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رئیس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان در گفتوگو با »شرق«:

۹۶

انتقال شور دانش از خود دانش مهمتر است

 آیا امســال هم تغییراتي در برگزاري آزمون
ورودي سمپاد سال  ۹۸اتفاق افتاده است؟
در بهمــن  ۹۶بــا توجــه بــه تصمیمــي کــه
شــورايعالي آموزشوپــرورش گرفت ،مقرر شــد
آزمونــي برگزار نشــود و بــا توجه بــه تقاضاهاي
مکــرر والدین و تصمیمي که مجدد شــورايعالي
آموزشوپرورش گرفت ،متوســطه اول ســمپاد به
 پاشنه آشــیل طرح شهاب ،معلمان هستند؛
حیــات خود ادامه داد .ســال گذشــته آزموني که
زیرا بایــد تشــخیص دهند کــه دانشآموزی
براي ورودي ســمپاد گرفته شد یک آزمون هوشي
استعداد درخشان اســت یا خیر .آیا روي این
بود و بــه تصمیــم وزاتخانــه بود ،ســازمان هم
موضوع برنامهریزي شده است؟
بهعنــوان زیرمجموعه تبعیت کرد .البته حواشــي
پیش از ایــن آموزشهایي که صورت ميگرفت
زیادي ایجاد شــد تا کمیســیون اصل  ۹۰و سازمان
حضوري بود اما به دلیل مســائل مالي که مطرح
بازرســي هم پاســخ داد و خواهش کردیم اجازه
شــد بنیاد نخبگان اعــالم کرد پوشــش مالي این
تکمیل ظرفیت در پایه هشــتم داده شــود ،ولي ما
موضوع برعهده این ســازمان نیســت و ســازمان
هنوز پاسخي دریافت نکردهایم .همچنان منتظریم
بازرســي هم به این موضوع ورود داشــته اســت.
و بایــد به والدین پاســخ دهیــم .ناگهانيبودن آن
در نتیجــه آموزشهــا بهصورت مجــازي صورت
تصمیــم برنامهریزي والدیــن را به هم زد و قاعدتا
ميگیرد .واقعیت این است؛ کاري که طرح شهاب
حق اولیا اســت کــه اگر فکر ميکننــد دانشآموز
ميکند این اســت که معلــم را حرفهاي ميکند و
مستعدي دارند که جا مانده است ،سهم خودشان
ما از این موضوع خوشــحالیم که معلمان ابتدایي
را بگیرند ولي این موضوع فراتر از اختیارات قانوني
مــا آموزشهــاي تکمیلــي دریافــت کردهاند که
مرکز اســت .مرکز اگر بخواهــد آزموني را در میان
حرفهايتر در این موضوع شــدهاند .اگر به فلسفه
پایه بگیرد باید اجازه امنا را داشــته باشــد و چون
شهاب فکر کنیم ،در واقع چیزي جز وجود رسالت
اکنون امنایي وجود ندارد ،باید وزارتخانه این اجازه
ذاتي معلم نیست که همان درک تفاوتهاي فردي
را بدهد که ما منتظر این اجازه هستیم .درنهایت با
دانشآموزان اســت و اینکه بــه هرکدام محتواي
توجه به فشار سنگیني که به وزارتخانه در موضوع
مناسبي بدهد اما چون این موضوع آنطور که باید
آزمون ورودي  ۹۷وارد شد ،قرار شد آزمون ورودي
با کیفیت انجام نميشود ،طرح شهاب معرفي شد
 ۹۸را با شــیوه متفــاوت ادامه دهیــم .این مدت
تا کمک کند اســتعدادهاي فردي هــر کدام از این
جلسات بهصورت محرمانه با حضور شخص وزیر
دانشآموزان شناسایي شود.
انجام شــد و طراحي سؤاالت در حال انجام است.
 قطعا چنین طرحهایــي نیازمند منابع مالي
کار در مرکز انجام ميشود و امیدواریم امسال یک
ســنگیني اســت چون ســالها روي شناخت
آزمون استاندارد هوش را داشته باشیم.
اســتعدادهاي دانشآمــوزي ســرمایهگذاري
 در سال گذشــته طرحهاي جایگزیني مانند
ميشــود .منابع مالي پیشروي طرح شــهاب
طرح شــهاب بهصورت جدي مطرح شــد .آیا
چگونه تأمین ميشود؟
همچنان این موضوع پیگیري ميشود؟
طرح شــهاب قطــارش راه افتــاده و نميتوان
طرح شــهاب جایگزین ســمپاد نیســت و مکمل
آن را متوقــف کرد .متوقفکــردن این طرح ضربه
آن اســت .این دو ،رویکردهاي متفاوتي دارند .ما در
بزرگي بــه اعتماد معلمــان و طرحهایي که اجرا
آموزش دو اســتراتژي متفاوت داریم .اول استراتژي
ميشــود ميزنــد و بــه همیــن خاطر بــه دنبال
»تفکیک« که مدارس ســمپاد حاصل آن هســتند و
راهکارهایــي هســتیم کــه هزینه کمتري داشــته
دوم اســتراتژي »تلفیق« که رویکرد شــهاب حاصل
باشــد .در عین حال براي حــل دغدغههاي مالي
آن اســت؛ بنابراین ،این دو جایگزین یکدیگر نیستند،
این طرح صحبت است که بخشي را بنیاد نخبگان
بلکــه مکملاند .بایــد بپذیریم دانشآمــوزي با IQ
و بخشــي دیگر را آموزشوپرورش پوشــش دهد
باالي ۱۲۵در کالســي عادي با این حجم دانشآموز
تا بتوان به ســمت تکمیل طــرح پیش رفت .البته
و کیفیــت معلــم و آزمایشــگاه و محتواي درســي
شــاید بهتر بود طرح شــهاب آرامتر گسترش پیدا
و ...نميتوانــد به انــدازه کافي
ميکرد چون طرحي اســت که
ارضاي علمي داشــته باشــد و
کل دانشآموزان پایه چهارم تا
من تأکید ميکنم
طبیعتا محتواي پژوهشــي براي
دوازدهم را پوشــش ميدهد و
بچههاي استعداد درخشان در
او بيمعناســت ،زیرا در برخي از
نباید با این ســرعت بزرگ شود.
دنیا حدود دو درصد هستند .هیچ
افراد حتي موضوعات پژوهشي
درواقع وقتي مسیري براي اولین
کشوري نیست براي استعدادهاي
باید از کانال موضوعات علمي رد
بار طي ميشــود هنوز به اندازه
درخشان خودش برنامه نداشته
شود .در سالهاي آتي به شرطي
کافي محتــواي علمي براي آن
باشد حاال این برنامه یا خیلي رو
که طرح شــهاب در پایه چهارم هست مثل کشور ما یا خیلي خاموش وجود ندارد .باید فرصت انجام
است مثل کشورهاي دیگر ،اما
و پنجم و ششــم مســتقر شــود
پژوهشهاي بیشــتري باشد .با
هیچ کشوري نیست که بگوید من
ما ميتوانیم بــراي ورودي پایه
این شــرایط موجود انشــاءﷲ
استعدادهایم را رها ميکنم تا همه
هفتم از این اطالعات اســتفاده
طرح شهاب ادامه پیدا ميکند و
دانشآموزان یکجور باشند
کنیــم .نکته دیگر این اســت که
منابع مالي آن از دو ســو تأمین
مــا به انــدازه کافــي بتوانیم به
ميشــود امــا باید ســعي کنیم
اطالعات شهابمان اتکا کنیم .تازه همه اینها منجر به
هزینهها کم شود.
این ميشود که ما دانشآموزان را به امتحان دعوت
 در همه کشــورها بخــش خصوصي بازوي
کنیم .در سال  ۹۸شــهاب پایه چهارم کامل ميشود
دولتها هســتند .چرا در اینگونــه طرحها از
و ســالهاي مهــر  ۹۸و  ۹۹و  ۱۴۰۰ميتوانیم انتظار
بخش خصوصي استفاده نميشود؟
داشته باشــیم دانشآموزان پایه ششم ما بهصورت
حتما باید این کار انجام شــود .وقتي به ســراغ
کامل تحت پوشش طرح شــهاب قرار بگیرند .البته
شناســایي و هدایت ميآییم ،با ایجاد سازوکارهاي
این منوط به این اســت که شهاب بهطور کامل اجرا
مناســب حتما باید کمک بگیریم .شاید تا حدودي
شــود .در نهایت مــا ميتوانیم با این شــرایط براي
مشــکل این قضیه این اســت که به انــدازه کافي
ورودي  ۱۴۰۱ادعا کنیم از دادههاي شــهاب استفاده
سازوکار تعریف نکردهایم .اتفاقا بخش خصوصي
ميکنیــم و دانشآمــوزان را بــه مصاحبه-آزمون
بســیار عالقهمند است زیرا آنچه ما تربیت ميکنیم
دعوت کنیم .سیاست مرکز بر این است.
ورودي آن بــراي بخش کار و دانشــگاهي اســت

و بنابرایــن عالقهمنــد اســت کــه در ایــن قضیه
کمــک کند .امــا نیازمند طراحيهایــي براي ورود
بخش خصوصي هســتیم و حتما بایــد این کار با
هماهنگيهــاي درونســازماني انجام شــود .زیرا
برخي از موضوعات چندیــن متولي دارند و همین
باعث ميشــود کار بــه کندي پیش بــرود .در این
موضوع حتما حضور حراســت و بخش حقوقي و
کساني که ميخواهند صحت آن بخش خصوصي
را بررســي کننــد ،الزامــي اســت و البته مشــاور
اقتصــادي وزیر هم روي این موضوع کار ميکردند
اما نميدانم در چه مرحلهاي است.
 درحالحاضر مؤسســاتي هســتند که منابع
ماليشان توسط بخش خصوصي تأمین ميشود
اما موفقیتهاي چشمگیري در سطح بینالمللي
داشتهاند و توانســتهاند دانشآموزان ما را در
ســطح بینالمللي نیز وارد مسابقات بینالمللي
کنند .آیا ســازمان برنامهاي بــراي حمایت از
این نوع مؤسســهها که اتفاقا مجوزشــان را از
آموزشوپرورش گرفتهاند ،دارد؟
سؤال خوبي است .یکي از موضوعات پرچالش
چند وقت گذشــته همین مؤسســهها بــوده .زیرا
طبــق اطالعاتي که مــردم به ما ميدهند بســیار
زیاد هزینه ميکنند .از آزمونش گرفته تا ســفرهاي
دانشآموزان به خارج از کشــور و از ســوي دیگر
موضوعات اینچنیني در مردم یک مطالبه را ایجاد
ميکند زیرا دانشآموز به کشوري ميرود و مدرکي
ميگیرد و مورد تأیید ما نیســت و بعد ميگوید من
مدال طال گرفتهام و من را به رسمیت نميشناسند.
طبق اساسنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي همه
آزمونهــاي بینالمللي باید با هماهنگي باشــگاه

دانش ذاتي -پایدار ،همیشگي  -۱۰ساختن زینتآالت
طال -سقف اتاق -مادر عرب  -۱۱از همسران حضرت
رسول)ص( -نویسنده شهید کتاب فتح خون  -۱۲نام
قدیم دریاي خزر -گره فرش  -۱۳پارســاي دیرنشین-

افــراط -تالش  -۱۴آهــارزده -جایي که شــرکتها
ميتوانند ســرمایه مورد نیاز را بــراي تداوم فعالیت
خــود تهیه کنند -به جا آوردن  -۱۵محل نشســتن-
حاجت -قطعه موسیقي.

اﻋﻈﻢ ﭘﻮﯾﺎن
اواخر ســال  ۹۶بود که موضوع حذف آزمونهاي
ورودي ســمپادي و نمونــه دولتــي در پایه هفتم
بهصورت جدي مطرح شد و در شرایطي که بسیاري
از خانوادههــا در این موضوع ســرمایهگذاري کرده

بودند ،در بالتکلیفي ماندنــد .درنهایت با اعتراض
والدین آزمون برگزار شــد اما مســئولیت طراحي
ســؤاالت به ســازمان آموزشوپرورش استثنایي
واگذار شــد و در نهایت آزموني طراحي و اجرا شد
که با حرف و حدیثهاي بســیار همراه بود .فاطمه
مهاجراني ،رئیس مرکز ملي پرورش اســتعدادهاي
درخشان ،در گفتوگو با »شرق« از کموکیف و نحوه
برگزاري آزمون ورودي ســمپاد سال  ۹۸و وضعیت
مدالآوري ایران در آینده ميگوید.

دانشپژوهــان جوان صورت گیــرد و اگر هرجایي
ميخواهد کاري انجام دهد ،حتما باید باشــگاه در
آن دخیل باشــد اما مؤسساتي هستند که خودشان
ایــن کار را انجــام ميدهند و اتفاقا درآمد بســیار
باالیي دارنــد و درنهایت انتظار دارند ما این مدرک
را تأییــد کنیم .هــر آزموني که مورد تأیید باشــگاه
نباشــد ،یعني غیرروایي اســت .اما بــراي حل این
موضوع یک کارگروه را به وزیر پیشنهاد دادهایم که
شامل باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان متولي
اصلي که آزمونها را تأیید ميکند و مشارکتها به
جهت جایي که به این مؤسسهها مجوز ميدهد و
حراست و ارزیابي عملکرد و مالي و ...که در نهایت
یک کارگروه چندجانبه است تا مراکز خصوصي که
عالقهمند بــه اعزام هســتند در آن کارگروه تعیین
تکلیف شوند .مخصوصا مؤسساتي که در موضوع
اعزام فعال هســتند زیرا اعزامها حساساند .از این
جهت که عموما والدین مایلاند فرزندانشان خارج
از مرزهــا نیز به نوعــي بدرخشــند و افتخارآفرین
باشــند و همین موضوع هم جریــان مالي بزرگي
ایجاد ميکند که ما به آن کاري نداریم اما تبعاتش
گریبان ما را ميگیرد چون دانشآموزي که در فالن
کشور در رودخانهاي غرق شود ما باید پاسخ دهیم.
پس باید بدانیم دانشآموزمان کجا ميرود .یکي از
برنامههاي مهمي که در مرکز در حال شــکلگیري
است این است که این مراکز را ارزیابي کنیم و کامال
قانونمند کار کنند تا بتوانیم بگوییم فالن مؤسســه
را ميشناســیم و تأییدش ميکنیم و بتوانیم از آنها
کمک بگیریم .این مسیر در حال طيشدن است.
 پیشبیني شــما از آینده ســمپاد چیست و
چطور ميتوان ضمن حفــظ این موضوع مهم
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افقي :
 -۱توتــون قلیــان -نــام قدیــم جیرفــت
 -۲گرو گذاشــتن -مرتب و منظم -بارندگي  -۳از
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از المپیادهایي که بســیار خوشــحالیم که اضافه
شده و با استقبال بسیار خوبي روبهرو بوده ،المپیاد
جغرافیاســت .دیگري المپیاد زمینشناســي است
که ســال بعد برگزار ميشود .المپیاد قرآن و علوم
اســالمي براي کشورهاي اســالمي و المپیاد ادبي
که جهاني ميشــود براي کشــورهایي که کرســي
زبان فارســي دارند ،از دستاوردهاي ارزشمند دیگر
اســترس شــرکت در این نوع آزمونهــا را از
اســت .همچنین المپیاد اقتصاد و مدیریت را کلید
دانشآموزان دور کرد؟
ميزنیــم .المپیاد پژوهشــي را در پیــش داریم که
اینکــه وزیــر ميخواهند اســترس را از بچهها
اولین المپیادي اســت که بهصورت پروژهاي انجام
دور کننــد ،کامال حرف درســتي اســت امــا من با
ميشــود و در دنیا شش کشور این المپیاد را دارند.
حذف ســمپاد مخالفم .مــن از اینکه تفاوت فردي
در منطقه ،ترکیه اولین کشــور بــود و اکنون ایران
دانشآمــوزان را نبینیــم ،ناراحتم .قبــل از اینکه
به عنوان دومین کشــور اســت .المپیادها بهشدت
مصوبــه  ۹۵۰بخواهــد روي آن کار شــود ،من به
مبتني بر این اســت که حتما یک سازمان به عنوان
همکارانــم ميگفتــم چگونــه ميتــوان آزموني
همکار باشــد زیــرا ميبینیم بچههــاي المپیاد با
برگــزار کرد که بهجــز آزمون پیشــرفت تحصیلي
مشوقهایي مثل کنکور و ...به این سمت ميروند
باشــد .در واقــع پیــش از اینها دغدغــه در مرکز
اما به یک ســازمان تعلق ندارنــد که ميخواهیم
مطرح بــود ولي تأکیدمان این بــود که مردم روي
این دانشآموزان به یک ســازمان گره بخورند .مثال
این موضــوع برنامهریزي کردهانــد و بنابراین باید
المپیاد جغرافیا را به وســیله ســازمان جغرافیا و
ابزار را اصالح کنیم .تنهــا راهمان براي دورکردن
المپیاد زمین بهوســیله ســازمان زمینشناســي و
استرس این اســت که ابتدایي کار خود را بکند اما
المپیــاد نجوم ،ســازمان فضایي کشــور و المپیاد
در عیــن حال بچههایي که عالقهمند به مطالعه و
پــروژهاي را با پژوهشــگاه نفت و پژوهشــگاه نیرو
پرســش بیشتر هستند را شناســایي کنیم و به آنها
و شــهرداري تهــران انجام ميدهیــم .همه اینها
خوراک ویــژه بدهیم .من تأکیــد ميکنم بچههاي
چراغهاي روشني اســت که در سایه وزارت آقاي
استعداد درخشان در دنیا حدود دو درصد هستند.
بطحایي و دلســوزي و زحمــت همکارانم در این
هیچ کشوري نیســت براي استعدادهاي درخشان
حوزه در حال پیشرفت اســت .الزم به گفتن است
خودش برنامه نداشــته باشــد حاال ایــن برنامه یا
که باشــگاه ســلولهاي بنیادي را در ایــران ثبت
خیلي رو هســت مثل کشــور ما یا خیلي خاموش
ميکنیم و اولین باري اســت که ایران المپیادي را
است مثل کشورهاي دیگر ،اما هیچ کشوري نیست
به دنیــا معرفي ميکند .با همــه چالشهایي که
که بگوید من اســتعدادهایم را رها ميکنم تا همه
وجود دارد اما کارهاي خوبــي صورت گرفته و در
دانشآموزان یکجور باشند .بنابراین کاري که ما در
نهایت اینکه مهارتهاي زندگي را نیز وارد مدارس
دســت اقدام داریم ،این است که در سه سال آینده
استعدادهاي درخشان کردهایم.
با استفاده از طرح شهاب بتوانیم بچهها را دعوت
 آیا طرح یــا برنامهاي بوده که مایل به انجام
به امتحان کنیم تا همه درگیر این موضوع نشــوند
آن هستید و هنوز نتوانسته باشید؟
و از آنها آزمون بگیریــم و مهمتر اینکه امتحاناتي
من در روزهاي اولــي که آمدم کارهایي که باید
گرفته شود که حتما مصاحبه داشته باشند .مشکل
انجام دهــم را نوشــتم .برخي کارهــا را به دلیل
ما این است که آزمونهاي چندمرحلهاي که زمان
نداشــتن اختیار و پشــتوانه مالي نتوانستیم انجام
دکتر اژهاي برگزار ميشد ،فراموش شده است.
دهیم و یکي از همین کارها این اســت که به اندازه
 آینده مدالآوري در ایران را چطور پیشبیني
کافي براي دانشآموزان مناطق کمتر برخوردارمان
ميکنید؟
نتوانستیم محتواي الکترونیکي ایجاد کنیم .آنقدر
مــن راجع به شناســایي اســتعدادها و بهویژه
ما درگیر موضوعات اجرائي هستیم و چون سمپاد
موضــوع مــدال نگرانم .ســهم شهرســتانيهاي
و باشــگاه باهم در حال پیشــروي است ،در نتیجه
مــا کم و کمتر ميشــود و این جــاي نگراني دارد.
ســاختار ســمپاد تاب این حجم بار را ندارد .اما در
میزان عالقه بچههاي ما دچار مشــکل ميشــود.
همیــن شــرایط هــم کارهایي
مــن معتقدم آموزش و پرورش
انجام شــده اســت ،مثل ایجاد
شــاید وظیفه انتقــال دانش را
شاید بهتر بود
خانــه علوم پایــه در مدارس و
بهطور جدي نداشــته باشد اما
طرح شهاب آرامتر گسترش پیدا
من بســیار به آن امید بســتهام
وظیفــه انتقال شــور دانش را
ميکرد چون طرحي است که
زیــرا امیــدوارم ایــن موضــوع
حتمــا دارد .پس بایــد میل به
کل دانشآموزان پایه چهارم تا
ميتوانــد پرســیدن و تعامل را
دانستن را در بچههایمان ایجاد
دوازدهم را پوشش ميدهد و نباید
ایجاد کنــد .یکي از نقدهایي که
کنیم و این همان اســت که در
با این سرعت بزرگ شود .درواقع
به سمپاد هســت ،این است که
اســتعدادهاي درخشان اتفاق
وقتي مسیري براي اولین بار طي
ميشود هنوز به اندازه کافي محتواي
بچهها تفکیک ميشــوند و این
ميافتد و بچههاي ما پرسشگر
علمي براي آن وجود ندارد.
نقد درست است ولي باید کاري
ميشــوند .متأســفانه به دلیل
باید فرصت انجام پژوهشهاي
کنیم که اینها در جایي کنار هم
سیاستهاي ناهمگوني که در
بیشتري باشد
باشند و در طرح خانه علوم پایه
حوزه اســتعدادهاي درخشان
این اتفاق ميافتــد و اینکه یک
بــوده ناگهــان ظرفیت را ســه
خانه علوم پایه در ســمپاد ميشــود خانهاي براي
برابر کردهایم یا بعد ناگهان تصمیم به جمعکردن
بقیه مــدارس .والدین و دانشآموزان و صنعتيها
سمپاد گرفتهایم ،باعث شد سهم بچههاي سمپاد
در این مکان جمع ميشــوند و راجع به موضوعي
و بهویــژه شهرســتانيها در مــدالآوري المپیــاد
بــه بحث و تبادل نظر ميپردازند و این تجربه را ما
کمرنگ شــود .جا دارد که من مســئول به آن فکر
در استان خراســان رضوي و خوزستان داریم و در
کنم و جلوي ایــن موضوع که فقط غیرانتفاعيها
تهران درحال پیادهسازي است .ما در کاهش سطح
دارنــد پررنــگ ميشــوند را بگیرم .بایــد بپذیریم
علوم پایه ســهم داریم و در اینکه دانشآموزان ما
اســتعداد درخشان مدارس دولتي ما هستند و باید
چــه بخوانند ،مؤثریم چون شــعف دانســتن را در
ســهم و محتواي اینها را بیشــتر کنیم .اما جدا من
آنها بایــد تقویت کنیــم .خانه علوم پایــه این کار
نگران مدالهاي شهرستاني هستم.
را انجــام ميدهــد و تعامليبــودن آن براي من
البته ناگفتــه نماند اتفاق خــوب این روزها که
بسیار اهمیت دارد.
باعث دلگرمي اســت ،توسعه المپیادهاست .یکي
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