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 زمانی  .باقرزاده هستم  سامدرود و سالم، من  (  1)

ماه   ۸کردم  که داشتم متن این پادکست رو ویرایش می

و   ۲1و   من  روایت  بودم.  شده  سمپادی  که  بود  روز 

زندگی جدید  نیست، یک  روایت  واقع یک  در  سمپاد 

است. ورود من به سمپاد یک تولد دوباره بود. من سام 

جدیدی شدم. هممون میدونیم نوزادی که تازه به دنیا  

چالش اطرافیانش  و  خودش  برای  درست میاد،  هایی 

این مستثنی نبودم.   میکنه. من هم نوعی نوزاد بودم و از

امتحانای چالشی و رفتار عجیب   از تکلیفای سنگین و

کردم  معلم فکر  با خودم  اینارو   اگهها!  که  بود  نفر  یه 

زودتر به من میگفت، شاید راحت تر با سمپاد سازگار 

با  من  آشنایی  میداشتم.  بهتری  عملکرد  و  میشدم 

ه سروک مصادف با ورود من به سمپاد بود و این دو تجرب

این تصمیم رو  قبل  از فصل  برابری داشتند.  پیشروی 

داشتم که توی سروک با بقیه فارغ التحصیالی سمپاد 

باشیم داشته  دربارش  فرصت   بحثی  توی  این فصل  و 

که از کسانی   بطوری  .جستار این مسئله رو مطرح کردم

نظر غیر سمپادی، خواستم  و چه  و   که چه سمپادی 

را به گونه ای ک تا تجربیات خود  اربردی مطرح کنند 
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برای آنان که میخواهند به سمپاد بپیوندند، قابل استناد 

 ! بریم ببینیم در این گفتگو چه گذشتهباشد.  

روشن میکند و منظور سام   می نعاولین چراغ را  (  ۲)

از کاربردی بودن تجربیات جویا میشود. سام هم قابل  

کند. نعیم در اولین پاسخ به را مطرح می  استفاده بودن

اشاره میکند. او میگوید اگر    «پرورش استعداد»  عنوان

سمپاد را مجری پرورش استعداد بدانیم، آیا کسانی که 

ها ده شدن استعداداند، از داشتن و پرورانغیر سمپادی

می آزمون  محروم  شدن  تبدیل  او  همچنین  ؟  شوند 

را،   ناسالم  رقابتی  تالش  یک  به   ناکارآمد سمپاد 

سمپاد کند که  در پاسخ نعیم قبول می  سام  خواند.می

و گز آزمون  زمان  را    نشیدر  استعداد  از  مقصود خود 

و هوش اصلی   سازد یمخاطبانش واضح و شفاف نم   یبرا

برای اونها همان استعداد و تحلیل محاسبات است اما 

می خودش اضافه  ماهه  هشت  تجربه  که  نشان    کند 

است که   یسازمان دانش آموزان  نیا  صودمق   دهد که می

و در کنار درس،   کند یآنان از درس عبور م  ی راه زندگ

به واسطه هوش خود   یزندگ  ی لذت ها  گریاز د  یبهره ا
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هم دوست داشت ادامه بحث را ببیند، تا   د یام  برند.یم

 طوفانی وارد بحث شد.   ماجدوقتی  

سمپاد را نه تنها عامل پرورش استعداد    ماجد (  3)

دانست، بلکه عامل انحراف استعداد خود می خود نمی

او که خود مستعد علوم انسانی بوده، به علوم   .دانست

تی ریاضی هدایت شده و یکی از دوستان او هم با وضعی

مشابه که مستعد موسیقی بوده، به راه غیر، هدایت شده 

بود. هر دوی آنها با سختی های فراوان راه درست را 

اند. شاید فکر کنید ماجد از سمپاد دلگیر است، یافته

او می ادامه صحبتش، غافلگیر کننده است.  گوید  ولی 

اگر سمپادی نبود، من هم چنین فردی نبودم، زیرا در 

، سمپاد دادمیانقالبی    شعارهایای که جامعه  دورهآن  

به دنبال آموزش و تحصیل نسلی بود که زاده آن دوران  

بودند. او با این موافق است که تحصیالت با کیفیت باید 

ولی این دغدغه تمام مدارس .  در اختیار همگان باشد

غیرانتفاعی و  ارائه  است  متمایزی  خدمات  هم  ها 

گزینش و مسابقه در کاره. پس حاال که   ؛ یعنی دهندمی

باید سمپاد   د،همه دسترسی به خدمات باکیفیت ندارن

ماجد   ها و همه مدارس را شبیه هم کنیم؟و غیرانتفاعی
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نقص سمپاد را در تعصبات قدیمی که دروس مهم و 

و شیمی  فیزیک  و  ریاضی  فقط  را  بیند، می  تاثیرگذار 

به  می پاسخ  در  سام  و داند.  عدالت  مفهوم  به  ماجد، 

برابری اشاره میکند و عدالت را به آن مفهومی که به 

او به  فرد  توانایی  و  استعداد  شود  بها   مقدار   در  ، داده 

 بیند. می  سمپاد

ادامه  (  4) معتقد   کاوهدر  او  شود،  می  بحث  وارد 

هایی سمپاد ایده بدی نبوده. اینکه دولت روی بچهاست  

گذاری کند باشند سرمایهکه ممکن بود استعداد داشته  

بود دورتر شده است. ولی حال، سمپاد از آنچه باید می

های او مانند ماجد، آسیب بزرگ سمپاد را انحصار رشته

دانست و افزایش بی مورد تعداد  ریاضی و تجربی و می

را هم   آموزش و کادر غیرمجرب مدارس و افت کیفیت  

سام در پاسخ به کاوه با  دانست.  در این امر دخیل می

نیست چون در شهری مثل  گسترش مدارس مخالف 

اعتقاد دارد که شاید هزاران دانش آموز مستعد تهران 

در مورد کادر مجرب هم بخشی از   وجود داشته باشد.

خودشان   زندگی  چهل  یا  سی  دهه  در  سمپاد  کادر 

فارغ از  اغلب  و  سمپاد التهستند  چرا   ،حصیالن  اما 
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توانند نسل بعد از خود را پرورش دهند؟ آیا اشکالی نمی

 در انتقال نسل به نسل است؟ 

یکدست بودن دانش   کاوهدر کنار این موارد،  (  5)

را سمپاد  برنامه  آموزان  برای  عطفی  های ریزینقطه 

اما دانست  تر تدریسی میآموزشی و سرفصل های جدی

رات سمپاد هم همین است ض یکی از مکند که  اشاره می

های از بچهبودن    « تافته جدا بافته »  ها توهمِکه این بچه

می پیدا  را  محیطکنند.  دیگر  که  دیگری  های آسیب 

می  اصطالحاً دچارش  و یکدست  پذیرش  عدم  شوند، 

هایی  هاست. یعنی بچههای ذاتی میان آدمدرک تفاوت

می تحصیل  مدارس  این  در  ممکن که  است   کنند، 

هایی که تری در برابر همسن و سالپذیری کمانعطاف

سام هم با این   .در جایی متفاوت هستند داشته باشند

ذکر می است و  بچهنکته کاوه موافق  قبولی کند  های 

تطبیق هم  دهم  یا  همسننهم  با  کمتری  های پذیری 

خودشان دارند و فقط روی درس خواندن و رسیدن به 

 د.سطح مطلوب تمرکز دار

هم که در سمپاد درس نخوانده اشاره   سوگل   (6)

نمیمی را  مدارس  بقیه  با  تفاوتش  که  ولی کند  داند. 
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داند که با هدف بهبود آموزش و پرورش تاسیس شد می

کند و فقط روی چند ای را پشتیبانی نمیاما هر حیطه

خاص   هر تمرکز  رشته  مناسب  یعنی  این  و  کرده 

کاوه و ماجد به این هم اشاره آموزی نیست. و مثل  دانش

و قدرت روزهای می قوا  با همان  کند که کمتر جایی 

دهد و سمپاد هم مستثنا نیست و رو به اولش ادامه می

رود. یعنی امروز امتیازی که اسم مدرسه به سستی می

خیلی مهمتر شده تا چیزی که قرار است از   دفرد میده 

از    است  مدرسه یاد بگیرد. سام هم با سوگل موافق و 

های دیدگاه یکی از مسئولین مدرسه شنیده که تاکتیک

و اینجا شنیدن و دارد.  هر سال نیاز به بازنگری  سمپاد 

بچه تجربیات  شانزدهم  خواندن  کوی  جُستار های  در 

 به پایان رسید. سام  


