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مقدمه

پرداختن به مباحث مرتبط با آموزش يکی از ديرپاترين مو ضوعات مطرح شده در علوم
اجتماعی ا ست که مورد توجه ب سياری از متقدمين اين عر ضه نظير «اميل دورکيم» 2نيز
قرار گرفته اســت .از منظر دورکيم آموزش نقشــی محوری در فرآيند اجتماعی شــدن
کودکان ايفا کرده و جايگاه مؤثری در انتقال ارزش های و قواعد اخالقی جامعه به افراد
جامعه دارا ست .البته دورکيم عالوه بر موارد فوق ،کارکرد ويژه را نيز مربوط به آموزش
در جامعه صنعتی ذکر میکند که مبتنی بر آموختن مهارتهای تخ ص صی جهت برعهده
گرفتن وظايفی ويژه در جامعه مدرن ا ست (گيدنز و ساتين ،1395 ،ج ،2صص.)442-443
بر اين مبنا توجه به کشف ،رشد و هدايت افراد نخبه ـ بهعنوان اشخاص دارای استعداد
ذاتی و توانايی اکتسابی ــــ بهواسطه جايگاه راهبردی و پايدارشان در مسير پي شرفت و
ترقی يک جامعه ،در جامعه مدرن بهعنوان يک ضرورت مورد تأکيد بيشتری قرار گرفت
و البته نخبگان علمی جاي گاه ويژهای را به خود اختصـــاص دادهاند .ازاينرو نهادهای
سياستگذاری متعددی ـ درسطوح مختلفِ جهانی تا محلی ـ در اين راستا ايجاد شده
و به گ سترش اين رويکرد پرداختند 3.در اين را ستا سازمان ملی پرورش ا ستعدادهای
درخشــان (ســمپاد) بهعنوان راهبردی در زمينه آموزش نخبگان در قبل و پس از انقالب
اســـالمی اجرايی گرديد 4و طی ســـه دهه اخير به يکی از گســـتردهترين مجموعههای
آموزشی يکپارچه در سطح آموزش و پرورش تبديل شده است .البته ايجاد اين سازمان
تنها يک سياست بخشی نبود بلکه به مرور ،جريانی را در جهت پرکردن برخی خألهای
اين حوزه در سـطوح متفاوتی به همراه داشـت .تأسـيس مرکز المپيادهای علمی کشـور
( )1366که به باشـــگاه دانشپژوهان جوان ( )1374تغيير يافت و نيز بنياد ملی نخبگان
( )1384را میتوان بخشــی از اين موارد دانســت .5اما نکته حائز اهميت آن اســت که
مدارس سمپاد در مقاي سه با ديگر بخشهای ذکر شده ،تعامل گ سترده و مداومتری در
بازه سنی ب سيار اثرگذار نوجوانی ،با مخاطبين اين جريان سيا ستگذاری دا شتهاند و
ازاينرو میتوان نقش و تأثيرگذاری اين مدارس در عرصـــه آموزش ،به مثابه يک نهاد
اجتماعی ،را جدیتر قلمداد کرد .در واقع توجه به تفاوت ميان آموزش و تحصـــيالت
رســمی ،امری ضــروری به نظر میرســد که موجب گســترش دامنه تحليل و ارزيابی
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مجموعه ســياســتهای آموزشــی حول محور نخبگان ،در عرص ـه مطالعات اجتماعی ـ
فرهنگی میشــود؛ چه آنکه تحصــيالت بيانگر فرآيندی رســمی در زمينه انتقال دانش و
مهارت های م شخص و از پيش تعيين شده و همگانی متنا سب با رده سنی يادگيرندگان
و نيز حوزه تخ ص صی اي شان در مقاطع باالتر ا ست و در ب سياری از ک شورها تا سن
مشــخصــی اجباری اســت .اما آموزش را میتوان نهادی اجتماعی دانســت که در جهت
توانمندســـازی مخاطبان خود در زمينه کســـب مهارت و دانش قدم برمیدارد و درصـــدد
گ سترش افق ديد ان سان ا ست (گيدنز و ساتين ،1395 ،ج ،2صص  .)444-445بر اين مبنا،
ســمپاد بهعنوان ســرنمونی 6از مراکز آموزش نخبگان در ايران ،عالوه بر کارکرد تحصــيلی،
سازوکار نهادی مرتبط با عرصه فرهنگی ـ ارتباطی را در گستره وسيعی از کشور پديد آورده
اســت که فراتر از تعلقات قومی و فرهنگی اختصــاصــی مخاطبان خود اســت چرا که آنان
(دانشآموزان محصــل در اين مراکز) خود کنشــگرانی هســتند که متناســب با وضــعيت
ارتباطیای که در آن قرار دارند ،تعلق و وابســـتگی خويش را معنادار میکنند و از اين رو
توجه به شکلگيری هويت اين مجموعه نيازمند بررسی در فرآيندی (فرهنگی ــــ) ارتباطی
است (وحيدا ،1389 ،ص.)148
در راســتای بررســی مؤلفههای فرهنگی مشــترک اجتماع دانشآموختگان مدارس

سمپاد ـ که متأثر از تحصيل در اين مراکز باشد ـ ،نظريه ابعاد فرهنگی خرت هوفستده
مورد اســتفاده قرار گرفت چرا که يکی از نقاط قوت اين چارچوب نظری توجه توأمان
آن به مؤلفههای مديريتی (بويژه سازمانی) و اجتماعی ـ فرهنگی است .در اين نظريهپس
از مطــالعــه و تحليــل ارزشهــای فرهنگی جوامع متعــدد ،الگويی فرهنگی جهــت
تبيين و توضـــيح رف تار های فرهنگی و ارت باطی درونی هر يک از آن ها ارا ئه مید هد
) .(Samovar, Porter, McDaniel, Roy,2012, pp.170-177نکته قابل مالحظه در روند تحليل
نظريه ابعاد فرهنگی ،تکيه آن به تمايز ميان درون فرهنگ مورد مطالعه و تمايز آن با

گفتمانها همتراز اما متفاوت است که با توجه به تمرکز مسئله بر دوگانه تقابلی «خود و
ديگر» در کليت موضـــوع (تمايز ميان دانشآموختگان مدارس ســـمپاد و ســـايرين) و
بهعالوه مطالعه سازوکار فرهنگی در ميان اين گروه ـ که متأثر از برداشت ارتباطیِ ايشان
از تمايز شکل گرفته میباشد ـــ بهرهگيری از دانش نشانهشناسی فرهنگی بهويژه اشکال
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ديناميسم خود و ديگر ،مطلوب ارزيابی میشود.
با توجه به اهميت مس ـئله نخبگان و مدارس ســمپاد ،حجم قابل توجهی از مقاالت،
کتب و پژوهش هايی مرتبط با آن منتشـــر شـــده اســـت که البته عمده آن رويکردی
روان شناختی و رفتار شنا سانه دارد و بخش محدودتری از منظر اجتماعی به اين پديده
نگر ستهاند .فرخ زارع ( )1390سبک ا ستفاده دانشآموزان مدارس سمپاد و تأثيرات آن
بر همبســتگی ايشــان را دارای رابطهای معناداری دانســته اســت .به بيان ديگر فضــاهای
اجتماعی تحت سايبر ،عرصه مناسبی برای تأکيد مجدد اين افراد به عناصر هويتبخش
مشــترک خود در ســطحی فراتر از شــهر و اســتان خويش اســت .بر مبنای اين پژوهش
میتوان از ظرفيت فضای سايبر و خصوصاً شبکههای اجتماعی بهعنوان عرصهای برای
ارتباطات مبتنی بر عناصر بيناالذهانی فرهنگی دانشآموختگان اين مدارس در استخراج
ابعاد فرهنگی م شترک اي شان بهره برد .مهدی واال ( )1392نيز در قالب پاياننامه خويش
به بررســـی اثرســـنجی فرهنگی برنامه های ملی مدراس اســـتعدادهای درخشـــان بر
دانشآموزان آن پرداخته است .اين پژوهش که با رويکرد تلفيقی کيفی ــــ کمی صورت
پذيرفته ا ست پس از ا ستخراج شاخصهای مبتنی بر اثر سنجی فرهنگی اين مدارس در
م صاحبه با متخ ص صان مربوطه ،به سنجش کمی آن در دو مدر سه پرداخته ا ست .در
بررسی نسبت ميان پاياننامه مذکور و پژوهش حاضر میبايست به اين نکته توجه نمود
که در مطالعه پيشرو محوريت با «فرهنگ آنگونه که هســـت» می باشـــد و الگوهای
آرمانی ســياســتگذاران کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت؛ اگرچه رويکرد اکتشــافی
پژوهش حاضـــر امکان ارزيابی دقيقتری از نســـبت ميان موقعيت فرهنگی کنونی اين
مراکز و آنچه که بايد باشــد ميســر میگردد .بر اين مبنا س ـؤال محوری پژوهش عبارت
اســت از« :ابعاد فرهنگی متمايز اجتماع دانشآموزان /دانشآموختگان مدارس ســمپاد با
تکيه بر پيکره اطالعاتی در فضای سايبر چيست؟».
 .1نظریه ابعاد فرهنگي

يکی از تق سيمبندیهای پيرامون نظريات ارتباطات ميانفرهنگی ،نظريههايی ا ست که به
تبيين تفاوتهای فرهنگی در ارتباطات میپردازند (گاديکان ست ،املی ،ني شيدا و اوگاوا،
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 ،1385صــص .)52-53اگرچه در اين زمينه نظريات متعددی وجود دارد اما نظريه ابعاد
فرهنگی هوف ستده نقش تعيينکنندهای را دارا ست و حتی ساير تئوریها نيز از اين ابعاد
در تبيين خويش بهره بردها ند ( گادي کانســـت و ديگران ،1385 ،ص  .)57نظر يه اب عاد
فرهنگ ملی هوفستده و همکاران ،يکی از مهمترين نظريهها در عرصه مطالعه ارزشهای
موجود در هر فره نگ بهشـــ مار میرود .اين توانم ندی مو جب اســـت فاده از آن در
پژوهشهای متعدد و گسترده علمی در سه دهه اخير گرديده است ،بهطوری که بيش از
 2600مورد ارجاع طی سالهای  1980-2002در متون علمی و دان شگاهی به اين ابعاد
داده شده است .اين امر در شرايطی است که نظريه مشابه هال که بهعنوان يک پژوهش
رقيب مطرح میبا شد تنها  94بار در بازه سالهای  1976-2002مورد ارجاع قرار گرفته
اســت ( .)Litvin, Crotts,& Hefner,2004, p.30هوفســتده طی پژوهشهای خود از  1980تا
 ،2012شــش بعد محوری را بهعنوان ابعاد اصــلی مورد مطالعه فرهنگ مورد توجه قرار
داده ا ست که عبارتند از فا صله قدرت ،7فردگرايی /جمعگرايی ،8زنگرايی /مردگرايی،9
گريز از عدم قطعيت (احتمالگريزی) ،10جهتگيری بلندمدت /کوتاهمدت ،11هوسرانی
و خو شتنداری (Samovar et al., 2012, p.192)12که در ادامه به تو ضيح آن پرداخته خواهد
شد.
 .1-1فاصله قدرت

فاصــله قدرت عبارت اســت از ميزان انتظار و پذيرش اعضــای ضــعيفتر نهادها و يا
سازمانها در يک کشور ،از قدرتی که بصورت يکسان توزيع نشده است .نهادها ،عناصر
ا صلی يک جامعه مانند خانواده ،مدر سه و اجتماعات ه ستند و سازمانها نيز محل کار
مردم به شمار میروند ) .(Hofstede ,& Bond, 1984, p.419پذيرش فاصله قدرت در عرصه
اجتماعی به اين معناست که در جوامع دارای فاصله قدرت باال ،قدرت واقعيتی اسا سی
به شمار میرود و بر قدرتی بدون چون و چرا و آمرانه تأکيد دارند .اما در فرهنگهای با
فاصــله قدرت کم ،قدرت کارشــناســانه و مشــروع مرجح اســت (گاديکانســت،1383 ،
ص .)62هوفســتده ميزان دخالت و اثرگذاری ســيســتم آموزشــی در تغيير يک جامعه را
پر س شی بیپا سخ میداند .در و ضعيتی که فا صله قدرت اندک ا ست ،معلمان جوان به
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دانشآموزان نزديکترند و معموالً دوســت داشــتنیتر از معلمان مســن هســتند .فرآيند
تحصــيلی دانشآموز محور اســت و به خالقيت دانشآموزان پاداش تعلق میگيرد ،و به
تبع از دانشآموزان انتظار میرود مســـير ذهنی خودشـــان را بيابند .فرآيند تحصـــيلی
غيرشخصی است و آنچه انتقال میيابد «واقعيت»هايی مستقل از معلمان تلقی میشوند.
در اين سيستم آموزشی کيفيت يادگيری تا حد زيادی توسط بهواسطه ميزان ممتاز بودن
دانشآموزان تعيين می شود و در مجموع بايد گفت که کل نظام آموز شی ،بر مبنای نياز
به م ستقل شدن دانشآموز شکل گرفته ا ست .اما در ف ضايی با فا صله قدرت زياد ،نظم
در کالس جايگاهی جدی را دارا ست و از والدين نيز انتظار میرود که به من ضبط شدن
دانشآموزان کمک کنند (هافستد ،1388 ،صص.)54-58
 .2-1فردگرایي /جمعگرایي

فردگرايی و جمعگرايی بهعنوان يکی از دوگانه های مهم در مطالعه تفاوت فرهنگ ها
مطرح است .فردگرايی اشاره به جامعهای دارد که در آن انسجام اجتماعی نسبتاً ضعيف
ا ست و تأکيد ا صلی افراد معطوف به توجه به خود میبا شد؛ از سوی ديگر در جوامع
جمع گرا ،م يان افراد درون گروه و خودی با غيرخودی و افرادی بيرون از گروه ت مايز
وجود دارد و افراد گروه بهوا سطه حمايتی که گروه از اي شان دا شته ا ست ،ن سبت با تک
تک اع ضای گروه موظف به ياریگری ه ستند (نات ،1387 ،ص .)61در همين جهت دو
مفهوم خودپنداره مستقل و خودپنداره همبسته مطرح گرديده است .خودپنداره مستقل در
فرهنگهای فردگرا غالب ا ست و بر ا ساس آن افراد خود را بینظير دان سته و در ت صميم
گيری برای انتخاب چگونگی رفتار ،جايگاه ديگران را به حساب نمیآورند .از سوی ديگر
هنگامی که خودپنداره همب سته غالب با شد ،ديگران در خودانگاره افراد دخيلاند .اين نوع
از خودپنداره عمدتاً در جوامع جمعگرا مشـــاهده میشـــود .البته نکته مهم آن اســـت که
هويتهای فردی در فرهنگهای فردگرا و جمعگرا و نيز هويت اجتماعی در فرهنگهای
جمعگرا عمدتاً مبتنی بر خودپنداره همبســـته اســـت اما هويت اجتماعی در فرهنگهای
فردگرا لزوماً بر خودپنداره همبســته تکيه ندارد (گاديکانســت ،1383 ،صــص .)56-57در نظام
آموزشی جوامع فردگرا ،اظهار نظر دانشآموزان در کالس از مطلوبيت بيشتری برخوردار
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است .در اين شرايط بحث رودررو غالباً سودمند است و حفظ وجهه و هماهنگی گروه
چ ندان اولو يت ندارد .در مجموع هدف تحصـــ يل و آموزش در اجت ما عات فردگرا،
آ مادهســـازی فرد برای دســـت يافتن به جاي گاه در جام عه ديگر و نحوه روبرويی با
موقعيت های جديد اســـت؛ اما در فرهنگ جمعگرا ،تأکيد بر انطباق با مهارت هايی
میبا شد که الزمه ع ضويت فرد در گروه میبا شد و به م شارکت وی بيانجامد (هاف ستد،
 ،1388ص.)104
 .3-1مردگرائي /زنگرائي

دو گانه مردگرائی و زنگرائی به نحوه توزيع نقشهای جنســيتی در جامعه میپردازد که
البته تقسيم نقشهای اجتماعی در ميان زنان و مردان در جوامع ،کمابيش امری قراردادی
و دلبخواهی و در ميان اجتماعات گوناگون بشــری ،متفاوت اســت (نات.)66 ،1387 ،
مردگرائی به جوامعی تعلق دارد که نقشهای جنسيت اجتماعی مشخص و متمايز است؛
در اين شــرايط از مردان انتظار جســارت ،جاهطلبی ،اســتقالل و تالش در جهت کســب
قدرت مادی و از زنان ،ماليمت انتظار میرود .اما زنگرائی متعلق به جوامعی اســت که
در آن نقش نقشهای جن سيتی با همديگر همپو شانی دارد (هاف ستد ،1388 ،ص .)126در
واقع در اينگونه فرهنگها که بر مبنای سياليّت و تحرک نقشهای جن سی ا ست ،از زنان
و مردان همزمان انتظار اعتدال ،توجه به کيفيت زندگی ،خدمات و وابستگی متقابل میرود
( گاديکانســـت ،1383 ،ص .)63بر اين مبنا در مدارس متکی بر نگرش مردگرا ،بهترين
دانشآموز در جايگاه هنجار اســت و از ســوی ديگر اســاتيد و آموزگاران برجســته ،مورد
قدردانی قرار میگيرند .همچنين تأکيد بر برابری رقابت در بين همکاران و حل مناقشــات
از طريق جنگيدن مورد توجه است (هافستد ،1388 ،ص.)146
 .4-1احتمالگریزی (اجتناب از عدم قطعیت)

احتمالگريزی را میتوان «ميزان ترسی که اعضای يک فرهنگ در موقعيتهای ناشناخته
و نامشـــخص احســـاس میکنند» نمود .عصـــبی شـــدن و نياز به پيشبينیپذيری از
مشــخصــههای اين احســاس اســت؛ مشــخصــهای که لزوم ايجاد مقررات مکتوب و
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غيرمکتوب را موجب می شود (هافستد ،1388 ،ص .)169در واقع احتمالگريزی بر پايه
پاســخی اســت که هر فرهنگ در قبال نحوه تعامل با گذر زمان میدهد .نوع ديدگاه به
آينده ،مو ضوع محوری اين بحث میبا شد .برخی از فرهنگها ،آينده را امری قابل نفوذ
و مديريت میپندارند و برخی جوامع ديگر ،بیخطری ،بردباری و تحمل در قبال مسائل
پيشرو مدنظر قرار میدهند (نات ،1387 ،صـــص .)64-65در نظام آموزشـــی مبتنی بر
احتمالگريزی قوی ،يادگيری ســاختارمند ،ارائه تکاليف بهطور دقيق و همراه با جزئيات
و زمانبندی شفاف ،وجود تنها يک پا سخ صحيح و ت شويق دانشآموزان در مقابل دقتی
که داشتهاند ،از ويژگیهای اصلی به شمار میروند .اما در سوی مقابل اين پيوستار ،عدم
تمايل به ساختارمندی تکاليف ،طرح يادگيری با مو ضوعات مبهم و تکاليف گ سترده از
موارد مرجح در نظام آموزشــی جوامع کمتر ابهامگريز میباشــد .موضــوع ديگر تفاوت
ديدگاه پيرامون معلمان برتر ا ست .در فرهنگهای بيشتر ابهامگريز ا ساتيد متخ صص و
دارای زبان مرموز علمی مورد توجه هســتند .بهعالوه اينکه دانشآموزان نيز معتقدند که
مســائل پيش پا افتاده در نظر ايشــان ،برای ديگران مبهم و احتماالً ناشــناخته میباشــند
(هافستد ،1388 ،صص.)178-179
 .5-1جهتگیری بلندمدت /کوتاهمدت

اين بعد اشاره به نحوه تعامل جامعه در مواجهه با موارد غيرقطعی و مبهم میپرازد .برخالف
چهار مورد قبل ،اين بعد با تکيه بر پژوهشهايی در شــرق آســيا 13مورد توجه قرار گرفت.
نتايج بهدست آمده از بررسی نتايج بهدست آمده از تحليل  23کشور شرق ،بيانگر مشابهتها
و تفاوتهايی با ابعاد مطرح شده تو سط هوف ستده بود .در واقع سه بعد فا صله از قدرت،
مردگرايی و فردگرايی با سه محور از  CVSهمب ستگی داشتند .اما هيچيک از دستهبندیهای
حاصل شده قابليت معادليابی با بعد احتمالگريزی را نداشتند و در واقع احتمالگريزی در
تحقيق  CVSبه چشــم نمیخورد .در اين ميان بعد ديگری در تحقيقات بوند با عنوان پويايی
کنف سيوسی م شخص شد که در نمونههای م شابه اين پژوهش با رويکرد غربی ،اشارهای به
آن نشده بود ( .)Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, p.239از آنجا که اين پرسشنامه صرف ًا
در ميان  23کشور توزيع شده بود ،از جنبه دادههای جمعآوری شده و قابليت تعميم در
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سطح جهانی ضعيف بهنظر میر سيد .به همين جهت مينکوف و هوف ستده از دادههای
آماری بينالمللی «بررســی ارزشهای جهانی» بهره بردند و از ســوی ديگر مؤلفههايی
نظير ساختار آموز شی و ر شد اقت صادی را نيز در تحليل خود دخيل کردند

( & Minkov

 .)Hofstede, 2014, p.16يکی از محورهای که هوف ستده و مينکوف در بخش آموزش مورد
توجه قرار دادند مقايسه آمار استخراج شده از  TIMSS14بود .15نکته قابل توجه آن است
که ميان ريا ضيات و جهتگيری بلندمدت همب ستگی قوی وجود دارد ،در صورتی که
اين امری در رابطه ميان علوم و جهتگيری بلندمدت مشاهده نشده است .بر اين اساس
در جوامع دارای جهتگيری بلند مدت موفقيت از ديد دانشآموزان مبتنی بر تالش و يا
عدم تالش آنهاست و هدايت استعدادهای درخشان در عرصه علوم کاربردی و ملموس
صــورت میگيرد اما در رويکرد رقيب ،موفقيت امری وابســته به شــانس تلقی میشــود

).(Hofstede et al., 2010, p.254

 .6-1خویشتنداری /هوسراني

دوگانه خويشتنداری و هوسرانی با محوريت ارتباطات ميان فرهنگی بهعنوان ششمين
محور از ابعاد فرهنگ ملی معرفی شد .در زيادهروی تمايل مجاز شمردن ار ضاء ن سبت ًا
آزاد در خواستههای طبيعی و اساسی انسان ديده می شود که مرتبط با احساس لذت از
زندگی و دا شتن سرگرمی ا ست ) .(Hofstede et al., 2010, p.281گذراندن اوقات فراغت،
تفريحی و شـــادی با دوســـتان ،هزينه و خريد کردن و ارضـــای تمايالت جنســـی از
محورهای اصــلی اين خواســتهها بهشــمار میروند ) .(Hofstede & Minkov, 2013, p.9از
ســـوی ديگر خويشـــتنداری بهعنوان قطب مخالف ،بر اين نکته تأکيد دارد که رفع
خواســتهها و نيازها میبايســت متوقف و توســط هنجارهای ســخت اجتماعی کنترل
گردد ) .(Hofstede et al., 2010, p.281در اين جوامع بهدل يل کنترل اينگو نه ت مايالت به
ارضاء خواستههای مذکور ،افراد احساس کمتری از لذت بردن پيرامون زندگی خويشی
دارند ) .(Hofstede & Minkov, 2013, p.9البته مشخصاً مقصود از لذت ،احساس خوشآين ِد
برآمده از رفع خواســتههای ذکر شــده در زيادهروی اســت .در اين فضــا صــرفهجويی
اولويت میيابد و نظم اجتماعی مهمتر از آزادیهای فردی تلقی میگردد .اما در زيادهرو
م صرف و هزينه کردن بر خوي شتنداری مالی تقدم دارد و احساس آزادی و لذت فردی
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بوا سطه اوقات فراغت و بودن با دو ستان اهميت بااليی را به خود اخت صاص داده ا ست
(.)Samovar et al., 2012, p.193

 .2نشانهشناسي فرهنگي و دوگانه تقابلي خود و دیگر

مکتب نشــانهشــناســی فرهنگی که از دهه 1950در روســيه فعاليت داشــت ،با محوريت
«يوری لوتمان» 16و «باريس اوســپنســکی» 17طی مجموعهای از کتب و مقاالت مشــترک
خصوصاً در دهه  1970و  1980ميالدی ظرفيتهای ويژهای در نشانه شناسی پديد آورد
که به اعتبار ح ضور آنان در ک شورهای رو سيه و ا ستونی به مکتب م سکو ــــ تارتو نيز
شهرت يافت .فرهنگ از منظر واضعان اين مکتب عبارت است از سازوکاری که در پی
آن متون انبا شته می شوند و از سوی ديگر اين متون انبا شه شده شکلدهنده فرهنگ
ه ستند ) . (Lotman & Uspensky, 1978, p.218اما نکته مهم آن ا ست که از منظر لوتمان متن
همواره درون چارچوب مشخصی ارائه می شود و با آغاز و پايانی همراه است؛ در نتيجه
متن يک کليت محدود و دارای مرز است که اين ويژگی امکان تحليل سطوح درونمايه،
انسجام و سلسه مراتب آن را ميسر می سازد ) .(Torop,2009,p. xxxvاز سوی ديگر فرهنگ
ن يز ب ـه ع نوان حــا فظــهای غ ير مورو ثی ،خود در نظــا می از ممــا نعــت و
انتظارات شـــکل گرفته اســـت و بر اين مبنا متعلق به اجتماعی مشـــخص تعلق دارد
) .(Lotman & Uspensky, 1978, p.213بر اين مبنا دوگانه تقابلی طبيعت ــــ فرهنگ به مثابه
عر صهای برای توليد و تبادل متن از اهميت قابل توجهی دارد و از سوی اندي شمندانی
نظير پوزنر از آلمان و سون سون از سوئد مورد توجه قرار گرفته ا ست (لوتمان 1996؛
پوزنر1989 18؛ ســونســون )1997 ،1996 ،1987 19و تالشهای برای تحليل ابرالگوی
تقابل طبيعت ــــ فرهنگ به چند الگوی زيرين صورت گرفته است (برای معرفی کامل
الگو نک :پاکتچی ،1391 ،صص.)204-179

نمودار .1ابرالگوی طبیعت و فرهنگ و الگوهای خرد ذیل آن (پاکتچی ،1391 ،ص)185
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طبیعت ـ فرهنگ

الگوی اول:

الگوی دوم:

الگوی سوم:

طبیعت ـ فراطبیعت

خائوس ـ کوسموس

بربری ـ هلنیسم

نیاز کوتاه مدت

زندگی فردی

نیاز بلند مدت

زندگی اجتماعی

غیرانسانی ـ انسانی

در اين ميان برخی از الگوهای (طبيعت ـ فراطبيعت) به فرهنگ جهانی تکيه دارد و
برخی ديگر (نظم ــــ آشوب) قابليتی دو وجهی در پرداخت توأمان به فرهنگ جهانی و
فرهنگ بومی را دارا هستند و گروه سوم (بربريت ـ هلنيسم) ،تنها با فرهنگ بومی و در
ســطح خرد تناســب دارد (پاکتچی ،1391 ،صــص .)186-185با توجه به ســطح تحليل
پژوهش حاضــر از فرهنگ الگوی ســوم محوريت میيابد که بر مبنای آن الگوی اخير،
طبيعت به مثابه امری ناظر به بربري ّت در برابر فرهنگ به مثابه وضـــعيت خود قرار
میگيرد و اين الگو در مقام تعميم ناظر بر الگوی تقابلی خودـ ديگر است .در واقع تکيه
لوتمان در برابرانگاری الگوی خود ـ ديگر با الگوی طبيعت ـ فرهنگ بر اين باور يونانی
متکی است که يونانيان را بهعنوان «هلنس» 20در برابر مردمان يونانی نابلد« ،بارباروس»،21
قرار میداد ( پاکتچی ،1391 ،ص .)190اهم يت اين الگوی ت قابلی ز مانی دوچ ندان
می شود که از منظر سون سون ن شانه شنا سی فرهنگی درباره خود فرهنگ ني ست بلکه به
الگويی میپردازد که اعضــای يک فرهنگ درباره فرهنگ خويش به آن قائل هســتند و
بهعالوه آنکه اين الگو نيز بيش از آنکه با فرهنگی منفرد ســروکار داشــته باشــد متکی بر
روابط ميان فرهنگ ها (نظير خردفرهنگ ها ،ســـپهرهای فرهنگی و )...اســـت

( Sonesson,

 .)2000,p.537در واقع ديناميســـم و پويايی ميان فرهنگ به مثابه خود با ديگری (نافرهنگ)،
الزمه شکلگيری هويت آن فرهنگ ا ست؛ البته ماهيت اين تقابل طيفی از بي شترين تفاوت
مانند درک ب سيار ضعيف فرهنگ از ديگری خود تا تفاوتهايی معنادار در مذهب ،دانش و
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يا سبک بهخصوصی از زندگی و رفتار است ) . (Lotman & Uspensky, 1978,p. 211بر اين ا ساس
در بررسی بستر فرهنگی ــــ ارتباطی متمايز دانشآموختگان مدارس سمپاد به مثابه يک متن
فرهنگی بر مبنای دوگانه خود ـــ ديگر ،میبايست بر همنشينی اليههايی که هريک بر مبنای
انتخاب رمزگان های مختص اين بســـتر فرهنگی و در يک کنش ارتباطی تحقق يافتهاند
(سجودی ،1387 ،ص )204تمرکز نمود.
 .1-2نمونهگیری

در نمونهگيری پژوهش با توجه به ضــرورت تمرکز بر فضــای عمومی و گفتگويی ميان
کاربران اجتماع سمپاد و تمرکز بر عناصر فراقومی ،فضای سايبر و خصوصاً شبکههای
اجتماعی در انتخاب پيکره اطالعاتی مورد تحليل ،موضـــوعيت ويژهای يافت .بر اين
اســاس گروه دانشآموزان ســمپادی 22در شــبکه اجتماعی فيس بوک با بيش از 21900
عضــو بهعنوان پرجمعيتترين فضــای گفتگويی ســايبری متعلق به ســمپادیها در ميان
شبکههای مختلف اجتماعی تحت وب و موبايل و نيز فرومها ،انتخاب گرديد و پس از
ارزيابی بيش از  500متن قابل مطالعه اعم از نوشته ،عکس ،فايل صوتی و تصويری86 ،
متن محوری ـ که ساير متون را نيز پوشش میداد ـ انتخاب و دالهای محوری مرتبط با
ابعاد ششگانه هوفستده شناسايی گرديد .در واقع سه عنصر باالترين جمعيت مخاطبان
عضو در ميان اجتماعات سايبری مختص به دانشآموختگان سمپاد ،بسامد و گستردگی
باالی متون توليد شــده در اين گروه و نيز تنوع متون اعم از عکس ،نوشــته ،کاريکاتور،
کميک استريپ و  ...موجب گرديد که اين نمونه از ميان موارد مشابه انتخاب گردد.
از منظر نشــانهشــناســی فرهنگی متن مقايســه روابط درون و بيرون متن از اولويت
برخوردار است و صرفاً بر ويژگیهای درونمتنی مانند ماده ،ساختمندی ،انسجام و قابدار
تأکيد نمی شود ،ازاينرو الگوی تقابلی خود ـــــ ديگر و بربريّت ـــــ هلني سم اين بخش
محوريت دا شت .نکته مهم ديگر در اين روند آن ا ست که جدا از تو سل به متن به عنوان
مبدأ و خاســتگاه عينيت ،بايد نشــان داد که مفهوم «آن چه متن میگويد» خود ،وابســته به
شــيوه متعارف خوانش اســت (کالر ،1388 ،ص )228در نتيجه تجربه زيســته هفت ســاله
نگارنده در مراکز آموزشی سمپاد نقش مهمی در خوانش مؤثرتر متون ايفا کرد.
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 .3یافتههای پژوهش

با توجه به حجم زياد متون مورد بررســی و محدوديت حجمی مقاله ،در اين بخش 86
متن سرنمون ــــ که در فرآيند داللتی اين سيموزيس 23مورد ا ستفاده قرار میگرفت ـ
جدا سازی شد و پس از سطحبندی داللتی و ساختن سل سلهمراتب اليههای معنامند
متنا سب با مؤلفههای ذکر شده  24در نظريه ابعاد فرهنگی ،ارائه گرديد .البته از آنجا که
مقاله حا ضر م ستخرج از پاياننامهای در اين رابطه ا ست و با توجه به حجم نتايج نهايی
و محدوديت صـــفحات در نگارش مقاله ،تنها دو مورد از متون مورد بررســـی بهعنوان
نمونه ،ذيل تحليل مربوط به بعد اول و ششم ذکر گرديده است و جهت مطالعه جزئيات
مربوط به تمامی متون انتخابی میتوان به پاياننامه مذکور مراجعه نمود.
 .1-3مؤلفههای داللتي با محوریت ابعاد ششگانه فرهنگي
 .1-1-3مؤلفههای داللتي مرتبط با بعد فاصله قدرت

اين محور به مقوالتی میپردازد که تعامل ميان ســمپادیها و قدرت فرادســت ايشــان را
مورد توجه قرار میدهد .محوريت مدر سه در زمينه جذب نخبگان در ايران در ک سوت
سازمانی ملی ،موجب شکلگيری نگرشی مثبت در ميان اجتماع بيرون از سمپاد و حتی
کادر آموز شی شاغل در اين مدارس به تعميق ت صور فرود ست نبودن اين دانشآموزان
برای معلمان و کادر آموزشــی اين مدارس میانجامد که البته نتايجی نظير برتری برخی
از دانشآموزان اين مراکز بويژه در المپ ياد های علمی و نيز وجود نخب گان برتری در
تاريخ اين مدارس 25اين نگرش را تقويت مینمايد .اين نگرش مبتنی بر فرودست نبودن
دانشآموزان اين مراکز ســبب گرديده اســت که انتخاب معلمان از ميان دانشآموختگان
سابق اين مدارس صورت گيرد که حا صل آن تقويت مجدد تعامالت مبتنی بر روابطی
همپايه و نه فرودستـ فرادست در سطح تعامالت ارتباطی اين مدارس است.
از سوی ديگر تأسيس سازمانی اختصاصی در عرصه ملی به منظور کشف و پرورش
اســـت عداد های درخشـــان در اي جاد و تقو يت تصـــوری مبنی بر برتر بودن در م يان
دانشآموزان اين مدارس نقش بسزايی داشت .در واقع اين نهاد ،اوالً بيانگر خاص بودن
اين افراد بهعنوان اســتعدادهای برتر بود و ثانياً بر ضــرورت توجه به اين افراد بهعنوان

 88دین و ارتباطات ،سال بیست و چهارم ،شمارة دوم (پیاپي )52پاییز و زمستان 1396

يک ســرمايه کمياب و ملی تأکيد داشــت بهگونهای که در برخی از تصــاوير بهگونهای
کميک و اغراقگونه مورد برر سی در همن شينی با توانمندی ايران در حوزه انرژی اتمی
مطرح شده و موضوع مذاکرات ايران و گروه موسوم به  1+5قرار گرفته است.
يکی از تصــاويری موجود در شــبکههای اجتماعی ســمپادی ،بخشــی از مذاکرات
وزارت امور خار جه و ات حاد يه ارو پا پيرامون انرژی هســـ تهای را ن مايش مید هد
(تصوير .)1در اين تصوير اجازه تحصيل دانشآموزان اروپايی در مدارس سمپاد بهعنوان
شــرط رفع تحريمها مطرح شــده اســت و در مقابل نيز تيم ايران جلســه مذاکره را ترک
نمودهاند .در واقع در اين ت صوير بهوا سطه همن شينی عنا صری نظير انرژی ه ستهای و
تحصــيل در ســمپاد بهعنوان پيششــرطهای رفع تحريم ،جايگاه اين اجتماع را بهعنوان
ســرمايهای ملی مورد تأکيد قرار میدهد .از ســوی ديگر با توجه به ترک ميز مذاکره در
زمان تقاضا پيرامون سمپاد ــــ برخالف ادامه يافتن مذاکرات هستهای ــــ برتری سمپاد
نسبت به سرمايههايی ملی با ارزشی نظير انرژی هستهای ،مدنظر است.
ترکيب دو محور تقويت تصــور فرودســت نبودن دانشآموزان ســمپاد در نزد کادر
آموزشـــی و نيز تقويت نگرش برتر و خاص بودن در ميان خود دانشآموزان ســـبب
میگردد تا فرصــتهايی نظير ابراز نظر در کالسهای درس بهصــورت آزادانهتر فراهم
آيد .در اين راستا و در سطحی کالنتر امکان ابراز مخالفت جدی نيز با برخی از معلمان
و تالش برای جابجايی وی از ســـويی و يا حمايت گســـترده از معلمی خاص جهت
ممانعت از کنار گذاشــته شــدن وی ،بســامد قابل توجهی در متون داللتی مورد بررســی
داشت.
مجموعه اين فرآيندها منجر به آن میگردد که دانشآموز کادر آموزشـــی و معلمان
خود را نه رهبرانی دســـت ن يافتنی بل که همرا هانی تلقی ن ما يد که تالش دار ند او را
به عنوان استعدادی درخشان و برتر در مسير رشد و پيشرفت ياری رسانند .در واقع اين
ت صور برمبنای داللتهای شکلگرفته پيرامون جايگاه سمپادیها و نيز کارويژه مدارس
ايشان است .از سوی ديگر ح ضور نسبتاً پيوسته و بلندمدت در اين مدارس و تعامل با
برترين معلمان موجود در نظام آموز شی ک شور ،در کنار ت سری نگرش ویژه بودن این
مراکز در ذهنيت اغلب افراد بيرون از ســـمپاد ،ســـبب میگردد که پذيرش قدرت غير
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م ساوی و فردا ست چندان مطلوبيت ندا شته با شد؛ زيرا عنا صری نظير هوش ذاتی اين
افراد و جايگاه ايشــان بهعنوان ســرمايه ملی در فضــای بيرون از ســمپاد نيز همچنان
پابرجا ست و ن شانگی خود را از د ست نمیدهد .بنابراين میتوان چنين نتيجه گرفت که
در فرهنگ دانشآموختگان مدارس سمپاد ،در مقايسه گفتمانهای رقيب ،تمايل بيشتری
به فاصله قدرت کم ديده میشود.
 .2-1-3مؤلفههای داللتي مرتبط با بعد فردگرایي (جمعگرایي)

اين محور به عناصـری میپردازد که در آن ميزان توجه به منافع فرد در نسـبت با ارزش
منافع جمعی از منظر کاربران فرهنگ مورد مقايسه قرار میگيرد.
از منظر درونی اجت ماع ســـم پاد ،ابراز کردن ع قا يد در اين مدارس امری مث بت و
ارزشمند ارزيابی می شود زيرا اين عقايد بر مبنای هوش و استعدادی برتر صورتبندی
شـــده اســـت .هدف اصـــلی دانشآموزان ســـمپاد آموختن علم نه بهعنوان تاريخیِ از
تالشهایِ بشری ،بلکه دست يافتن به ايدههايی است که آنان را همتراز با جريان معاصر
و پيشتاز علم همسو سازد .اگرچه اين موضوع طی زمان با فراز و فرودهايی همراه است
اما مجموعهای از همايشهای خودجوش ،نمايشــگاهها و ســمپوزيومهای که از دهه 60
(اميرخانی )1388/11/2 ،تا حال حا ضر ادامه يافته ا ست ،دال بر اين نوع نگرش ا ست.
در حقي قت از منظر اين افراد تول يد دانش 1بر حفظ و نگ هداری دانش 2اولو يت دارد و
مواردی نظير آزمون مدارس ســمپاد در همين راســتا شــکل يافته بود .در کنار اين نمود
بيرونی ،توجه گفتمانی نيز به ابداع و اکتشـــاف بر مبنای خالقيت يکی از مؤلفه های
متمايز هويتی دانشآموزان سمپاد بهشمار میرود که عرصه گفتگويی و ارتباطی وسيع را
در اين زمينه شــکل میدهد .تمامی اين موارد از جمله عناصــری بهشــمار میروند در
عرصه فرهنگی نيز به تقدم خالقيت بر حافظگی میانجامد.
اين محور در عر صه بيرونی سمپاد نيز قابل پیجويی ا ست .از اين منظر در عر صه
اجتماع نيز ،دغدغههای ذکر شده سمپادیها ـ نظير خالقيت ،اختراع و اکتشاف ـ با غير
1. production of knowledge
2. preservation of knowledge
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ســمپادیهای تفاوت جدی دارد .اگرچه اين تمايز طيفی و ســيال و همراه با نوســاناتی
میبا شد اما دغدغه غالب نظام آموز شی غير سمپادی ،تمرکز بر حفظ دانش میبا شد که
اوج نمود آن در کنکور سراسری قابل مشاهده است.
تمرکز بر حافظهمحوری فرهنگ در گفتمان رقيب سمپاد ،از سوی اي شان به شدت
مورد انتقاد قرار میگيرد امری پوچ و بیحاصـــل تلقی میشـــود؛ هر چند که در نهايت
اع ضای اين گفتمان نيز میباي ست در همين ف ضا به رقابت بپردازند و سهميه ورود به
دان شگاه را ک سب نمايند .با تکيه به نظريه ابعاد فرهنگی هرچه تعلقات به هويت جمعی
کاهش يابد ميل به نوآوری و خالقيت نيز افزايش میيابد و از سوی ديگر جايگاه تکرار
انجام شده برمبنای حافظه تاريخی تحتال شعاع قرار میگيرد .اگرچه عمده اين نمونهها
پيرامون عرصـه دانش و يادگيری بود اما از آنجا که محوريت هويتی سـمپاد بر عناصــر
علمی ـــ آموزشی استوار است ،اين نگرش قابل تأمل و تعميم میباشد .بنابراين میتوان
چنين نتيجه گرفت که در فرهنگ دانشآموختگان مدارس ســمپاد در مقايســه با رقيب،
تمايل بيشتری به فردگرايی مشاهده میشود.
 .3-1-3مؤلفههای داللتي مرتبط با بعد مردگرایي (زنگرایي)

ورود به مدارس سمپاد همراه با چندين مرحله آزمون ا ست؛ اين مو ضوع اولين عر صه
رقابتی درون اين مراکز اســـت که بر مبنای آن ســـمپادیها از غير ســـمپادیها متمايز
می شوند .در ادامه فرآيند سمپادی شدن اين افراد ،دانشآموز برتر بودن امری به هنجار
تلقی می شود و سابقه تحصيلی متوسط امری ناهنجار محسوب میگردد .بر اين مبنا در
مدارس سمپاد عرصههای رقابتی متنوعی ــــ عالوه بر فضای عادی مدارس نظير معدل
نمرات و يا موفقيت در کنکور سراسری دانشگاه ــــ تعريف شده است که به فرد امکان
حضور و کسب درجه موفقيت و در نتيجه دستيافتن به جايگاهی برتر را میدهد.
انجام اختراعات متعدد با تأکيد بر هويت سمپادی مخترع و برگزاری ج شنوارههای
مختلف در عر صههای متعدد علمی يکی اين عر صهها ست که افراد به تنا سب عالقه در
آن شـــرکت مینمايند که البته عمده اين عرصـــههای رقابتی متعلق به فضـــاهايی نظير
رباتيک و برنامهنويســی در حيطه عملی و نيز رياضــيات و شــاخههای علوم تجربی در
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حيطه نظری میباشد و کمتر به علوم انسانی مرتبط میباشد .اما جدا از اين موارد ـــ که
برنامه دقيق و يکپارچهای حول آن شکل نگرفته ا ست ــــ برخی ف ضاهای رقابتی قابل
برنامهريزی م شخص میبا شند که مهمترين اين موارد المپيادهای علمی ا ست .بنابراين
فضـــای رقابت امری معمول و همگانی در مدارس ســـمپاد به شـــمار میرود و همه
دانشآموزان بهعنوان يک رقيب بالقوه در نظر گرفته می شوند .بهعنوان نمونه میتوان به
مقولهای ا ستخراج شدهای ا شاره کرد که طی آن عدم مختلط بودن سمپاد را امری مثبت
ارزيابی میکند زيرا ف ضای سمپاد بدليل ا شباع شدن تو سط عنا صر مبتنی بر رقابت،
قابليت جذب عناصر رقابتی جديد را ندارد .اگرچه اين موضوع در اليهای از طنز سامان
يافته اســـت اما توجه به مفهوم رقابت برای طرد جنس مخالف ،نشـــاندهنده جايگاه
محوری آن اســت .تحســين مداوم دانشآموزانی برتری در عرصــههای رقابتی بعنوان
بخشی از هويت تاريخمند مدارس سمپاد نيز يکی ديگر از مولفههای پربسامد است.
يکی ديگر از مولفههای اصلی مدارس سمپاد ،حضور اساتيد و معلمان طراز اول در
اين مدارس ا ست .در واقع تجارب تدريس و ميزان توانايی اين ا ساتيد در آماده سازی
دانشآموز جهت عرصـــه هايی نظير المپياد ،کنکور و حتی برخی مفاهيم علمی پيچيده،
جايگاه اي شان را در مقاي سه با آموزگارانی با دانش کمتر و سطح تعامل اجتماعی باالتر،
اولويت دارد .در واقع ويژگی اصـــلی معلم نيز در نســـبت به ميزان اثرگذاری در فرايند
رقابت علمی درونی و بيرون اين اجتماع سنجيده می شود و نه ارتباطات همدالنه .البته
اين محور با ميزان دارا بودن ارزش رقابتی هر درس نسبت مستقيم دارد و بهعنوان نمونه
ريا ضيات ،فيزيک و زي ست شنا سی به مراتب از درو سی نظير تاريخ و جغرافيا معتبرتر
تلقی میشوند.
از ديگر مؤلفههای مردگرايی که در سمپاد مورد تأکيد گ سترده ا ست ،توجه به عنا صری
مبتنی بر تسلط ـ و نه محافظهکاری ـ است .در واقع تسلط بيانگر تالش برای بهدست
آوردن چيزی و ايجاد دگرگونی و انقالب در آن حيطه می باشـــد که البته اين فضـــا با
دوگانه آشوب در برابر نظم رابطهای مستقيم دارد .البته تکيه بر علم و روشهای علمی

26

که بر آمده از نگرش مبتنی بر ت سلط بر جهان پيرامون ب شر ا ست ،به اين مو ضوع دامن
میزند .بنابراين میتوان چنين نتيجه گرفت که در فرهنگ دانشآموختگان مدارس سمپاد در
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مقايسه با فضای نشانهای رقيب ،تمايل بيشتری به مردگرايی مشاهده میشود.
 .4-1-3مؤلفههای داللتي مرتبط با بعد احتمالگریزی

ميزان اح ساس خطر و تهديد در مقابل رويدادهای احتمالی و چند وجهی در شاخ صی
با عنوان احت مالگريزی پیگيری میشـــود .در محور مردگرايی به حجم گســـترده
فعاليتهای مبتنی بر خالقيت و تقابل آن با رويکرد حافظهگرايی توضيحاتی ارائه گرديد
و محورهايی نظير المپياد و اختراع مورد توجه قرار گرفت.
اگرچه اجتماع ســـمپاد تمايل به توليد متونی مبتنی بر خالقيت دارد اما در همين
روند نيز تفاوت گرايش مشــاهده میشــود .در واقع در بســترهای متعدد جشــنوارهها و
عر صههای رقابتی گوناگون ،آنچه بيش از همه در داخل سمپاد مورد توجه قرار گرفته
اســت ،المپيادهای دانشآموزی میباشــند .تفاوت اصــلی عرصــههايی مانند المپياد و
فعاليتهای پژوهشی و اختراع در سياليت آنها است .بدينمعنا که اگرچه المپياد نيز نياز
به تالش و در عين حال توانايی بااليی دارد اما به جهت استاندارد بودن شاخصهای آن
در ســطح کشــور و جهانی و وضــوح روند آن از آغاز تا انجام ،قابل پيشبينی اســت و
میتوان به اجرای فعاليت برنامهريزی شـــده جهت کســـب موفقيت پرداخت .اما روند
موفقيت در فعاليت های ديگری نظير رباتيک ،برنامهنويســـی و پژوهشهای گوناگون با
قابليت پيشبينی کمتری در راســـتای اثربخشـــی تالش ها و کســـب موفقيت نهايی
روبروست .بنابراين در اين شرايط در پيوستاری از اهميت دقت تا اهميت ابتکار ،هرچه
به سمت امور ابتکاری و نوآورانهتر حرکت شود ،سياليت مو ضوع افزايش میيابد .در
واقع حتی امتيازات مشـــخص المپيادهای علمی نظير دريافت عنوان و امتيازات نخبگی
نيز نوعی اطمينان در عرصههای نتايج فعاليت خالقانه بشمار میرود.
اين توجه ويژه به دقت در جزئيات فعاليتهای علمی در ســاير جنبههای آموزشــی
اين مدارس نيز مشــاهده میشــود .در واقع يکی از شــاخصــههای هميشــگی امتحانات
دروس تخ ص صی در مدارس سمپاد ،ظرايف و نکات ريز در سواالت ا ست که بي شتر
نيازمند دقت است و نه ابتکار .زيرا جنس سؤاالت حتی در دروسی نظير فيزيک ،شيمی
و زي ست شنا سی بيش از آنکه مبتنی بر آزمايشهای عملی با شد ،بر دانش ريا ضيات و
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رويکردهای کمی استوار است .بدينجهت سؤاالت راهحل م شخ صی را دارا ه ستند که
البته میبايســت طی آن به نکاتی دقت شــود .گفتگويی که در يکی از ترولهای طراحی
شده درباره ف ضای درون مدارس سمپاد طراحی شده ا ست (ت صوير )78-3و بر ا ساس
مشــاهدات و تجارب نگارنده يکی رويدادهای پرتکرار در ميان دانشآموزان ســمپادی
ا ست .در واقع تکثر جواب نه به دليل عدم آ شنايی با کليت م سئله بلکه بهوا سطه عدم
توجه به برخی گرهها و نکات ظريفی ا ست که در صورت سؤال طراحی شده و سعی
در به چالش ک شيدن دقت آزموندهنده دارد .ت سری و گ سترش نگرش مبتنی بر دقت و
اطمينان در ســاير جوانب زندگی دانشآموختگان ســمپاد نيز قابل مالحظه و پر بســامد
است .بهعنوان مثال میتوان به طيف گ ستردهای از گفتگوها در شبکه اجتماعیِ مرتبط با
سمپادیها ا شاره کرد که به دنبال گرفتن م شورت به منظور پيشبينی و برنامهريزی در
برنامههای آتی ه ستند و عمدتاً ب سيار پرمخاطب و دارای نظرات زيادی ه ستند زيرا به
يکی از نيازهای همهگير و فرهنگی سمپادیها پاسخ میدهند.
طبق نظريه ابعاد فرهنگی ميزان تبعيت والدين سمپادیها از کادر آموز شی در روند
تحصـــيلی دانشآموز در افزايش يا کاهش ميزان احتمالگريزی نقش بســـزايی دارد .از
آنجا که مدارس سمپاد بهعنوان مدارس خاص و متمايز از ساير مراکز آموزشی محسوب
میشــوند ،والدين تجربه زيســته تحصــيلی خود در مراکز عادی را ،ناکافی میدانند .در
حقيقت از منظر والدين کادر آموز شی اين مدارس جايگاهی برتر و ويژه را دارا ه ستند
و شايد از منظر ايشان مهمترين مؤلفه تفاوت مراکز آموزش سمپاد با ساير مدارس تلقی
شوند .بنابراين میتوان چنين نتيجه گرفت که در فرهنگ دانشآموختگان مدارس سمپاد
در مقايسه به گفتمان رقيب ،تمايل بيشتری به احتمالگريزی مشاهده میشود.
 .5-1-3مؤلفههای داللتي مرتبط با بعد جهتگیری بلندمدت (کوتاهمدت)

يکی از واژگان دارای داللت محوری که در نامگذاری سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخ شان بهکار رفت ا ست ،پرورش ا ست .بنا به تعريف پرورش به جريان يا فرآيندی
ت
منظم و مســـتمر گفته میشـــود که با هدف هدايت رشـــد همه جانبه شـــخصـــي ِ
پرورش يابندگان در جهت کســـب و درک معارف بشـــری و هنجارهای مورد پذيرش
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جامعه و نيز کمک به شکوفايی استعداد ايشان است (سيف ،1391 ،ص )37مراکز سمپاد
نيز از اين قاعده مسـتثنی نيسـت و همانطور که در بخش مرجعهای تاريخی ذکر شـد،
هدف شــکلگيری ســمپاد و پرورش ســمپادیها دســتيابی کشــور به افرادی نخبه و
توانمند به منظور اداره امورات خود در آينده اســت .بنابراين نگاه و توجه به آينده يکی
از مؤلفه های هويتی مدارس ســـمپاد به شـــمار میرود و به همين منظور برنامهريزی
من سجم آموز شی در کنار برنامه عادی ساير مدارس ،در اين مراکز طراحی و ارائه شده
است .دروس تکميلی که پيشتر پيرامون جايگاه آنها در فرآيند يادگيری مدارس سمپاد
توضيحاتی داده شد از اين دست امور محسوب میشوند .اين حجم از محتوای درسی و
برنامهريزی يکد ست و من سجم مبتنی بر آن نيازمند فعاليت ،پ شتکار و ا ستقامت باالتر
دانشآموزان سمپاد ـ ـ نسبت به همساالن خود ـ ـ در فرآيند يادگيری بوده است .مقايسه
همن شينی سمپاد با زندان در يکی از ت صاوير مورد برر سی ،بر محدوديت شکلگرفته
بهواســطه فعاليتهای گســترده آموزشــی در اين مدارس تأکيد میکند که عمالً اجازه
ب سياری از فعاليتهای معمول را از مخاطبان خود سلب مینمود .البته اين مطلب بدين
معنا نيست که تمامی سمپادیها اين مسير را آنگونه که طراحی شده است طی کردهاند.
بهعالوه آن که اين فرآيند تماماً بهعنوان امر مطلوب در نظر گرفته نمی شد بلکه بهعنوان
وظايفی محسوب میگردد که برای ادامه ح ضور در سمپاد میباي ست به اجرا درمیآمد.
اين مجموعه از برنامههای ف شرده آموز شی سبب شد تا دانشآموزان دورهای پرتراکم و
پرفشـــار از منظر تحصـــيلی را تجربه نمايند و محور پيشـــران گفتمان برای تداوم اين
و ضعيت ،پرورش ن سل برتر برای اداره آینده ک شور بود .از سوی ديگر همانطور که
در ذيل مؤلفههای داللتی مرتبط با احتمالگريزی ذکر شـــد ،فاصـــلهگرفتن از فضـــای
حافظهای در ســمپاد و بهويژه در زيررمزگان علم يکی از عناصــر گفتمان ســمپادیها
بهشــمار میرود .ماحصــل اين نگرش ،تقويت نگاه به آينده و توجه کمتر به گذشــته و
حال اســـت چرا که اين دانشآموزان با هدف ســـاماندادن آينده خويش ،متحمل اين
مشقتها میشوند.
يکی ديگر از آيتمهای که هوفستده در مبحث جهتگيری بلندمدت مطرح مینمايد،
تأکيد نظام آموزشی بر دروس غير نظری و انتزاعی است .اگرچه در مدارس سمپاد پيش
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از انقالب ،شــاخههايی از هنر و علوم انســانی نيز مورد توجه بودند؛ اما پس تشــکيل
مدارس ســمپاد در اوخر دهه  ،60تأکيد اصــلی بر رياضــيات و دروســی نظيری فيزيک،
شيمی و زي ست شناسی از ويژگیهای اصلی مدارس سمپاد به شمار میرود .بر اين مبنا
حضور دبيری با مهارت و توانمندی در دروس ريا ضيات و تجربی امری ضروری تلقی
می شد اما اين پی گيری در زمينه درو سی در حيطه هنر و علوم ان سانی وجود ندا شت.
بنابراين میتوان چنين نتيجه گرفت که در فرهنگ دانشآموختگان مدارس ســـمپاد در
مقايسه به گفتمان رقيب ،تمايل بيشتری به جهتگيری بلندمدت مشاهده میشود.
 .6-1-3مؤلفههای داللتي مرتبط با بعد هوسراني (خویشتن داری)

هوسرانی 1فارغ از جهتگيری ارزشـــی ،اشـــاره به موقعيت دارد که طی آن افراد يک
فرهنگ برمبنای نگرش مثبت به موقعيت خوي شتن ،محدوديتهای سنت را کمتر مورد
توجه قرار میدهند .شـــکلگيری هويت ســـمپاد بر مبنای تقابل هلنيســـتی منجر به
شکلگيری نگرشی مثبت از جايگاه خويش بهعنوان هويتی برتر و متمايز میگردد.
اين تصــور مثبت از موقعيت خويش و کســب پيشــرفت و رشــد در طی فرآيند

تحصيلی ــــ بهويژه در آينده ــــ را میتوان در بازتوليد پوستر فيلم هيس ،دخترها فرياد
نمیزنند (تصوير  )2مشاهده کرد .در اين پوستر بازتوليد شده ،جمله «هیس! سمپادیها
هیچگاه شک ست نمیخورند» در ميانه ت صوير نقش ب سته ا ست .تأکيد بر آرم سمپاد و
کلمه هيس قرمز رنگ ،دو تکيه و اکسنت در طراحی اين تصوير هستند .قرار گرفتن آرم
بر پيشــانی زن ،بر ســمپادی بودن آن و تعلق وی به اين فضــای گفتمانی تأکيد دارد .از
ســوی ديگر چســب روی دهان وی و تأکيد بر آن با جمله هيس ،حکايت از ضــرورت
عدم بيان گفتهای خاص دارد .در پوســـتر فيلم هيس ،دخترها فرياد نمیزنند المان لزوم
سکوت (شامل چسب بر روی دهان و نيز اخطار هيس) يکسان است اما با اضافه نمودن
آرم سمپاد در پي شانی فرد ،متن از زيررمزگان متعلق به جن سيت به زيررمزگان سمپادی

بودن متمايز شــده اســت .در پايين تصــوير نيز جمله ســمپادیها هيچگاه شــکســت

1. Indulgence
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نمیخورند ـ که با ساير کوچکتر در نيمه پايينی تصوير قرار گرفته است ـ دال حمايتی
در خوانش مبتنی بر زيررمزگان سمپاد در گسترده فرهنگ اجتماع میباشد .اين اليههای
درهمتنيده يادآور اين انديشه است که حتی بيان فکر نادرست (يعنی عدم شکستناپذير
سمپادیها) ،امری ا شتباه ا ست .بنابراين شک ستناپذيری امری آرمانی و تقديس شده
به شمار میرود همانگونه که گفتمان سمپادی امری برتر و پيشروست ــــ جايگاه آرم
ســـمپاد بر پيشـــانی .اين نگرش مثبت و خوشبينی به موقعيت خويش را میتوان در
فضــای تقابلی ميان ســمپادیها با غير ســمپادیها مشــاهده نمود .پس از شــکلگيری
مدارس غيرانتفاعی و با توجه امکانات آموز شی و آزماي شگاهی برتر آنها ،اين شاخ صه
چندان در مدارس سمپاد بهعنوان وجه مميزه ا صلی آنها به شمار نمیآيد ،بلکه آزادی
عملی که به دانشآموزان داده میشد يکی از مؤلفههای اصلی هويتی اين مراکز را سامان
داده اســت .اين آزادی عمل در کنار نگرش مثبت به جايگاه خويش و آيندهی روشــن
پيش رو ،برونگرايی و عالقه به ابراز وجود را در ســمپادیها تقويت نموده اســت .در
کنار اين مو ضوع عدم متعلق دان ستن خويش به ساختارهای سنتی موجب کاهش اقبال
به خوي شتن داری گرديده ا ست و امکان ح ضور اجتماعی ب سيار سيال و متنوعی را در
اخت يار اين افراد قرار مید هد .ب نابراين میتوان چنين نتي جه گر فت که در فره نگ
دانشآموختگان مدارس سمپاد در مقاي سه با گفتمان رقيب ،تمايل بي شتری به هوسرانی
و عدم خويشتنداری مشاهده میشود.
 .2-3جایگاه هلنیستي سمپاد به مثابه خود در دینامیسم دیالوگ با دیگری

تمايز ميان نظام داللتی فراگير آموزشــی و ســمپاد به مثابه نظم پيچيدهتر ،در چارچوب
معناســـازی چينش آشـــوب در نظم مورد تحليل قرار گرفت و طبق آن تأکيد بر ايجاد
نظمی برتر بر مبنای توجه به نيازهای آينده ،منجر به شـــکلگيری نگرشـــی مثبت و
جايگاهی ممتاز برای مدارس سمپاد در ميان افراد جامعه ايران گرديده ا ست ( سجادی،
 ،1394صص .)69-73در واقع افراد در تالشند تا با حضور در اين مراکز ،به نوعی آينده
علمی و به تبع اقتصــادی و اجتماعی خود را قابل پيشبينی و کنترل ســازند .در بخش
پيشين به بررسی ابعاد متمايز فرهنگی سمپاد به مثابه هويتی کالن پرداخته شد و حال با
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تکيه بر آن تحليلها میتوان بر مبنای دوگان تقابلی هلني سم و بربريت ،فرآيند ذکر شده
مورد تحليل قرار میگيرد .خاص و ويژه بودن يکی از دالهای پربســامد در تمامی ابعاد
ششگانه مورد برر سی بود که متکی بر بيان تمايز ميان سمپاد و غير سمپاد با رويکردی
ارزشگذارنه اســت .بر اين مبنا ،مدارس ســمپاد در جايگاهی محوری وظيفه پرورش و
تســهيل رشــد اين افراد مســتعد و ويژه را برعهده دارند .اين برتری ذاتی و اصــطالح ًا
خاص بودن ،جايگاه «ديگری» را نيز بر مبنای نگرشـــی جبرگرايانه ســـامان میدهد و
ی
دوگانه تقابلیِ «هلنيســم» در قبال درونِ اجتماع ســمپاد و «بربريت» در مواجه با ديگر ِ
غير سمپادی را شکلدهی و تقويت مینمايد .به بيان ديگر ،همانگونه که سمپادیهای
ذاتاً افرادی هو شمند ه ستند ،ساير مح صالن نيز ذاتاً افرادی معمولی و کمتر م ستعد در
مقايسه با آنها به شمار میروند .تأثير اين نگاه موجب ايجاد وجاهت ذاتی برای اعضای
سمپاد است زيرا در اين نگرش هوش و استعداد خدادادی زمينهچنين پيشرفتی را ميسر
کرده ا ست .بر اين ا ساس و در مقام مقاي سه ،تمامی ويژگیهای اکت سابی نيز به صورت
طفيلی و حاشــيهای بر توانايی ذاتی اين افراد بهشــمار میرود .در واقع از اين زاويه ديد
اگرچه ساير افراد با ک سب برخی ويژگیها در حيطههای مختلف علمی ،سيا سی و ...
امکان دستيابی به سطحی از همتراز با سمپادیها را دارند اما اين همترازی نيز با برتری
محوری ســـمپادیها ادامه میيابد .انتخاب عنوان ســـازمان ملی پرورش اســـتعدادهای
درخ شان و ارائه برچ سبی مبنی بر تيزهوش بودن ،نخبه بودن ،ا ستعداد درخ شان بودن و
امثال آن ،يکی از مؤلفههای اصلی در تکيه بر داللت مبتنی بر هلنيسم در ميان سمپادیها
اســت .در واقع اين عناوين ســبب شــده تا با غلبه نمود بر بود روبرو باشــيم و به مرور
فضــای داللتی بر مبنای انتظارات پيشــينی و نه ظريفيتهای درونی شــکل بگيرد .اين
موضـــوع را میتوان در گفتگوی ميان ســـمپادیها پيرامون نخبگی و تيزهوش بودن در
سطح وسيعی مطرح شده است.
اما در پايان میتوان به دال هايی اشـــاره کرد که مبتنی بر اتمام دوره تحصـــيلی در
مدارس سمپاد و امتداد يافتن و يا عدم تداوم هويت هلني ستی در ميان اين افراد ا ست و
چالش هويتی ايشــان اســت .مهمترين تبعات اين درک بيناالذهانی در نشــاندارســازی
مجدد فرد در قالب انســانی عادی و نه اســتعدادی خارقالعاده میباشــد .حتی در برخی
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موارد فرد سمپادی بدليل تعار ضات شديد هويتی و تعارض ميان دو برآورد از خود (به
مثابه فردی عادی و يا نخبه) ،در ســوی مقابل هويت ســمپادی خود قرار میگيرد .اين
افراد سمپادی بودن را اساساً امری مضر و بیاثر تلقی میکنند و حتی نوعی فوبيا و ترس
از معرفی خود بهعنوان يک ســمپادی دارند .البته تعداد قابل توجهی از ســمپادیها در
دانشــگاههای برتر ايران مانند دانشــگاه صــنعتی شــريف ،پذيرش میشــود که دارای
مؤلفههای هلني ستی مختص به خود میبا شند و اين معنامندی آ سيب جدی نمیبيند اما
حداقل نتيجه تعامل در اجتماعات جديد ،سست شدن سازوکار داللتی است که اجتماع
سمپاد تماماً و يا در همپوشانی بااليی ،منطبق با نخبگان تلقی میکند.
جمعبندی

طبق ماده دوم اســاس نامه ســمپاد مصــوب هيئت وزيران در تاريخ  ،1367/4/8هدف
سازمان ،شنا سايی و پرورش ا ستعدادهای درخ شان ک شور در سطح مختلف تح صيلی
بود27؛ تا از اين رهگذر بتوان نيروی ان سانی کارآمدی را در بلندمدت برای ک شور فراهم
نمايد .اما در عمل بهواســطه برخی اولويتهای ســازمانی ،قوانين ،برنامهريزی آموزشــی
اختصـــاصـــی در قالبی يکپارچه (به موازات برنامه معمول ســـاير مدارس) ،و ســـاير
ويژگیهای متفاوت مدارس سمپاد از ساير مدارس کشور ــــ که ناشی از سياستهای
خاص آن سازمان بود ــــ ،بستر فرهنگی متمايزی در ميان دانشآموزان آن شکل گرفت.
بهعالوه با توجه به آنکه آموزش در اين فضا ـــ که به مثابه يک البراتوار عمل میکرد ـ
به دليل طول مدت زمان (حدود 7ســال) و همچنين محدوده ســنی خاص مخاطبان (12
تا  18سالگی) ،به نهاينه شدن اين فرهنگ متمايز در ميان مخاطبان آموز شی آن انجاميد
و دامنهای به وســـعت اجتماع دانشآموختگان ســـمپاد يافت .حاصـــل اين امر ايجاد
عر صهای محدود و اخت صا صی برای اين اجتماع بود که چالش و فر صتهای ويژه و
متفاوتی را پيش روی ايشان قرار میداد .وجود اين تفاوتها در نسبت با گروه همساالن،
متونی اختصــاصــی و بر مبنای پســندهای فرهنگی مختص اين اجتماع را ســامان داد که
بهواســطه بســامد گســترده طی زمان ،شــبکه داللتی ويژهای در بين دانشآموزان مدارس
سمپاد به منظور معنادارسازی حيطه «خود» ايجاد نمود .بدينمنظور اقدام به بررسی ابعاد
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فرهنگی متمایز اجتماع دانشآموختگان ســمپاد با تأکيد بر پيکره اطالعاتی در فضــای
مجازی گرديد .با برر سی متون توليد شده در اين سپهر م شخص می شود که سمپاد
دارای عنا صری هويتی دال بر تقابل با ه سته مرکزی ا ست .شکلگيری سمپاد بهعنوان
سازمانی جهت ک شف و پرورش استعدادهای برتر به منظور پي شرفت ک شور در آينده و
همگانی بودن ثمره اين رشـــد ،جايگاهی مبتنی بر ســـرمايه ملی بودن اين دانشآموزان
ايجاد میکند .ب سامد باالی متونی با اين درون مايه سبب شکلگيری الگوی خا صی از
تقابل خود و ديگر درون سپهر ن شانهای سمپاد گرديده ا ست .تراکم متونی دال بر ذاتی
بودن استعداد و توانايی برتر اعضای سمپاد و جايگاه ايشان به مثابه منجی و راهگشا در
آينده پيش رو ،منجر به شــکلگيری نگرشــی مبتنی بر برتری هلنيســتی نســبت به خود،
شده است .در تقابل با اين نگاه ،سايرين مرتبهای فرودست را دارا هستند که نهايتاً منجر
به بازســازی دوگان هلنيســم و بربريت میگردد .البته اين فرآيند همزمان با گســترش
ارتباطات اجتماعی ميان اع ضای اين مدارس بويژه بهوا سطه ف ضای سايبر و شبکههای
اجتماعی مجازی ،تعميق بيشـــتری نيز میيابد؛ زيرا فرصـــت تکرار و بســـامد معانی و
ارزشهای م شترک را بي شتر از قبل فراهم نموده ا ست .بر مبنای اين دوگانههای تقابلی
کالن ،میتوان ابعاد فرهنگی متمايز دانشآموختگان مدارس ســمپاد را که در عرصــهی
ارتباطی (در اين پژوهش گروه دانشآموزان سمپاد در شبکه اجتماعی فيس بوک) ايشان
بروز يافته است با توجه به نظريه ابعاد فرهنگی هوف ستده ارزيابی نمود .بر اين اساس و
در مقايسه با گروه گواه که متعلق به اجتماع غيرسمپادی است ،سمپادیها فاصله قدرت
کمتری نسبت به سايرين دارند .بهعالوه آنکه در اين اجتماع به نسبت سايرين ،اين افراد
ت ما يل بيشـــتری به فردگرايی ،مردگرايی ،احت مالگريزی ،ج هتگيری بل ند مدت و
هوسرانی دارند .در مجموع نتايج اين پژوهش نقش مؤثری در شـــناســـايی مؤلفههای
متمايزی فرهنگی ــــ ارتباطی و د ستيابی به تو صيف منا سبی از همب ستگی و رابطه اين
مؤلفهها با يکديگر دارد میتوان از آن در راســتای ارزيابی ســياســتگذاری آموزشــی ـ
فرهنگی نخبگان در جمهوری ا سالمی ايران مورد ا ستفاده قرار گرفته و به صورتبندی
کاملتر از م سائلی نظير خروج نخبگان علمی از ک شور و ارتقاء کمی و کيفی بهرهگيری
از ايشــان در مســير پيشــرفت کشــور پرداخت .بهعالوه آنکه پژوهش حاضــر میتواند
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الگويی را جهت مطالعه و در نهايت سيا ستگذاری پيرامون مراکز آموز شی متعددی که
در سطح کشور ،به نحوی منسجم سعی در تربيت نيروی انسانی مطلوب خويش دارند،
ارائه دهد .يکی از پيشــنهادات مهم در جهت تکميل مســير پژوهش پيشرو ،اســتفاده از
مطالعات پانل در دورههای زمانی مشــخص اســت که امکان تحليل دقيقتری را مبنی بر
تحوالت هويتی مبتنی بر گفتمان شکلگرفته در هر اجتماع فراهم میسازد .بهعالوه آنکه
مقايســه نســبت ميان دوره ســنی حض ـور در اجتماعی خاص و ميزان اثرگذاری گفتمان
موجود در آن ،بر تعامل فرهنگی ـ ارتباطی کاربرانش از اهميت بسزايی برخوردار است.
یادداشتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از پایاننامه کارشتتتت ا تتتت ارشتتتت با ع وان «م صتتتتا همف ه گ
 .1این مقاله مستتتت
دانشآموخ گان م ارس مپاد» ،دانشگاه امام صادق ( )در ال  1394ا ت.

2. E. Durkheim
 .3نظی شتتوراج انان پ شرا ا تت ه ادهاج درخشتتان ،مؤ تتستته مل آموزا م ی یت ش
رهب ج پ شرا ا ت ه ادهاج درخشتتان شار در کالیا نیاج ا وب  ،دانشتتگاه کالیا نیاج
ا وب  ،کمیستتتتتیون آموزا تتتتتازمان ملد م د که در ب ش شتتتتت دگی ج م اکز آموزا
ا تتتتتت ه ادهاج درخشتتتتتتتان ،در رال ااهم نامه هاج هم ارج به بادل جارب با ای ان
پ داخ (اژهاج ،1381 ،ص.)16
 .4نوبت اشل أ تتیس تتمپاد در اشاید دهه  50شتتمس ت دت ریا تتت ف ی پنلوج ش نظار
امی عباس هوی ا ش با م ی یت م ی عامد ،دک ای ب شم (موریزج نژاد،1389 ،
 )6أ تیس گ دی (داراب  .)1358/5/7 ،پس از هطیل آن در تال  ،1357مج دا در
تتتال  1366در رال هیئت ام ای م شتتت د از شزی آموزا ش پ شرا ،شزی ف ه گ
ش آموزا عال  ،رئیس ازمان پژشهشهاج علم ش ص ه  ،م ی عامد ص ا ش یما،
مهاشن ن ست شزی ش رئیس ب نامه ش بوداه ،رئیس ب یاد مس ضهاان ش اانبازان ش ه
شتتتت صتتتتیت علم كشتتتتور آرایان دك حستتتتن اب اهیم حبیب  ،حجتاال تتتتكم دك احم
احم ج ش حجت اال كم دك اواد اژهاج ش ید گ دی  .در طول ال د صیل  66ا
 67ب ا تتتتتتتاس ام ب ج هیئت ام اج تتتتتتتازمان ش به درخوا تتتتتتتت مهاشن ف ه گ
اا ماع ن ستشزی ـ دك اژهاج ـ از ن ستشزی ش با حمایت ریا ت امنورج شرت
آیت هللا تتی عل خام هاج ،با صتتوی ماده شاح هاج در شتتوراجعال انقكب ف ه گ ،
« مپاد» اایگاه مس دكم ج پی ا نمود .ب ا اس این مصوبه ،شزی آموزا ش پ شرا
رئیس هیئت ام اج تتازمان ش دك اواد اژهاج عكشه ب عضتتویت علم در هیئت ام ا
به ریا ت ازمان ان اب گ دی ن  .در این ماده شاح ه آم ه ا ت:
«به م ظور دقق ه چه بن ام ش ا ای ش پ شرا ا ه اهاج درخشان كشور در
تتتطوی م لح دصتتتیل از این پس تتتازمان مل پ شرا ا تتت ه ادهاج درخشتتتان به
صتتور تتازمان شابس ت ه به شزار آموزا ش پ شرا اداره م گ دد .ا تتا ت امه ا ی
تتتازمان با پیشتتت ناد هیئت ام ا فهل تتتازمان به صتتتوی هیئت شزی ان خواه ر تتتی
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(مصتتوبه ی صتت ش پ جاهمین الستته شتتوراج عال انقكب ف ه گ )10 /3/67 ،؛ب اج
مطالهه بیش نک جادج ،1394 ،صص.)65-60
 .5ح اد عادل ،رشزنامه اطكعا  ،1372 /5/ 30 ،ص .6
6. Prototype
7. Power distance
8. Individualism vs. collectivism
9. Masculinity vs. femininity
10. Uncertainty avoidance
11. Long-term orientation vs. short-term orientation
12. Indulgence vs. restraint
)13. China Value Survey (CVS
14. Trends in International Mathematics and Science Study
 .15این م کز ی از مه ب ین م اا بینالملل در ارزیتتتاب آموزا ش یتتتادگی ج
ریاض ش علوم در طح انان ا ت.
16. Yuri Lotman
17. Boris Uspensky
18. Roland Posner
19. Göran Sonesson
20. Ellenes
21. Barbaros
22. https://www.facebook.com/groups/Sampad.Students
« .23ن شانگ » یا ” “Semiosisو ط پی س ش ب اج ارااع به «ف آی ولی مه ا» ا ااده
ش (چ ل  ،1387 ،ص.)341
 .24انت د تتتتتت تتتتتت به مجموعه این دلید ها به پایان نامه «م صتتتتتتتا هم ف ه گ
دانشآموخ گان م ارس مپاد» م ااهه نمایی ( جادج.)1394 ،
 .25مان دک م یم می زاخان که موفق به کستتتتتت اایزه فی لز گ دی ش ط م زمان
اا اج پژشهش ،حجم گست دهاج از م ون مورد ب ر ت در گ شه دانشآموزان تتمپاد،
بیانگ مپادج بودن شج بود.
26. Scientific method
 .27هیئت شزی ان ،شماره.247 /19798 :
منابع

اژهاج ،اواد (« ،)1381گزی ش یزهوا در ربد ش به از انقكب( ،»)2مجله استعدادهای
درخشان ،ال یازدهم ،شماره .41
امی خان  ،رضتتا (2 ،1388بنمن) ،هشتتتاد ه هشتتتست استتتعدادهای درخشتتانق عهعه چند؟
رديف چنتتد؟ هيژه ستتتتتت تتاد ،در شبگتتاه ارمیتتا بتته آدرس ( http://ermia.irبتتازیتتاب در
ِ

.)1393/9/10
پاک چ ،احم (« ،)1391مااهیم م قابد طبیهت ش ف ه گ در حوزه نشتتانهش ت ا ت ف ه گ
مس و /ار و» ،در نشانهشناسی هنر ،ف زان جودج ،ن ان :ف ه گس ان ه .
م
ح اد عادل ،غكمهل (30 ،1372م داد)« ،ب گزارج المپیادهاج علم  ،گام در شتت اخت
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ش شویق ا ه ادهاج درخشان» .رهزنامه اطالعات ،ص.6
داراب  ،ف ام ز (7 ،1358م داد) « ،تتتتازمان ا تتتت ه ادهاج درخشتتتتان ط ح ب اج ادامه
ا همار بود» ،رهزنامه ج هوری اسالمی ،شماره .50
زارع ،ف خ ( ،)1390بررستتتتتتی ميزان ه چگونگی استتتتتتتزاده از اينترنر ه انرات ن بر
ه بستتتتتگی اجت اعیت مورد کاهی استتتتتعدادهای درخشتتتتان ،دانشتتتت ه علوم اا ماع ،
دانشگاه پیام نور شاح ن ان غ ب.
تتتجادج ،حام ( )1394مختصتتتات هسفرهنگی دانش موختگان مدارس ستتت ادق دانشتتت ده
معارف اسالمی ه فرهنگ ه ارتباطات ،دانشگاه امام صادق (.)
جودج ،ف زان ( ،)1387نشانهشناسی کاربردی ،ن ان :نش علم.
تتتیح ،عل ( ،)1391رهانشتتتناستتتی رهرشتتتی نوي رهانشتتتناستتتی ياد يری ه موز ق
ن ان :نش دشران.
کال  ،اانا ان ( ،)1388در جستتترهجوی نشتتتانهها (نشتتتانهشتتتناستتتیق ادبياتق هاستتتازی)ق
امه لیك صادر  ،ی ا ام اللن ش ف زان جودج ،ن ان :نش علم.
کوا ،دن ( ،)1389مزهوم فره نگ در علوم اجت اعی ،ا مه ف ی شن شح ی ا ،ن ان:
شا.
گادی انستتتتتتتت ،شیلیام ب ( ،)1383يوند تزاهت ها راهن ای ارتباط کار مد بي رههی،
امه عل ک یم (مله) ش مسهود هاشم  ،ن ان :ان شارا م ن ا كم .
گادی انستتتتتتت ،شیلیام ب  ،کارمن ام ل  ،ستتتتتتوکا تتتتتتا نیشتتتتتتی ا ،ش نائو و اشگاشا )1385( ،ش
دیگ ان« ،نظ یتته پ دازج دربتتاره ار بتتاطتتا میتتان ف ه گ » امتته پی شز ایزدج،
رسانه ،دشره  ،17شماره .98-49 ،3
گی نز ،آن ون ش فلیپ تتتتا ین ( ،)1395جامعهشتتتتناستتتتی ،امه هوشتتتت گ نایب  ،ن ان:
نش ن .
موریزج نژاد ،حسن (« ،)1389ه م ان مهاص  :ی اله درخشان » ،مجله تنديس .شماره
.181
نا  ،راگو ( ،)1387مديرير تهبيقی ،امه عباس م وریان .ن ان :من بان نش .
هافست  ،گی ( ،)1388فرهنگها ه ستتازمانهات نرم افزار ذه  ،امه مدم اع اب ش
دیگ ان ،ن ان :نش علم.
شاال ،من ج ( ،)1392انرسنجی فرهنگی برنامههای ملی مدراس استعدادهای درخشان بر
دانش موزان نها ،دانش ه مهارف ا كم ش م ی یت ،دانشگاه امام صادق (.)
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