
ورود به این مدارس را عامل موفقیت  ی کنند و دیگر رقابت مال دانش آموزان زیادی برای تحصیل در مدارس تیزهوشان با یکهرس

از فشار روانی و استرس بیش از   نند. در حالی که برخی دیگرر کنکور و قبولی در رشته های پرطرفدار می دانده به ویژه د در آی 

ه مدارس تیزهوشان نمی  مدارس تحمل می کنند ناراضی هستند و مایل به فرستادن فرزندان خود ب زه ای که دانش آموزان در این  اندا

آن را از نگاه والدین و دانش  تا مزایا و معایب  ایمبه بررسی نظرات درباره مدارس تیزهوشان پرداخته ین مقاله،در اباشند. از این رو  

 ارزیابی نماییم.آموزان 

دانش   شموز آرف  ص سبت به مدارس عادی  بیشتری را ن ی دارند و ساعت های ی مدارس تیزهوشان سطح آموزشی و تحصیلی باال

.در این مقاله به بررسی مزایا و  ند برای برخی طاقت فرسا باشد این مدارس می توا آموران می کنند از طرفی دیگر سطح رقابت در

ن در مدارس تیزهوشان  زم برای موفق بود،توانایی های الن آن هاوزان این مدارس و والدی مانش آنظرات دمعایب مدارس تیزهوشان، 

 تداول دیگر پرداخته می شود. ت مسواالو 

 

 

 معرفی مدارس تیزهوشان 

مرکز   در دو  شان راسازمان ملی پرورش استعداد های درخ  1355ال  کتر ایرج برومند با همکاری کارشناسان آمزیکایی در سد

نت  اومع. کردنداقدام به تاسیس دفتر کودکان استثنایی . همچنین سیس کردندان تارزانگپسرانه با نام عالمه حلی و دخترانه به نام ف

ست که بر مسائل تحصیلی دانش آموزان باهوش و مستعد نظارت می  نهادی ا  رش استعداد های درخشان یا به اختصار سمپادپرو

فاوتی  و پذیرش مت  شرایط ثبت ناممدارس تیزهوشان  شود.شناخته می  هوشان تیز عنوانا ه و در بین مردم ب عام  کند.سمپاد در گفتار

ند این مدارس در شهر های پرجمعیت در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم  رگزار می کب   ورودی  بولی آزمون قارد و برای د

 جعه کنند. امر  sampad.medu.ir س دربت نام در مدارس تیزهوشان می توانند به آطلبان برای ث داو دانش آموز می پذیرد.

ساعت    6 نی ا توانی و مقررات م نی قوان   تی باشد اما با رعا یساعت م 30مدارس   ری همانند سا یهوشان ساعت درس  زی در مدارس ت 

، علوم ،   یاضی مکمل در دروس ر ی کتاب ها ی هوشان عالوه بر کتاب درس زی در هفته به آن افزود. در مدارس ت  زی ن  گری د یدرس

حق الثبت و …    فی خودکفا هستند و اکثر درآمد آن ها از طر ین مدارس از نظر مباحث مالی شود. ا  یآموزش داده م زی و … ن  اتی ادب 

کارکنان مدرسه   ری و سا نی و معلم رانی دب  نی شوند. همچن  ی م نشی نش آموزان گزدا زهوشان ی در مدارس ت  لی تحص یشود. برا  یم ای مه

به صورت متمرکز در کل کشور   یلی شرفت تحصی دو آزمون به هدف مشاهده پ  یلی شوند و در طول سال تحص ی م نشی گز  زی ن 

 . شود یبرگزار م

 

 

 

 وشان مزایای مدارس تیزه

بنابراین از هدر  و  ام ظرفیت ذهنی خود استفاده می کنندموزان از تمآموزشی دانش آمه در مدارس تیزهوشان به علت فشردگی برنا

ن  جه استعداد ها و خالقیت آتری قرار می گیرند و در نتی  سخت ی  محیط رقابت می شود. دانش آموزان در آن ها جلوگیری رفتن زمان 

 و با انگیزه ی بیشتری به رقابت می پردازند. شود ی  ها شکوفا م

ای خاصی  ا معیار هن اشاره کرد چرا که نه تنها دانش آموزان ب به کیفیت تحصیلی آس می توان اط قوت این مدارنقاز مهم ترین 

پذیرفته می   زومه ربهترین ربه ی باال و تجدبیرانی با ان هم گزینش می شوند و  ه معلمکند بلورودی می دهو آزمون   پذیرش می شوند

 مشاهده کرد. باالتری را در این مدارس  سطح آموزشاین می توان  شوند. بنابر

د  راد باالتر از خواف بادانش آموزان  آموزان سمپاد را از دیگران متمایز می کند. در حقیقت است که دانش شدید عامل دیگری رقابت  

تیجه  ن دارس استعداد های درخشان سنجیده می شوند در مری با تمام داشن آموزان کشودر آزمون های و با شرکت   می شوندسه مقای 

 ند.د عقب تر نماال رقابت برای کسب رتبه ی بهتری خواهند بود تا از دیگر هم کالسی های خوحهمیشه در 

https://irantahsil.org/sampad-medu-ir/


کالس با تکرار مکررات هدر نمی  وقت  جه است در نتی درسی فراتر از کتاب  معموال سواالتی که در کالس درس مطرح می شود 

در تایم کالس حل می شود  فرصت را پیدا می کند تا نکات بیشتری را عنوان کند و تست های کنکوری از طرف دیگر معلم این رود.

 که در موفقیت دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد. 

می گیرد در باالترین کیفیت ممکن قرار دارد. برای مثال   دانش آموزان این مدارس قرار امکانات و محیط آموزشی که در دسترس

این مدارس در شهر  ن رار گرفت. با وجود متفاوت بودن در این مدارس مورد استفاده قدر ایراای هوشمند آموزشی اولین بار تخته ه

در پی  در سال های پی مدارس سمپاد . ه نمی شود است سمپاد تنها در مباحث درسی و آموزشی خالص لی سی ر کهای مختلف اما به طو

نش  حفظ سالمت جسمانی دابوده اند و آور شهر و استان خود مقام  رشته های متنوع در شهر های مختلف در مسابقات ورزشی 

مقام  فرهنگی المپیاد های علمی و   نش آموزان تیزهوشان در تمامست که داگفتنی اه است. لی این مراکز بودآموزان از برنامه های ک

 . ت ش آموزان داشته اسمختلف دان  و شکوفایی استعداد های تیمختلف شخصی سعی در تقویت ابعاد  واره .سمپاد همآور بوده اند  

 معایب مدارس تیزهوشان 

که در ادامه به بررسی این موارد می   وجود تمام مزایایی که در باال ذکر شده معایبی هم دارد های درخشان با مدارس استعداد 

 دازیم.پر

برتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی به وجود  حس به دلیل قبولی در آزمون ورودی  این مدارس  ش آموزاندان در بعضی از

ها و اردو های  المپیاد،،مسابقاتدانش آموزان در مراسم ها همه ی چرا که به هر حال  ن باشدمی آید که می تواند بسیار آسیب رسا

از همکالسی های خود می  و عدم توانایی برقراری ارتباط با افرادی غیر  قرار می گیرنددر کنار یکدیگر مختلف که برگزار می شود 

وشی را  ،سخت ک ان ممکن است با توهم تسلط بر تمام دروسخشرتواند مشکل ساز باشد.عالوه بر این دانش آموزان استعداد های د 

توضیح می  زان این مدارس را آمو  شدان  تحصیلی در برخی از افت داین مور کنند که چیز خود بسندهسته های ناذارند و به دان کنار بگ

 هد.د

حد در  ،برخی دیگر به دلیل سخت گیری بیش از می شوندبیش از اندازه ور ش آموزان تیزهوشان درگیر غردر حالی که برخی از دان 

شوند. در واقع دانش آموز تازه در ابتدای راه قرار دارد و با مشاهده ی به ثمر  دچار ناامیدی و کاهش اعتماد به نفس می  این مدارس

 . صله می گیردمحیطی رقابتی فااز  می شود و  خود دچار ناامیدیناکافی  تن تالش هایننشس

ر حال هر چیزی بهایی دارد  برخی از تفریحات رایج خانوادگی شود. به هر به دوری از منجسخت گیری مدارس تیزهوشان می تواند 

دور شدن ا تفریحات رایج خود را ندارید  ات بیشتر برای مطالعه است. بنابراین اگر آمائگی ساعهای موفقیت در تحصیل اختصاص و ب 

 بود.  اال گزینه ی مناسبی برای شما نخواهد تمحسمپاد ا

 

 

 

 نظرات درباره مدارس تیزهوشان

 

 و دانش آموزان مدارس تیزهوشان می پردازیم: در ادامه به بررسی تعدادی از نظرات خانواده ها 

 

 سالم دانش آموز الف: 

 تهران(  کی منطقه  زهوشانی هستم. )ت  ک ی تهران داخل منطقه  3  ی من دانش آموز مدرسه عالمه حل

 .هستم ی و هم ناراض ی جهات هم راضاز  یلی خ  در این مدرسه از  من

 ی هستم: تهران راض  1ان منطقه ه تیزهوشدالیلی که از مدرس

 ما رو خالق پرورش بده  کنهی م ی مدرسه ما سع -1



 است.  بهتر ر گی د یمدرسه هااز  یلی مدرسه ما به لحاظ امکانات، از خ -2

  ،یسی من االن چند زبان برنامه نو .دهدپرورش نمی  دانش آموزان را تک بعدی  ،ویندگی ها م یلی که خ یز ی مدرسه ما، برخالف چ -3

 ( هاری بار نم یبچه ها رو تک بعد زهوشانی بود که مدرسه ت  نی )صرفا منظورم ا بلدما و... ر ری می با کورل و پر یساز  لمی ف

  ادی  شرفته ی رو به صورت پ  ی سی که داخلش برنامه نو وتری کامپ  یمثل پژوهش م؛ی دار یبه اسم پژوهش ییکالس ها یسر  ک ی ما  -4

  اد ی  یتر شرفته ی ور به صورت پ  ی می و ش  سازنی م یمختلف یها زی چ ییای می که داخلش بچه ها با مواد ش یمی ش یمثال پژوهش ای . می ری گی م

که   ار ییکه بچه ها کار هاد شو ی برگذار م شگاهی نما کی واخر اسفند ... . آخرش هم هرسال ا گهی د ی ها یپژوهش  یلیی . و خرنی گی م

  دداشتن  دی بازد شگاهی و... هم از نما نی از چیا اومدن و  ف ی ظر  یکه آقا  می و مورد داشت  دکنن  یم ییرونمارا  نده اانجام داد یپژوهشطی 

 ند. مختلف قرارداد بست  ی از بچه ها با شرکت ها یو بعض

 ن منطقه یک تهران: نارضایتی از مدرسه تیزهوشا لی دال

 .دهستن  ادی مقدار ز ه ی و پروژه ها  فی و تکال ادی مختلف فشار م یاوقات واقعا به بچه ها به لحاظ ها یگاه -1

 .کرد  دای دوست خوب پ  هی راحت  شه ی هست و نم  یآزار دهنده ا  زی مقدار چ ه ی باالست و  یلی بچه ها خ انی رقابت م -2

 .بهترن ی لی دانش آموز ها خ هی که از بق کننی نه کمتر!( بچه ها فکر م شتری چهارم )نه ب  ک ی حدود  -3

 !ستی ن  نطوری نه ا ی هستن؛ ول ی نجوری ا زهوشانی مدارس ت  یکل بچه ها دی که فکر کن  دی خوانده باش  یجاها مطالب  یبعض دی شا

  که دانشگاه   د بع یول خوب کنکور پرورش می دهندتنها بری کسب رتبه ی   آموز رااز مدارس االن دانش  یلی خ  ؟ی آخرش که چ یول

 ر بازار کار به مشکل خواهد خورد. ود برای کسب شغل مناسب دام شتم

که   دمی رو م شنهادی پ  نی هست، بهتون ا زهوشانی و االنم داخل مدرسه ت  یدولت  ریی بوده و هم غ یمدارس دولت  یکه هم تو  ی کسعنوان  به

 !هی اسمش چ دی ری که م یاصال براتون مهم نباشه اون مدرسه ا 

 ...و ییعالمه طباطبا ای  ینمونه دولت  ای باشه  زهوشانی مثال "اسمش" ت  یعن ی 

اسم همه مدارس   د ی . شاستی محور ن  درس  ادی مدرسه من زمثال،  ی محور نباشه. برادرس تنها مهم باشه که اون مدرسه  نی ا براتون

 . که هست تفاوت داره ی زی چ نی داخل مدرسه ها با ا تی اسمه! و واقع ک ی  نی همونطور که گفتم: ا ی باشه ول زهوشانی سمپاد ت 

 

 لمی من دانش آموز سمپاد اردب دانش آموز ب: 

گاها  هند و حتی درس های سال آینده را هم دی درس م یعال م هامعلهمه نی هست ب  مانهی هست و فضا صم یمدرسه واقعاً عال تی فی ک

  ست،ی ن  ینطور ی اصالً ا ودشی م  عی ها ضا یشهرستان   حق ویندگی ها که م یبعض!وجود دارد  هم حی تفر یبرا  یکاف وقت  . پوشش می دهند

ه مساوات و  وزان ب هم هست در اینجا با تمام دانش آم  من یمی اتفاقاً دوست صمو کن روستا است ش آموزان ساما یکی از دان کالس  در

 . شودعث فرسایش دانش آموزان نمی فشردگی مطالب بااین مدرسه مقداری درس محور است اما  !شودمی با عدالت برخورد 


