی نیز این افزایش 
تحت تأثیر مطالبۀ اولیای دانش آموزان داوطلب ورود به مدارس اســتعدادهای درخشــان و با پیگیری 
مسئوالن محلی )علی الخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی( و در مواردی بدون در نظر 

گرفتن مالحظات کارشناسی صورت گرفته است.
3( افزایش تراکم دانش آموز در کالس های درس: بر اساس مفاد بخش نامۀ سامان دهی نیروی 
انسانی وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر، تشکیل کالس با تراکم کمتر از 30 نفر دانش آموز 
در دورۀ متوســطۀ اول و دوم )راهنمایی تحصیلی و متوســطۀ نظری سابق( در مدارس استعدادهای 
درخشــان مجاز نیســت. در نتیجه، در برگزاری آزمون های ورودی مدارس اســتعدادهای درخشان، 
ظرفیت هر کالس برابر 30 نفر در نظر گرفته می شــود. در حالی که در گذشته پذیرش دانش آموز در 
دورۀ متوســطۀ اول )راهنمایی تحصیلی سابق( این مدارس بر اســاس تراکم 24 نفر در کالس انجام 
می شد. نتیجۀ عملی این سیاست، تشکیل کالس هایی با تراکم بیش از 35 نفر در دورۀ متوسطۀ دوم 

)متوسطۀ نظری سابق( است.
4( برگزاری آزمون های تکمیل ظرفیت مدارس: تراکــم دانش آموز در بعضی از کالس های 
درس در مدارس اســتعدادهای درخشان، در سال های تحصیلی مختلف و به دالیل گوناگون )از جمله 
انتقال یا اخراج تعدادی از دانش آموزان( کاهش می یابد. اما شــاید مهم ترین دلیل این موضوع، تقسیم 
دانش آموزان در رشــته های تحصیلی مختلف در ســال دوم متوســطۀ نظری است که سبب می شود 

کالس های برخی از رشته ها با تراکم حدود 20 نفر شکل بگیرند.
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در ســال های اخیر، بر خالف روال سنوات گذشته، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اجازه 
داده شد با برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت، تراکم دانش آموز در کالس را به 30 نفر برسانند.

تبعات افزایش جمعیت دانش آموزی
افزایش جمعیت دانش آموزی مدارس اســتعدادهای درخشان و خصوصاً روند پرشتاب آن از سال 
1390، چالش ها و تبعات مختلفی در پی داشــته اســت که رد آن را می توان حتی در رسانه ها و افکار 
عمومی در قالب عباراتی مانند »کاهش سطح کیفی خدمات آموزشی و پرورشی مدارس استعدادهای 

درخشان« و یا »تنزل سطح اعتبار این مدارس در جامعه« مشاهد کرد.
از منظر تخصصی، در این بحث می توان به چهار چالش عمده اشاره کرد. ذکر این نکته الزم است 
که هریک از چالش های مشروح ذیل، نتیجۀ یکی از اشکال افزایش جمعیت دانش آموزی بوده است و 

ممکن است همۀ آنها در همۀ مدارس ملموس نباشند. 
1( چالش های تأمین منابع مادی و انسانی مورد نیاز: از سال های گذشته، یکی از مؤلفه های 
مهم در تأســیس مدارس اســتعدادهای درخشــان، برخورداری از فضای کالبدی متناسب با نیازها و 
برنامه های ویژۀ آموزشی و پرورشی این مدارس بوده است؛ به شکلی که بسیاری از مدارس استعدادهای 
درخشــان در زمینی بسیار وسیع ســاخته شــده و مجهز به فضاهای متعدد و مجهز آزمایشکاهی و 
کارگاهــی، نمازخانه، کتابخانه، البراتوار زبان و کامپیوتر، غذاخوری و... هســتند. این وضعیت، نتیجۀ 
صرف وقت و سرمایۀ کافی برای اختصاص زمین مناسب و ساخت فضاهای آموزشی مناسب بوده است. 
اما در سال های اخیر، از یک سو تأسیس سریع مدارس استعدادهای درخشان خصوصاً در شهرستان ها 
و مناطق آموزشــی کوچک، عماًل امکان تحقق این شــرط را )به دلیل عدم وجود فضاهای آموزشــی 
دارای ویژگی های مورد نظر در این مناطق( از میان برداشته است و از سوی دیگر، بعضاً مدیران برخی 
مناطق آموزشــی )علی رغم وجود فضاهای آموزشــی دارای ویژگی های مورد نظر( حاضر به اختصاص 

این فضاهای آموزشی به مدارس استعدادهای درخشان نمی شوند.
یکی دیگر از مؤلفه های مورد نظر در تأسیس مدارس استعدادهای درخشان، برخورداری از نیروی 
انسانی توانمند جهت ارائۀ برنامه های ویژۀ آموزشی و پرورشی این مدارس بوده است. در این راستا، اوالً 
نیروهای دارای تحصیالت، تجربۀ شغلی و کارآیی باالتر برای فعالیت در مدارس استعدادهای درخشان 
انتخاب می شــدند و ثانیاً در طول سال برنامه های آموزشــی کوتاه مدت توجیهی و دانش افزایی برای 
مدیران، معاونان و مربیان و معلمان این مدارس، به صورت متمرکز و کشوری برگزار می گردید. اما در 
ســال های اخیر، از یک سو تأسیس باسرعت مدارس استعدادهای درخشان خصوصاً در شهرستان ها و 
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مناطق آموزشــی کوچک، عماًل امکان به کارگیری نیروی انسانی توانمند را )بعضاً به دلیل عدم وجود 
یا کمبود نیروی انســانی دارای ویژگی های مورد نظر در این مناطق( از میان برداشته است و از سوی 
دیگر، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشــی به دلیــل محدودیت های مالی و اعتباری و نیز به دلیل 

افزایش تعداد مخاطبان، با محدودیت های جدی مواجه شده است.
و ســرانجام، یکی دیگر از مؤلفه های مورد نظر در تأســیس مدارس استعدادهای درخشان، وجود 
جامعۀ دانش آموزی مســتعد جهت برنامه های ویژۀ آموزشــی و پرورشــی این مدارس بوده است. به 
گونه ای که تأثیر هم افزایی دانش آموزان دارای اســتعداد برتر در کالس های درس و دیگر محیط های 
یادگیری آموزشــگاهی، جای خالی بســیاری از کمبودهای تجهیزاتی و اعتباری را پر می کرد و عماًل 
مهم ترین وجه مشخصۀ مدارس استعدادهای درخشان را تشکیل می داد. اما در سال های اخیر، تأسیس 
مدارس جدید استعدادهای درخشان در شهرستان ها و مناطق آموزشی با جمعیت دانش آموزی کمتر 
از نصاب های مورد نیاز و نیز توسعۀ تعداد این مدارس و افزایش ظرفیت پذیرش آنها در کالن شهرها و 
دیگر مراکز استان ها، سبب ایجاد تغییر در ماهیت بافت اجتماعی و سطح توانایی جامعۀ دانش آموزی 
مدارس استعدادهای درخشان شده است. در نتیجه، تداوم اجرای بسیاری از برنامه های ویژۀ آموزشی 
و پرورش مدارس اســتعدادهای درخشان، با مشکالت جدی در بخش دانش آموزی مواجه شده است 

که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
2( چالش های برنامه ریزی هماهنگ آموزشی و تربیتی: یکی از ضروریات مدارس استعدادهای 
درخشــان، عالوه بر نظام ویژۀ پذیرش دانش آموز و برخورداری از فضا و تجهیزات آموزشــی و منابع 
انسانی و مالی مورد نیاز، برنامۀ درسی )آموزشی و پرورشی( ویژۀ این مدارس است. این برنامۀ درسی 
ویژه باید ضمن هماهنگی با برنامۀ درســی مدارس عادی، از یک ســو »غنی ســازی« شده باشد و از 
سوی دیگر »انعطاف« الزم را برای پاسخ گویی به ترجیحات استعدادهای و عالئق و توانایی های خاص 

تک تک دانش آموزان دارا باشد.
توسعۀ مدارس استعدادهای درخشان و افزایش تعداد دانش آموزان این مدارس، بازۀ سطح استعداد 
و قابلیت یادگیری دانش آموزان این مدارس را گســترش داده و طبیعتاً این گســترش از سوی پایین 
نمودار تحقق یافته است. وجود فاصلۀ قابل توجه میان قابلیت یادگیری دانش آموزان در کالس درس، 
از یک سو سطح »غنی سازی« برنامۀ درسی را تنزل می دهد و از سوی دیگر، معلمان را ناگزیر می کند 
بخش بیشــتری از توجه خود را معطوف به گروه ضعیف تر کالس بنمایند تا از یادگیری آنها اطمینان 

کسب نمایند.
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نکتۀ دیگر، وجود تفاوت فاحش در میانگین ســطح اســتعداد و قابلیت یادگیری دانش آموزان در 
مدارس مختلف اســتعدادهای درخشان اســت. به نحوی که کیفیت جمعیت دانش آموزی در برخی 
مدارس تازه تأســیس اســتعدادهای درخشــان خصوصاً در شهرســتان ها و مناطق کوچک، به دلیل 
محدودیت جمعیت دانش آموزی آن شهرســتان ها و مناطق، حتی از برخــی مدارس نمونۀ دولتی یا 

عادی دولتی در برخی کالن شهرها نیز پایین تر است.
در نتیجۀ این چالش ها، تولید و ارائۀ برنامه و محتوای درســی هماهنگ و نیز برگزاری آزمون های 
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی هماهنگ ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان در حال حاضر با مشکالت 

بسیاری همراه است.
3( چالش های نظارت و ارزش یابی: مدارس اســتعدادهای درخشان، به دلیل دارا بودن سازمان 
اداری و مقررات مالی متفاوت نسبت به سایر مدارس و نیز به دلیل ارائۀ برنامۀ درسی ویژه )آموزشی، 
پرورشــی و پژوهشی(، نیازمند سرکشی و بازدید مستمر کارشناســان آشنا با مسائل این مدارس، به 
منظور نظارت بر حســن جریان امور و نیز ارزش یابی فعالیت های انجام شــده هستند. بنابراین، جدا 
از بازدیدهای معدود مدیران و کارشناســان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان، عمدۀ این وظیفه را رؤســا و کارشناسان ادارات اســتعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 

استان ها بر عهده داشته اند.
اما در ســال های اخیر، افزایش تعداد مدارس استعدادهای درخشان و خصوصاً پراکندگی آنها در 
شهرســتان های مختلف و بعضاً دور از مراکز استان ها، سبب شده است که رؤسای ادارات استعدادهای 
درخشــان و دانش پژوهان استان ها نیز نتوانند به صورت مستمر این مدارس را مورد بازدید و سرکشی 
قرار دهند. چرا که تعداد این مدارس در برخی استان ها از 50 واحد نیز عبور کرده است؛ در حالی که 
ادارۀ اســتعدادهای درخشان و دانش پژوهان استان، با دارا بودن مجموعۀ بسیار گسترده ای از وظایف، 

تنها با 2 نفر نیرو )یک نفر رئیس اداره و یک نفر کارشناس( در حال فعالیت است.
نتیجۀ این تغییر وضعیت، پررنگ تر شدن بیشتر نقش ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
در نظارت بر مدارس استعدادهای درخشان است. این مسئله در کنار توجه به عدم وجود کارشناسان 
آگاه به موضوعات خاص مدارس اســتعدادهای درخشــان در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و 
مناطق، عماًل بیانگر تغییر مســیر آرام مدارس اســتعدادهای درخشان از اهداف و برنامه های ویژۀ این 
مدارس به سوی برنامۀ سایر مدارس خاص موجود در شهرستان ها و مناطق آموزشی )از جمله مدارس 

غیردولتی( است.
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4( سایر چالش ها: افزایش پرشتاب تعداد مدارس استعدادهای درخشان خصوصاً در کالن شهرها 
و دیگر مراکز اســتان ها، در کنار عدم ســرمایه گذاری کافی برای شناسایی و آموزش نیروهای انسانی 
توانمند مورد نیاز این مدارس، ســبب ایجاد رقابتی فشرده برای جذب معدود افراد توانمند و شناخته 
شــده جهت تدریس یا انجام دیگر فعالیت های آموزشی و پرورشی در این مدارس شده است. در این 
رقابــت که عمدتاً با پیشــنهاد مبالغ باالتر پرداختی به این معلمان در جریان اســت، رقیبان دیگری 
بخصوص در ســطح مدارس غیردولتی نیز حضور دارند که از بنیــۀ مالی باالیی برای جذب نیروهای 
توانمند برخوردار هستند. این موضوع، تأثیر بسیار نامناسبی بر رابطۀ میان معلمان با مدیران مدارس 

استعدادهای درخشان بر جای گذاشته است.
نکتۀ شایســتۀ توجه ویژه اینکه رقابت منفی میان مدارس اســتعدادهای درخشان با یکدیگر و با 
مدارس غیردولتی، گاهی فراتر از عرصۀ معلمان و برخی عوامل آموزشی و اجرایی دیگر، گاهی حتی به 
عرصۀ رقابت برای جذب دانش آموزان برجســته که احتمال کسب موفقیت آنان در المپیادهای علمی 
دانش آموزی و کنکور سراسری ورود به مراکز آموزش عالی باال است نیز کشیده می شود و این موضوع 

از آسیب های بسیار جدی موجود در فضای رقابتی کنونی است.
شاید این چالش ها در کوتاه مدت بروز چندانی نداشته باشند، اما در صورت عدم چاره اندیشی برای 
رفع آنها، این مســائل در میان مدت مدارس استعدادهای درخشان را به تدریج از حضور دانش آموزان 

و معلمان سرآمد )که فلسفۀ شکل گیری این مدارس بوده است( تهی خواهد کرد.


