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نظرات خوانندگان
ضمن تشکر از خوانندگان محترم به دليل طرح پرسشها ،ارائۀ نظرات پيشنهادي و تذكر برخي
موارد راجع به محتواي ش�مارۀ  69فصلنامۀ اس�تعدادهاي درخش�ان ،متن خالصه ش�دۀ تعدادي از
نظرات دريافتي و توضيحاتي دربارۀ آنها را در ادامه ميخوانيد.

«پروندۀ آنچه گذش��ت خيلي طوالني بود و حجم بزرگي از مجله را به خود اختصاص داده بود .بهتر اس��ت
حجم اين بخش مجله را محدودتر كنيد» .پاسخ :با توجه به ضرورت ثبت وقایع و مستند کردن اتفاقات مهمی
که در پنج س��ال گذش��ته (دورۀ وقفه در انتشار فصلنامه) به وقوع پیوس��ته بودند ،طوالنی شدن بخش پروندۀ
شمارۀ  69اجتنابناپذیر بود .از این پس سعی خواهد شد این بخش فصلنامه کوتاهتر باشد.

«در مقالۀ پيش��ينۀ تيزهوش��ان در ايران ،به منبع اصلی مطالب نقل شده ،يعني مقالۀ «گزینش تیزهوشان
قبل و بعد از انقالب» نوش��تۀ دكتر جواد اژهای (ش��مارۀ  21س��ال  1375و ش��مارۀ  41س��ال  1381فصلنامۀ
اس��تعدادهاي درخشان) اشارهاي نشده بود» .پاسخ :با تش��كر از دقت نظر خوانندۀ محترم و قبول مطلب بيان
شده ،به ذكر اين نكته اكتفا ميكنيم كه پژوهش مورد استفاده در تدوين مقالۀ «پيشينۀ تيزهوشان در ايران»،
از دو مقالۀ آقاي دكتر اژهاي و نيز ديگر مقاالت در اين زمينه استفاده كرده است و شاید بهتر بود منابع اصلي
نيز در پاورقي مقالۀ «پيشينۀ تيزهوشان در ايران» معرفي ميشدند.

«در بررس��ي نسخۀ نهايي فصلنامه دقت بيشتري الزم است؛ بخشي از مطالب صفحۀ  18و  19شمارۀ ،69
دو بار عيناً تكرار شده است!» .پاسخ :تذكر شما درست است؛ چشم!

«جداول منتش��ر ش��ده در صفحۀ  48و  49در بخش نیات س��کانداران ،تيزهوشي را مربوط به بازۀ  124تا
 136هوشبهر و نس��بت جمعيتي آن را  7درصد جمعيت بيان كرده است كه به نظر نادرست ميآيد» .پاسخ:
آنچه تحت عنوان «مبانی نظری تفکیک استعدادهای برتر» در شمارۀ  69فصلنامه آمده بود ،عيناً از كتاب «به
س��وي تعليم و تربيت قرآني» تأليف آقاي دكتر حميدرضا حاجيبابايي و خانم مهري س��ويزي نقل شده است و
لزوماً مورد تأیید مجلۀ اس��تعدادهای درخشان نيس��ت .اگرچه اختالف نظر در خصوص محدودۀ هوشبهر قابل
نامگ��ذاري با عناويني چون «تيزهوش»« ،مس��تعد» و ...در ميان صاحبنظران فراوان اس��ت ،اما به عنوان يك
الگوي نسبتاً مورد اتفاق ميتوان دانشآموز «مستعد» را در محدودۀ هوشبهر « ،115-129هوشمند» را در بازۀ
« ،130-144تیزهوش» را در بازۀ  145-159و «نابغه» را از هوشبهر  161به باال تعريف نمود.

«آيا برنامهاي براي اس��تفاده از مطالب و تجربيات همكاران مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان در فصلنامه
نداريد؟ قرار اس��ت تمامي مطالب را اعضاي ش��وراي نويسندگان تهيه كنند؟» .پاسخ :قطعاً اين طور نيست؛ در
شمارههای آتی ،بخشهاي ويژهاي براي ثبت و مرور تجربیات معلمان و مدیران و ديگر همكاران مدارس و نيز
كارشناسان و عالقهمندان ديگر ،با همکاری شما خوانندگان عزیز به مطالب مجله افزوده خواهد شد.

