باسمهتعالی

پیشنهاد سیاستی

راهکار رفع نابسامانیها در شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول
استعدادهای درخشان و نمونهدولتی
 -1مقدمه

در بهمن  ،6931با استناد به دالیلی نظیر استرس آزمون ورودی و آسیبهای مترتب بر جداسازی دانشآمووزان
مستعد ،حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مقطع متوسوطه او در ووورای لوالی آمووز
پرور

و

به تصویب رسید .اما به دلیل مخالفتهای بسیار بهویژه مخالفت وورای لوالی انقو ف هرهن،وی ،حوذف

مدارس استعدادهای درخشان از مصوبه وورای لا لی آموز

و پورور

خوارش وود .بعو وه مقورر وود مودارس

نمونهدولتی در مناطق برخوردار حذف ووند و در مناطق کمتر برخوردار بدون برگوااری آزموون ورودی و صورها
مبتنی بر دستورالعمل پذیر ِ وزارت آموز

و پرور  ،به هعالیت خود ادامه دهند .تقریبوا دو مواه بعود از ایون

تصمیم ،آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان برگواار و دسوتورالعمل آمووز

و پورور

مدارس نمونهدولتی اب غ ود که هر دو با مشک ت بسیاری همراه بودنود .در ایون گواار

بورای پوذیر

نومن تبیوین ابعواد

نابسامانیها و للت به وجود آمدن آنها ،تحلیل و راهکارهایی بهمنظور سامانبخشی به این ورایط پیشنهاد وده
است.
 -2نابسامانی به وجود آمده در شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان

با توجه به محدودیت زمانی بسیار زیاد ،باید آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان مشابه سا های گذوته
برگاار و هرگونه اص ح در ویوه پذیر
ریاست مرکا ملی پرور

به سا بعد موکو میود .اما وزارت آموز

و پرور

للیرغم تأکیود

استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان (سومااد [ ]6و نماینودگان مللو

ویوه برگااری آزمون را تغییر داد 5 .مرداد  6931آزمون ورودی مدارس سمااد برگاار ود .تست هو

[، ] 2
با وش

گاینه و بیشتر به همراه تعدادی سؤا تشریحی به لنوان آزموون ورودی مودارس اسوتعدادهای درخشوان موورد
استفاده قرار گرهت .اما نکته و،فتیآهرین ،انطباق کامل سؤاالت و حتی گاینههای آزمون تستی با تست هوو

پیشنهاد سیاستی
معروهی به نام «ریون» است .آزمونی که در سا  6391برای نخستین بار طراحی وده [ ]9و دسترسی به آن بوا
جستلوی ساده در اینترنت میسر است .بنابراین نتایج آزمون به هیچ لنوان قابل استناد نیست.
 -1-2علل بروز نابسامانی در شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان

نابسامانی در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان به دو دلیل لمده به وجود آمده است؛
 -6پافشاری بر تغییر شتابزده شیوه پذیرش مدارر :ونوعیت مصووبهی ووورای لوالی آمووز
پرور

بیش از یک ماه پ

پاهشاری وزارت آموز

و

از زمان متداو ثبتنام در سا های گذووته ،تعیوین وود .بوا ایون وجوود

و پرور

بر تغییر ویوه پوذیر

و هقودان زموان کواهی بورای طراحوی آزموون

استاندارد ،ورایط را اینگونه رقم زد.
 -2ورگذرری طررحی آزمون به نهاد غیرتخصصی آزمون ورودی سا های گذوته توسوط «مرکوا ملوی
پرور
آموز

استعدادهای درخشان و دانشپژوهوان جووان (سومااد » کوه نهواد تخصصوی مورتبط در وزارت
و پرور

است طراحی میود .با این وجود بدون دلیلی مشخص ،مسئولیت طراحی آزمون سا

جاری از این مرکا سلب و به «سازمان آموز

و پرور

استثنایی» محو وود کوه از تخصوص الزم در

این زمینه بیبهره است.
در تأیید این ادلا بازخوانی دهاع آقای قدمی ،رئی

سازمان آموز

و پرور

آزمون جالب توجه است .ایشان گفتهاند «مهم این نیست که تست هو

استثنائی از تکراری بوودن

در دسترس باود ،چرا کوه 16

سؤا تلسم هضایی ارائه می وود که حتی اگر دانش آموز این پرسش ها را حفظ هم کرده باود ،بواهو
است» [ .]4اینکه ایشان «حفظ» سؤاالت را نشانه «باهو
بودن» در ن،اه ایشان به معنای «دارای هو

بودن» میداند ،نشان میدهد کوه «بواهو

بودن» و مترادف با «کندذهن نبودن» است .این امر بدان

معناست که ایشان مسئله را از پارادایم کودکان استثنایی مورد توجه قورار داده و نوه از منظور کودکوان
تیاهو .
واهد دی،ری برای اثبات این مدلا که ایشان از منظر کودکان استثنایی به مونوع ن،اه میکننود ،دهواع
ایشان از در دسترس بودن سؤاالت است؛ ایشان معتقد است «تمام تستهای هووی در دسترس اسوت.
مهم این است که دانشآموز بتواند این تستها را درست پاسخ دهد» [.]5

پیشنهاد سیاستی
در این رابطه باید گفت در غربال،ری کودکان استثنائی ،اولیا کوام متوجوهانود کوه نفوع هرزندووان در
تشخیص دقیق است و ان،یاهای برای مخدو

سازی التبار آزمون به کموک آموادهسوازی هرزنود خوود

ندارند .همچنین بهاحتما زیاد کودکان استثنایی امکان حفظ تمام سؤاالت و جواف آنها را ندارند .ایون
امر بالث میوود که در دسترس بودن آزمون مشکلساز نشوود .اموا بوا توجوه بوه اینکوه در وناسوایی
کودکان تیاهو  ،والدین بهاوتباه ل قه مند هستند که هرزند خود را تیاهوو

نشوان دهنود و امکوان

حفظ سؤاالت و پاسخها برای اکثر اهراد وجود دارد ،در دسترس بودن معیار وناسایی حتما مشکلآهرین
است.
 -2-2راهحل پیشنهادی برای رفع نابسامانیِ شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان

با توجه به آزمونِ برگااروده برای مدارس استعدادهای درخشان یک گااره قطعی وجود دارد؛ «اهرادی که در این
آزمون حداقلی از نمره را کسب نکنند ،قطعا استعداد برتر نیسوتند» .بوا ایون وجوود ،بوا توجوه بوه تکوراری و در
دسترس بودن آزمون ،الااما تمامی کسانی که نمره مناسبی کسب کرده باوند استعداد برتور نیسوتند .همچنوین
چه بسا اهرادی به دلیل دسترسی به سؤاالت ،پاسخ کامل به سؤاالت داده باوند اما اهراد مستعدتری به دلیل لدم
دسترسی ،اوتباهات محدودی مرتکب وده و نمره کمتری کسب نموده باوند.
با توجه به تونیحات هوق ،راهحل منطقی آن است که آزمون برگااروده با در نظر گرهتن حدنصوابی بوه لنووان
مرحله نخست پذیر

لحاظ وود .سا

با ال م بخشی از متقانیان به لنوان پذیرهتهودگان مرحله او  ،آزمون

استاندارد دی،ری باهدف «غربال،ری ثانویه» برگاار وود .این امر میتواند بخش لمده خطاهای رخداده در هرآیند
سنلش را اص ح نماید .بدیهی است برگااری آزمون دوم و ال م نتایج آن باید حداکثر تا  65وهریورماه صوورت
پذیرد تا لم امکان ثبتنام دانشآموزان در مدارس استعدادهای درخشان ،قبل از وروع سوا تحصویلی وجوود
داوته باود.
 -3نابسامانی به وجود آمده در شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول نمونهدولتی

همانطور که گفته ود ،بر اساس مصوبهی وورای لالی آموز
دستورالعمل پذیر

و پرور  ،وزارت آموز

مودارس نمونوهدولتوی را الو م نمایود .وزیور آمووز

و پورور

و پورور

مکلوش وود

در تواریخ  3تیور خبور از

اب غ بخشنامه پایه هفتم مدارس نمونهدولتی به استانها داد [ .]1اگرچه دستورالعمل موذکور تواکنون از سووی

پیشنهاد سیاستی
وزارت آموز

و پرور

بهصورت لمومی منتشر نشده است اما اظهارنظر برخی از مسوئولین آمووز

و پورور

استانها و مناطق ابعاد این دستورالعمل را تا حدودی مشخص میکند .در تواریخ  4مورداد  ،31معواون آمووز
متوسطه استان هارس [ ]1گفته است« :پذیر

و ثبتنام دانشآموزان ورودی پایه هفوتم دوره او متوسوطه در

مدارس نمونه دولتی ،بر اساس لملکرد تحصیلی و هعالیت های هرهن،ی ،هنری ،پژوهشی و ورزوی دانوش آمووزان
در دوره ابتدایی خواهد بود» .منظور ایشان از لملکرد تحصیلی ،داوتن نمرات «خیلی خوف» در پایوه تحصویلی
پنلم و وشم است (داوتن حداکثر یک نمره «خوف» ملاز است  .همچنین موراد ایشوان از هعالیوت هرهن،وی،
هنری ،پژوهشی و ورزوی نیا ملموله مواردی است نظیر :حفوظ جوا یوا کول قورآن ،کسوب رتبوههوای برتور
منطقه ای ،استانی و کشوری در مسابقات قرآن ،لترت و نماز ،مسابقات هرهن،ی و هنری ،جشنواره های مختلش و
مسابقات ورزوی ،تألیش کتاف یا ثبت اختراع ،لضویت در تشکل های دانش آموزی .ل وه بر ایون ،بورای خوانواده
هرهن،یان ،خانواده خیرین مدرسهساز و خانوادههای معظم واهد و ایثارگر ،امتیازاتی در نظر گرهته وده است.
همچنین به گفته حسین پوالدیان مدیر آموز
سهمیه پذیر

و پرور

تن،ستان «بر اساس دستورالعمل استانی 66 ،درصد از

به هرزندان هرهن،یان و  66درصد نیا به هرزندان واهد و ایثارگر» [ ]1اختصاص داده وده است.

بر اساس موارد هوق ،نظام پذیر

مدارس نمونهدولتی با چند مشکل لمده مواجه است:

الش هقدان واخصها و هرآیندهای وفاف برای امتیازدهی و گاینش دانوشآمووزان کوه هسواد و بویلودالتی در
پذیر

را ایلاد مینماید.

ف هلسفه وجودی مدارس نمونهدولتی ،ارائه خدمات آموزوی باکیفیت به دانشآمووزان مسوتعد محوروم اسوت.
وجود امتیاز ویژه در پذیر

این مدارس برای خانواده خیرین مدرسهساز و هرهن،یان مغایر با این منطوق اسوت.

نمن اینکه در مدارس واهد که از کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردارند ،سهمیه الزم برای این اهراد در نظر گرهتوه
وده است.
ش واخصهایی نظیر لضویت در تشکلهای دانشآموزی بههیچوجه نشان،ر استعداد هرد نیست .همچنین کسب
رتبه در برخی مسابقات هرهن،ی نیا ممکن است رابطهای با استعداد هرد نداوته و چهبسا اهوراد صورها بوه دلیول
حاهظه قوی در این مسابقات حائا رتبه ووند .بع وه گاهی اوقات کسب رتبه در این مسابقات به دلیل تعداد کوم
ورکتکنندگان است..

پیشنهاد سیاستی
د مدارس نمونهدولتی برای مستعدان ورزوی و هرهن،ی برنامه ویژهای ندارند .بنابراین ورود مستعدان ورزووی و
هرهن،ی به مدارس نمونهدولتی نهتنها بالث وکوهایی استعداد آنها نمیوود ،بلکه با توجه سوط بواالی برناموه
درسی در این مدارس ،ممکن است مانع وکوهایی استعدادهای ورزوی و هرهن،ی آنان نیا وود .همچنوین بورای
مستعدان ورزوی مدارسی با لنوان مدارس ورز

ایلاد وده است و ایون اهوراد بایود در مودارس مخصووص بوه

استعداد خود ثبتنام نمایند.
ه تا پیشازاین ،با توجه به اینکه ملموله مسابقات هوقالوذکر توأثیر چشومگیوری در سرنوووت اهوراد نداووت،
احتما هساد ،تقلب و دوپینگ در آنها بسیار کم بود .به واسطه این امتیازدهی ،میاان اهمیت این رقابتها و به
دلیل هقدان زیرساختهای الزم ،احتما هساد و تقلوب در آن هوا بوه طورز چشوم،یری اهواایش خواهود یاهوت.
همچنین اهداف هرهن،ی و ترویلی این هعالیتها تحت تأثیر پذیر

در مدارس نمونهدولتی ،به ودت کم رنوگ

میوود.
و نمرات دانش آموزان در پایه پنلم و وشم برای غربا اولیه مناسب است اما به دلیل احتما الموا سولیقه و
ایلاد هساد  ،بههیچوجه م ک مناسبی برای پذیر

نهایی مدارس نمونهدولتی نیست .البته در سوا جواری بوه

للت لدم اط ع مدارس از وجود این وواخص بورای پوذیر

مودارس نمونوهدولتوی ،احتموا رخوداد هسواد در

نمرهدهی زیاد نیست اما در سا های آتی اولیا و معلمان را به هساد در نمرهدهی ترغیب خواهد نمود.
 -1-3علل بروز نابسامانی در شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول نمونهدولتی

برای نابسامانیهای پیش آمده در ویوهی پذیر

مدارس نمونهدولتی میتوان ملموله دالیل زیر را برومرد:

 -6عام درک صحیح رز ماهیت مارر :نمونهدولتی اصلیترین للت بروز این نابسامانی ،درک ناصحی
از مأموریت مدارس نمونهدولتی است .به گفته آقای هانی وزیر سابق آموز
تأسی

و پرور  ،ان،یواه اصولی از

مدارس نمونهدولتی ،وجود دانشآموزان مستعد امّا محرومی است که به دلیل لدم تووان موالی

برای ثبتنام در مدارس خاص یا گرهتن معلم خصوصوی ،استعدادهایشوان بوه هورز مویرهوت [ .]3ایون
مأموریت در اساسنامه مدارس نمونهدولتی نیا مورد اواره قرار گرهته است [ .]66مبتنی بر این مأموریت

پیشنهاد سیاستی
میتوان ادلا نمود هرزندان خیرین مدرسهساز و هرهن،یان نباید سهمیه ویژهای در ایون مودارس داووته
باوند.
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 -2شتابزدگی در تغییر شیوهی پذیرش مارر :یکی دی،ر از للل مشک ت پیشآمده برای پوذیر
این مدارس ،همانند مودارس اسوتعدادهای درخشوان ،ووتافزدگوی در تغییور وویوهی پوذیر
همانطور که گفته ود ،در زمان کوتاه بعد از تصویب مصوبه ،لم امکان طراحی نظام پذیر

اسوت.
جدیودی

که بتواند بهصورت لادالنه مستعدان محروم واقعی را وناسایی نماید ناممکن است.
 -9رصررر بر پذیرش باون آزمون للت دی،ر بروز این نابسامانیها ،اصرار بیموورد بورای پوذیر
آزمون در این مدارس است .این اصرار در حالی صورت گرهت که اسوتفاده از آزموون بورای پوذیر

بودون
در

مدارس استعدادهای درخشان به رسمیت وناخته وده و با توجه به ماهیت نسبتا مشوابه ایون مودارس،
این تفاوت در ویوهی پذیر

بیمعناست.

 -2-3راهحل پیشنهادی برای رفع نابسامانیِ شیوهی پذیرش مدارس متوسطه اول نمونهدولتی

با توجه به ماهیت مشابه مدارس نمونهدولتی و استعدادهای درخشان استفاده از ویوهی مشابه برای پوذیر
این مدارس کام منطقی است .در واقع باید پذیر

در

در قالب یک آزمون انلوام ووود و بعود از تکمیول ظرهیوت

مدارس سمااد ظرهیت مدارس نمونهدولتی به نفرات بعدی اختصاص یابود .بوا ایون پیشونهاد ،دغدغوهی کواهش
آزمونهای پایانی دورهی ابتدایی نیا تأمین میوود .الزم به ذکر اسوت کوه مصووبهی هووقالوذکر ووورای لوالی
آموز

و پرور

نیا پذیر

مشترک مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان از طریق آزمون واحد را برای

مقطع متوسطه دوم به رسمیت ومرده است [ .]66همچنین با توجه به مأموریت اصلی این مدارس که توجه بوه
مستعدان محروم است ،برای هیچ قشری بهجا اقشار محروم نباید سهمیه ویژهای در نظر گرهته وود.
اما با توجه به محدودیتهای موجود برای سا جاری پیشنهاد میوود که تنها ،مو کهوای للموی نظیور نموره
دانشآموزان در مقاطع پنلم و وشم و مصاحبه للمی با دانشآموزان معیار پذیر

قرار گیرد و استناد به دی،ور

معیارهای بیارتباط با هلسفهی وجود این مدارس ممنوع ال م وود .همانطور که گفته ود تخصیص سوهمیهی
ویژه برای اقشار محروم نیا اوکالی نخواهد داوت.
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الزم به ذکر است که به للت آسیب های جداسازی محرومین از غیر محرومین این پیشنهاد هرگا مطرح نبوده است که از ورود غیرمحرومین به ایون مودارس
جلوگیری وود ،بلکه همیشه برای اقشار محروم در این مدارس سهمیه ویژه وجود داوته است.

پیشنهاد سیاستی
 -4جمعبندی

ویوهی پذیر

مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سا جاری با مشوک تی اساسوی مواجوه اسوت.

سؤاالت آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تکراری و قبل از برگااری آزمون بهسادگی در دسترس بوده
است .همچنین پذیر

در مدارس نمونهدولتی نیا بر اساس واخصهایی بیارتباط با ماهیت این مدارس در حا

انلام است .این ورایط کام مغایر با لدالت آموزوی و غیر قابل اغماض است.
پیشنهاد لملیاتی برای اص ح ویوهی پذیر

مدارس استعدادهای درخشان ،برگااری آزمون دوم برای غربال،ری

ثانویه است؛ آزمونی که ورط الزم برای ورکت در آن کسب حداقلی از نمره در آزمون نخست است .برگوااری و
ال م نتایج آن نیا باید حداکثر تا  65وهریورماه صورت پذیرد تا لم امکان ثبت نوام دانوش آمووزان در مودارس
استعدادهای درخشان ،قبل از وروع سا تحصیلی هراهم باود.
پیشنهاد محوری برای اص ح ویوهی پذیر

مدارس نمونهدولتی نیا استفاده از همان آزمون استانداری است که

برای مدارس استعدادهای درخشان برگاار میوود .با توجه به محودودیت اجرایوی بورای سوا جواری ،پوذیر
مدارس نمونهدولتی باید بر مبنای واخصهای للمی نظیر نمرات پایههوای پونلم و وشوم و مصواحبهی للموی
انلام وود و دی،ر م کهای نامرتبط با ماهیت مدارس نمونهدولتی مبنای پذیر

قرار ن،یرد.
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