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  :چكيده

اما . ي شنويمالمپيادهاي ملي و بين المللي معرصه ي    را در زافزون جوانان ايرانيخبر موفقيت رو ،داخلي از رسانه هاي مختلف زه،امرو
چه بر سر  .در آن كامياب نمي شوند ليكه به ميدان رقابتي المپياد وارد شده و است وزانياوضاع آن دسته از دانش آم آنچه منتشر نمي شود

با توجه به آنكه همه  مي شود؟ موزان مي آيد؟ آيا شكست در المپياد، براي آنها زمينه ساز شكست هاي ديگر در درس و زندگياين دانش آ
، تحليل ساله شمار بسيار زيادي ازدانش آموزان در آزمون المپياد شركت مي كنند و از اين افراد، تنها تعداد اندكي به مدال دست مي يابند

از  ،به نوبه ي خود، جوانان آينده ساز اين مرز و بوم هستند و دانش آموزاني كه از اين ورطه ناكامياب بيرون مي آيند انيآموزشي و رو اوضاع
نگرش افراد جامعه مورد نياز است؟ اصالح و يا  ، اختصاص امتيازهاي ويژهالمپياد روند برگزاري آيا تغييري در. است اهميت بسياري برخوردار

نگرش اصالح و با تأكيد بر ...) آموزشي، تربيتي، روان شناسي و(ديدگاه هاي متنوع  جزيه و تحليل داده هاي بدست آمده ازا تدر اين مقاله، ب
 .مي شود  ش صحيح استعدادها معرفي جهت پرور هاييراهكار آموزان، خانواده ها و مدارس، هاي دانش

  

  سيب هاي رواني، آالمپياد، نظام آموزشي، پرورش استعداد :كليد واژه ها
  

  :مقدمه

 .گرددكشورها برگزار مي  برخيآموزان دبيرستاني در ايران و دانش  سطحي اطالق مي شود كه هر ساله در المپياد، به آزموني كشور
اما  .برگزار مي شود ، كامپيوتر، ادبي و نجومشناسي رياضي، فيزيك، شيمي، زيستدر رشته هاي  ر حال حاضر در ايران اين آزموند

د، شايسته است نگاهي به ذردارد؟ اكنون كه بيش از دو دهه از برگزاري المپيادها در كشور ما مي گ زيان هاييبرگزاري المپياد چه سود و 
  .تربيتي دانش آموزان داشت تأثير آن بر روند آموزشي و

  

  :تاريخچه

اولين المپياد . ن المپياد علمي جهان، المپياد شيمي استتري ، پر سابقه)1967از سال (و فيزيك ) 1959از سال (بعد از المپياد رياضي 
اتريش به  1980در سال . سالهاي بعد نيز اين المپياد به ميزباني كشورهاي بلوك شرق برگزار شد. برگزار گرديد 1968شيمي در سال 

ادهاي جهاني، عملكرد درخشاني داشته و كشور ايران همواره در المپي. اني اين مسابقات را بر عهده گرفتعنوان اولين كشور غربي ميزب
  .مدال هاي زيادي گشته است موفق به كسب 
و با  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورشتوسط  1370در سال  ،ي المپياد شيمي در ايراناولين دوره

ان در سال هاي بعد، هم اكنون اين سازمان برگزاري پژوهان جو البته با تأسيس باشگاه دانش. دانش آموز برگزار گرديد 2500كت شر
تا  ولي از دوره ي هشتمبرگزار مي گشت يك مرحله اي  ي، المپياد شيمي به صورت آزموندر سال هاي نخست .المپيادها را بر عهده دارد

نفر موفق به گذر از  40دوم حدود  ينفر و در مرحله 600ي اول حدود در مرحله در حال حاضر. در غالب دو مرحله برگزار مي شود كنون
هاي آنان بر اساس دانش پژوهان جوان شركت كرده و مدال گاهاز سوي باش ي تابستانيد قبول شده در يك دورهافرا. شوند سد آزمون مي

به المپياد نفر  4اد از اين تعديابند و نفر از شركت كنندگان به مدال طال دست مي 8در نهايت  .شان در طول دوره توزيع مي شودعملكرد
 [1]. دشونجهاني اعزام مي
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  :پيشينه پژوهشي

دليل آن را مي توان چنين . بر نظام آموزشي، متأسفانه پژوهش هاي اندكي صورت گرفته است اثر المپيادهاي علميدر زمينه ي 
به صورت جدي وارد حيطه ي المپياد  دانش آموزان خود را  –چنانچه در مقاله بحث خواهد شد  –دانست كه اوالً كشورهاي خارجي 

نگرش نادرست جامعه ي ما به همراه تبليغات سنگين  ثانياً. دارندجهت جذب نوابغ، به دانش آموزان المپيادي ساير كشورها توجه  نكرده و
مي توان به مقاالت تحليلي  البته در اين ميان. به المپياد داشت د كه نگاهي عميق و آينده نگرمراكز آموزشي، كمتر اين اجازه را مي ده

 در زمينه ي همچنين .اشاره كرد ]2[اسفنديار معتمدي ، نوشته ي»اثر المپيادهاي علمي در آموزش و پرورش«ارزشمندي نظير مقاله ي 
ات علي تحقيق ، پژوهش هاي متنوعي صورت گرفته است كه از آنها مي توانو تربيتي دانش آموزان فشارهاي رواني بر مسائل آموزشي اثر

كه در زمينه ي پرورش خالقيت هستند و فضاي آرام را  ]7[5بودنآلن و  ]6[4سندرز ،]5[3و باس 2، مانسفيد]4[1مك كنين ،]3[خانزادي
نگرشي نوين  ،شده است كه در باب اهداف آموزش تدوين ]8[6ساندرزبرنداز همچنين مقاله ي . را علت رشد استعداد مي نامند نام برد

 9، فيكسدال8برامنس ،]9[7كوهن آلفي تحقيقات. دت را بيان كرده و آن را خارج از حيطه ي مسابقات دانش آموزي مي داننسبت به موفقي
به اثر ميدان هاي رقابتي بر رشد اخالقي، اجتماعي و رواني پرداخته و حضور دانش آموز در جبهه ي رقابت را مانع پرورش  ]10[10و واگلوم
  .دنمعرفي مي كنخالقيت 

  

  :ف و روش تحقيقهد

   . ن توجه داشته آشركت كنندگان آزمون المپياد، مقوله ي حائز اهميتي است كه بايد ب و روانيوضعيت آموزشي  چنانچه مطرح شد،
د آيا به راستي المپياد، راهي مناسب براي پرورش نخبگان است؟ آيا اهداف المپياانگيزه ي نگارش اين مقاله، پاسخ به اين سؤاالت است كه 

براي پاسخ دهي به اين سؤاالت تعدادي دانش آموز المپيادي ؟ چه هزينه هايي بايد براي آن پرداختدر راستاي نظام آموزشي مي باشد؟ 
در اين راستا با برخي كساني كه دوران المپياد را با كاميابي يا . دشهرها، مورد بررسي قرار گرفتن و برخياز دبيرستان هاي مختلف 

  .تخصصي چند دبيرستان و همچنين برخي كارشناسان آموزشي مصاحبه به عمل آمد سر گذاشته بودند، دبيران دروسپشت ناكميابي 
  

  :داده هاي حاصل و بحث

بيشتر دانش آموزان، هدف خود را كسب مدال . در نخستين سؤال، هدف و انگيزه ي دانش آموزان از شركت در المپياد پرسش شد
ن دانستند؛ مزايايي نظير معافيت از خدمت سربازي و كنكور براي مدال آوران طال، بدست آوردن امتياز ورودي براي بهره بردن از مزاياي آ

درصد تراز براي شركت در كنكور براي دارندگان مدال نقره و برنز، كسب بورسيه دانشگاه  20الي  15درآيين نامه ي نخبگان، استفاده از 
  ... .هاي خارجي و

تحصيل در آن را داشتند  دانش آموزان وقتي خود را نشان داد كه از آنان رشته ي دانشگاهي كه قصد ادامه ينتيجه ي اين نگرش 
مشغول به رقابت بودند، مي دانش آموزان آينده ي خود را در رشته اي كامالً نامرتبط با رشته اي كه در المپياد  60%بيش از  ؛پرسش شد
  .قصد ادامه ي تحصيل در همان رشته را داشتند 15%مي انديشيدند و كمتر از تنها به رشته هاي مرتبط  25%حدود  دانستند،

در گفت و گويي كه با آقاي دكتر نعمت اهللا ارشدي، كارشناس و مسئول گروه شيمي دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، انجام 
ه اي است كه او را از سد كنكور عبور داده و به دانشگاه مي وقتي دانش آموز احساس كند، المپياد همچون درواز«: شد، ايشان بيان كردند

 ».ببينيم كه كوچكترين عالقه اي به آن ندارند را در رقابت براي المپياد در رشته اي رساند، طبيعي است كه جمع كثيري از دانش آموزان
حاضر در رشته اي ديگر مشغول به كار و يا بسياري از كساني كه موفق به كسب مدال در سطح ملي و يا بين المللي شدند، در حال 

                                                             
1  - Machinnon, D. W 
2

 - Mansfied, R. S 
3  - Busse, T. V 
4  - Sanders 
5  - Boden, A 
6  - Sanders, B 
7  - Kohn, A 
8  - Bramness, J. G 
9  - Fixdal, T. C 
10  - Vaglum, P. V 
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آيا اين در راستاي اهداف كشور است كه دانش آموزاني وارد ميدان المپياد شده و از رشته اي متفاوت با رشته ي المپياد فارغ . تحصيل اند
ت كرده اند، اكثراً جذب دانشگاه التحصيل و در آن مشغول به كار شوند؟ آن دسته از مدال آوراني نيز كه در همان رشته شروع به فعالي

رين راه جهت بهره وري اقتصادي سرمايه گذاري روي منابع انساني، بهت الي است كه تحقيقات ثابت كردهاين درح. هاي خارجي شده اند
بنابراين  ].11[ و فرار مغزها سبب اتالف هزينه هاي علمي و آموزشي نيروهاي متخصص و نوابغ كشورهاي درحال توسعه مي شود بوده

تنها شناسايي نخبگان براي توسعه كافي نيست؛ بلكه بايد با حفظ و نگهداري آنان در رشته ي مورد عالقه، به هدايت مستمر و پيوسته ي 
چنانچه نخستين كشور غربي كه به دايره . در مسابقات المپياد جهاني، شاهد حضوري كم رنگ از كشورهاي غربي هستيم. آن ها پرداخت
در حالي كه نخستين . ي شركت كننده در المپياد جهاني شيمي پيوست، اتريش بود كه با دوازده سال تأخير حضور يافتي كشورها

در اين  بيكمتر كارنامه ي درخشاني از كشورهاي غر همچنين]. 1[ دكشورهاي برگزاركننده، چك اسلواكي، مجارستان و لهستان بوده ان
د؛ بلكه ن، نابغه ندارن دليل بر آن نيست كه كشورهاي غربياي. ران طال از كشورهاي آسيايي بوده اندديده مي شود و عموماً مدال آو زمينه

در . نه آماده كردن دانش آموزان خود براي شركت در المپياد ،سياست گزاري آنها در شناسايي نوابغ ساير كشورها و جذب آنها است
 هزار  150تا  100ساالنه  ].12[د نمايي مي كندخو» همه ي ملت ها باز است  روي درهاي ما به «جمله ي  MITتابلوي اعالنات دانشگاه 

ميليارد دالر سرمايه  50اين مسأله معادل خروج  - ]13[ايراني، كشور را به قصد ادامه ي تحصيل ترك مي كنند تحصيل كرده ي جوان
مي  90%ژاپني ها به براي  بازگشت آمار اين در حالي است كه د؛ردني گبه كشور باز م 30%و از اين تعداد تنها  - ساليانه از كشور است 

ايران را در فرار مغزها در ميان كليه ي كشورها، اعم از توسعه  خود، 2009در گزارش سال  صندوق بين المللي پول، متأسفانه]. 12[رسد
نفر از  90و برنامه ريزي، ته نامه سازمان مديريت طبق آمار منتشر شده از هف .يافته و در حال توسعه، در رتبه ي نخست قرار داده است

، دانش آموزي كه در سه سال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه كسب كرده اند، هم اكنون در دانشگاه هاي اياالت متحده آمريكا 125
ل حاضر در كشورهاي ديگر مدال آوران المپياد ايران، درحا 80%آمارها چنين نشان مي دهد كه حدود ].15[و] 14[ تحصيل مي كنند

در اين  هزار نفر ايراني كه 60، 1389بنابر آمار مجلس شوراي اسالمي در سال  همچنين .]12[ل به تحصيل، تدريس و يا تحقيق اندمشغو
  .]16[سال مهاجرت كرده اند، در زمره ي مهاجران نخبه دسته بندي مي شوند

ف ديگر نگرش هاي چه بسا نادرست خانواده ها، دانش آموزان را به سمت و از طر از يك سوي تبليغات گسترده ي مدارس مختلف
د و از آنان كساني را مي سازند كه خود واقعي خويش را با نسوق مي ده -  و رشته اي از المپياد كه مورد عالقه ي آنان نيست –المپياد 

فق به كسب مدال مي شوند، محدود و اندك است؛ با شمار با وجود اينكه تعداد افرادي كه مو. زير پا گذاشتن عالقه، سركوب مي كنند
در سؤالي كه از وضعيت رواني . وسيعي از دانش آموزاني رو به رو خواهيم شد كه در تالشي ناكام براي كسب مدال شكست خورده اند

داشتند كه دچار د اذعان افرا 60%حدود  ون كسب مدال پشت سر گذاشته بودند پرسش شد،دانش آموزاني كه دوره ي المپياد را بد
 30. %آنها داشته است ثر نامطلوب خود را در آزمون ورودي دانشگاهو اين وضعيت رواني، در سال چهارم دبيرستان ا افسردگي مفرط شده

اد را دانش آموزان اعالم كردند، با وجود ناراحتي بسيار از شكست در المپياد سعي كردند آن را فراموش كنند و شركت خود در المپي
شركت كنندگان، با اشاره به آنكه هدفشان از شركت در المپياد صرفاً عالقه و ارضاي حس  10%با اين وجود تنها . اشتباهي بزرگ دانستند

پرداختند و از اينكه مدتي به مطالعه ي  راسخ به مطالعه براي آزمون كنكور كنجكاوي و علم دوستي بوده است، بيان كردند كه با عزمي
آمارها چنين . شويم البته در اين آمار با تفاوتي بارز ميان دختران و پسران روبه رو مي .مورد عالقه ي خود پرداخته اند خشنودند رشته ي

نفر  8دانش آموز دختري كه مورد بررسي قرار گرفتند،  55از . كه دختران بيش از پسران از المپياد ضربه مي خورند نشان مي دهند
در اين جا اين سؤال مطرح مي شود . يم بر اقدام به خودكشي بوده استكه نتيجه ي افسردگي پس از المپيادشان، تصمصريحاً بيان كردند 

است؟ دانش آموز، در اوايل سنين جواني بوده و بحران هاي دوران بلوغ را پشت سر مي  شده كه براي اينگونه افراد چه تدبيري انديشيده
كه اميد فردا  از سوي وي مي شود، بنابراين نياز به مشاوره براي اين دانش آموزان و عاطفي هيجانيگذراند و اين سبب بروز رفتارهاي 

اين كه اگر دانش آموزي در مرحله اي از المپياد قبول نشد، مورد فراموشي قرار گيرد و جهت مشاوره ي . كامالً محسوس است هستند،
يجاني و عاطفي مسأله ي رشد ه .سردگي و چه بسا ناهنجاري هاي خطرناك مي شودرواني وي اقدامي صورت نگيرد، طبيعتاً سبب بروز اف

از پسران بروز مي يابد، احساسات و عواطف متعدد و غير قابل پيش بيني است كه گاه در تضاد با يكديگر قرار گرفته و  كه در دختران بيش
روز رفتارهاي ناهنجار اجتماعي و خشونت آميز، افسردگي، اين نوسانات به خودي خود، موجب ب. سبب نوسانات واضح خلقي مي گردد

در  .]18[و]17[مي گردند گي به داروهاي روان گردان و مواد مخدرهاي وخيم، وابست، بيماري مشكالت تحصيلي، هراس از مدرسه و منزل
كه  ، ايشان اظهار داشتندت گرفتصور) س(الزهرا نشستي كه با آقاي دكتر كيانوش هاشميان، روان شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه 
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دچار اختالل استرس پس از ضربه  عموماً دانش آموزاني كه المپياد را سرنوشت ساز تلقي مي كنند، پس از شكست در اين آزمون
1بيماري(

PTSD  (مي شوند كه عارضه اي رواني است كه در آن فرد پس از قرار گرفتن در معرض حادثه اي بسيار دردناك و يا تكان 
سال ها پس از حادثه  يا اين دوره هاي تجربه ي ذهني مجدد حادثه ممكن است ماه ها و. آن را در ذهن خود تكرار مي كند دهنده، مرتباً
البته اين  .]19[عالئم اين اختالل، افسردگي، اضطراب، اختالل در خواب، فقدان هيجان، تحريك پذيري و عصبانيت است. تكرار شوند

در گفت و گويي كه با آقاي سيد جالل . اً محدود به دانش آموزاني كه از مدال بي نصيب مانده اند نمي شودمشكالت رواني صرف
مي توان گفت بيشترين «   : ، ايشان بيان كردنددرس سابق دوره ي تابستانه، انجام شداميرآفتابي، از بنيانگزاران المپياد شيمي ايران و م

نين خستگي همچ. نمي شوند ان مدال آوري است كه وارد تيم اعزامي جهت شركت در المپياد جهانيضربه در المپياد، معطوف دانش آموز
در دوره ي تابستاني، سبب بروز افسردگي براي اكثر دانش آموزان مي شود، به گونه اي كه بسياري از افراد در  ناشي از فشار باالي كار
. مشكالت رواني، به نوبه ي خود زمينه ساز مشكالت جسماني هستند» .دمي سازن دي، مطالعه ي خود را متوقفاواسط دوره از فرط ناامي

كه (مي شود  ، عملكرد صحيحي نداشته و سبب لخته شدن خون )يك انتقال دهنده ي عصبي(براي مثال در هنگام افسردگي، سروتونين 
استفاده ي  را تنها دانش آموزي كه از وي  اي روانيتبعات اين آسيب ه. ]20[ )مي تواند منجر به سكته مغزي و يا حمالت قلبي گردد

هزار دانش آموز در  110، بيش از 1389در سال  .ابزاري شده است نمي پردازد، بلكه اين مسأله در سطح جامعه مشكل آفرين مي شود
، اين به معني قرار ]21[دموفق به كسب مدال مي شون 0.01%كه از اين تعداد تنها حدود  مرحله ي اول آزمون المپياد شركت كردند

مسلماً اگر نگرش هاي نادرست و تبليغات گوناگون، به دانش آموز  .هزار خانواده ي ايراني زير فشارهاي سنگين روحي است 110گرفتن 
ويش نمي ، در پي عالقه ي خدر جامعه اي كه مردم .مي دادند كه به دنبال عالقه اش برود، از شدت اين فشار رواني كاسته مي شد اجازه
چگونه مي توان از فيزيكداني كه بايد شيميدان مي شده است، توقع داشت كه در كارش پر انرژي باشد؟ . ، افسردگي پيش مي آيدروند

از فارغ  2در بررسي كه توسط مارك البيون .انرژي فردي هنگامي جريان مي يابد كه هركس كاري را انجام دهد كه مورد عالقه ي او است
در آغاز، فارغ . شدمورد مطالعه قرار داده  1980ل تا سا 1960نفر از سال  1500، سابقه انجام گرفت دانشكده بازرگانيك يالتحصيالن 

 رده وشكالت مالي خود را حل و فصل كم قصد دارند ابتدا اعالم داشتندكساني بودند كه  ول،گروه ا .التحصيالن به دو گروه تقسيم شدند
رفاه ابتدا به دنبال عالقه واقعي خود بودند و اطمينان داشتند كه از شامل كساني بود كه  دومگروه  .پردازندبه امور ديگر زندگي بسپس 
را كل  83%بودند  ولنظر، كساني كه در گروه ا فارغ التحصيل در مطالعه مورد 1500از  .در اثر پرداختن به عالقه شكل مي گيرد مالي

مده بود كه يك نفر از آ اين دو گروه به وجود ازنفر ميليونر  101پس از بيست سال . بودندكل  17%جمعاً دوم، گروه  و تشكيل مي دادند
  .]22[بودند دومنفر از گروه  100و  ولا گروه

سؤال ديگري كه از دانش آموزان پرسيده شد، مبني بر اين بود كه آيا آنها پيشنهاد شركت در المپياد را به ساير دوستانشان كه در 
را دادند اما تقريباً همگي آن را با اين شرط همراه » بلي«افراد، جواب  60%ايين تر تحصيلي هستند، مي كنند يا خير؟ حدود سنوات پ

چنين نتيجه مي گيريم كه المپياد به خودي . كردند كه اگر دانش آموزي عالقه مند بود، او را تشويق به شركت در المپياد خواهند كرد
، بي )به دليل تبليغات(، اصرار مدرسه )به دليل باورهاي نادرست(نيست اما وقتي با مسائلي از قبيل اصرار خانواده  خود مقوله ي نا مطلوبي

به همين سبب است كه . همراه گردد، آزموني مخرب براي دانش آموز محسوب مي شود... و) دل بستن به مزاياي مدال(عالقگي شخص 
  .تبليغات گوناگون، لبه ي مخرب آن تيز تر مي گردد به روز در اثر ه دانست كه متأسفانه روزالمپياد را مي توان بسان شمشيري دو لب

در مدارسي كه سياست گذاري آنها بر پايه ي المپياد و ايجاد جوي سنگين و پر تنش . در اين جا نقش مدرسه بسيار برجسته مي شود
چراكه وقتي . دارد مي سنجند، مسائل رواني مذكور، به اوج خود مي رسداست و هر دانش آموز را با ميزان نفع مادي كه براي مدرسه 

، بعيد  وسيله اي براي جذب دانش آموزاني كه با كمترين فعاليت، بيشترين امتياز را براي مدرسه فراهم مي كنند، تلقي شود  المپياد، 
اين مسأله سبب بروز بحران هويت مي شود كه يكي از  .]10[ و ]2[نيست كه دانش آموز حرمت و عزت نفس خويش را بر باد رفته ببيند

كه متأسفانه روز به روز در حال فزوني اند و معنويت در آنها رنگ باخته  –در اينگونه مدارس]17[بحران هاي خطرناك دوران بلوغ است

يگاه بسيار متفاوتي به دانش و اين سبب اختصاص دادن جا]2[با ديگر دانش آموزان سنجيده مي شود انش آموز در مقايسههر د -است
آموزان المپيادي از سوي مدرسه شده است؛ به گونه اي كه تعداد نه چندان اندكي از دانش آموزان، انگيزه ي خود از شركت در المپياد را 

 آموزان المپيادي از درس عادي دانشحتي در برخي مدارس، كالس . استفاده از مزايايي كه مدرسه در اختيار آنها قرار مي داد اعالم كردند
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به گفته ي دكتر هاشميان،  .ب رسمي آموزش و پرورش تدريس مي شودا است؛ اگر چه در هر دو كالس، كتديگر دانش آموزان جد
تبعيض ميان دانش آموزان سبب بروز ناسازگاري هاي اجتماعي و خانوادگي و رفتارهاي پرخاشگرانه در دانش آموزان عادي شده و دانش 

نگرش  انواع ارزش گزاري ها و .آموزان المپيادي را با غروري شكننده كه سبب حساسيت باال نسبت به ديگران مي شود، مواجه مي سازد
اين فرهنگ در بسياري از . دي جهت دانش آموز بودنش ببيندمي رود كه دانش آموز شركت در المپياد را سن هاي نادرست تا جايي پيش

مدارس به وجود آمده است، كه دانش آموز را به طور خود به خود وارد فرآيند المپياد مي كند و اگر كسي در اين آزمون نام نويسي نكند، 
، چگونگي عوامل موثر در خالقيت را به طريق تحليلي بيان كرده است و در اين زمينه 1كارل راجرز .ش ديگران قرار مي گيردمورد سرزن

او معتقد است كه با . »وجود آورد بلكه بايد به آن اجازه داده شود تا ظهور كنده توان با فشار ب واضح است كه خالقيت را نمي«: گويد مي

همچنين عدم توجه به تفاوت هاي فردي،  .]3[توان افزايش داد سازنده را مي يتاني و آزادي، احتمال ظهور خالقفراهم كردن امنيت رو
 اضطراب،منجر به و دانش آموزان به تدريج كاهش يافته مي شود كه خالقيت  ايجاد جو قوي و رقابت هاي فردي براي ممتاز شدن، سبب 

  ].9[شودحسادت و تخريب اعتماد به نفس 
اين نگرش را به دانش آموز القا مي كنند  - نه تبليغاتي –ر نقطه ي مقابل مدارسي هستند كه با ايجاد محيطي آرام و صرفاً آموزشي د

البته همه ي دانش آموزان، مشتاق كسب مدال و . كه المپياد، صرفاً بهانه اي براي داشتن مطالعات فرادرسي در درس مورد عالقه است
خود قرار  اصلي ي آن هستند، نكته ي مهم اينجا است كه صرف نظر از مشتاق بودن، محتاج آن نباشند و آن را هدفبهره بردن از مزايا

زاران المپياد بقاعي، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف و از پايه گ داور محمديدر گفت و گويي كه با جناب آقاي دكتر . ندهند
به اينكه امروزه المپياد، دانش آموزان را از هدف اصلي آموزش، يعني فهم ماهيت علم و فلسفه  ، ايشان با اشارهشيمي ايران، صورت گرفت
دانش آموز ما، بايد به المپياد به چشم صرفاً يك آزمون عادي نگاه كند، نه يك مسابقه ي سرنوشت ساز؛ اين «: ي آن دور مي كند، گفتند

همچنين ايشان ابراز » .آموز القا مي كنند، دام كشورهاي غربي براي جذب نوابغ است خانواده ها و مدارس آن را به دانش بزرگ نمايي كه
اميدواري كردند كه روزي برسد دانش آموزان، پا را از حيطه ي سؤاالت چهارگزينه اي فراتر گذاشته و با اهميت دادن به فلسفه ي علم، 

  .به افكار بزرگ مي انديشند ؛ چرا كه انسان هاي بزرگ،نگرشي عميق تر به دانش داشته باشند
در راستاي تبليغات مدارس، برخي دبيرستان ها، دانش آموزان المپيادي را از شركت در كالس هاي عادي درس مربوطه معاف كرده 

ش اما آيا معافيت از اين كالس ها به نفع دانش آموز است؟ آيا نيازي نيست به اين دانش آموزان نيز كتب رسمي آموزش و پرور. اند
از آن دسته دانش آموزان المپيادي كه در كالس درس مربوطه شركت كرده و  60% گيري چنين نشان داد كه حدود آمار تدريس گردد؟ 

بوده است و كساني كه در كالس شركت نمي كردند و يا فعاليتي در كالس درس  90%فعال بوده اند،درصد هايشان در آن درس باالي 
) ش آموزان بيان كردند كه در كالس، به درس دبير گوش نكرده و به مطالعه ي كتب المپياد خود مي پردازندبسياري از دان(نداشته اند 

  .بوده است 70%ميانگين درصد آنها زير 
اگرچه دانش آموزان المپيادي، از برنامه ي كالسي جلوتر بوده و مطالب . از آنچه گفته شد، اهميت دبير در آموزش مشخص مي شود

دو . شان كامالً جديد نيست، بايد به اين نكته توجه داشت كه با خود خواني مطالب به تنهايي نمي توان به تسلط كامل رسيدكالس براي
مقوله ي خود خواني و پيش خواني امري الزم ولي ناكافي براي دانش آموزان المپيادي است و براي رسيدن به تسلط در موضوع و تثبيت 

هاي كالسي، زمينه ي است دبيران با شركت دادن اين دانش آموزان در بحث  و شايسته الس نياز مي باشديوسته در كبه حضور پمطالب 
دانش آموزاني كه با عالقه به  70%اهميت ديگر دبيران در اينجا برجسته مي شود كه حدود  .حضور پيوسته را فراهم سازنداين  الزم براي

بهره بردن از . عالقه، از مصاحبت با دبيري دلسوز، مهربان و عالقه مند نشئت گرفته است سوي المپياد آمده بودند، بيان كردند كه اين
روش هاي ملموس جهت تدريس از جمله استفاده از فيلم هاي آموزشي، مستندهاي علمي، انجام آزمايشات سرگرم كننده و مهيج، آشنا 

طرح پرسش هاي برانگيزنده و  ندگي شخصي و اجتماعي انسان ها،كردن دانش آموزان باپيشرفت هاي نوين در آن علم، تأثير آن در ز
جلسات بحث و گفت و گو، عدم تكيه  برگزاري و انجام كار گروهي عدم توجه به تفاوت هاي فردي، ،برخورد مناسب با دانش آموز محرك،

و ايجاد  ند نمودن دانش آموزان به آن رشتهسبب عالقه م... و بر حافظه و تأكيد بر درك و فهم، تجزيه و تحليل، ارزشيابي و حل مسأله
المپياد، به  دبيران با آشنا كردن دانش آموزان با اهداف شركت در است پسنديده همچنين .]24[و]23[مي شود فرصت براي تفكر خالق

پياد، به در صورت شكست در المقبولي در المپياد، به منزله ي موفقيت نيست و اين آمادگي را در آنها به وجود آورند كه  آنها بياموزند كه
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خود، با يكديگر همكاري كنند و رقابت اجازه نمي دهد كه دانش آموزان با به اشتراك گذاشتن اطالعات . دمشكالت روحي دچار نشون
  .ديگران كار كنند، نه عليه آنها كه بابنابراين بايد به آنها آموخت  مشكالت رواني كه بدان اشاره شد را در پي دارد؛

تعليم و تربيت، صرفاً پرورش  در سازمان آموزش و پرورش، هدف اصليِ .مپيادهاي علمي با اهداف آموزش و پرورش سازگار نيستندال
افراد با معلومات و واجد مهارت و تخصص نيست، بلكه در درجه ي اول، پرورش افرادي با صفات انساني متناسب با اعتقادات، ارزش ها و 

اين در حالي است كه در فضاي المپياد، . مي باشد –آن طور كه درخور فرهنگ غني ايراني و اسالمي است  – معيارهاي فرهنگي جامعه
در اصل محيط پر تنش اطراف، اين تفكر را به دانش آموز القا . شاهد از بين رفتن معنويت و ايجاد رقابت ناسالم ميان دانش آموزان هستيم

همچنين به ، ]26[و  ]25[ ،]4[ت، به معني كسب مدال المپياد نيستابد، غافل از اينكه موفقيمي كند كه به هر قيمتي به مدال دست ي
به اين معني كه داوطلب المپياد تمام وقت خود را براي . المپياد سبب قطبي شدن دانش آموز در دروس مي گردد گفته ي دكتر ارشدي،

يرستان ها دانش آموزان خود را از شركت در كليه ي كالس ها معاف مي حتي برخي دب. يك درس گذاشته و از ساير دروس غافل مي ماند
تشان در نتيجه ي دانش آموزي است كه در خرداد ماه همان سال درگير امتحانات نهايي مي شود كه نمرا اين بزرگترين خيانت به. كنند

المپيادي ها  حتي در همان درس، عملكرد. گر يافتدروس دي در اين امر را مي توان در درصدهاي پايين المپيادي ها .كنكور دخيل است
به عنوان آزموني كه در آن (مي رود درخشان نيست و اين ناشي از ديدگاه هاي متفاوت المپياد  آن طور كه توقع  در آزمون هاي سراسري

در . بر مي گردد) تكيه دارد كه بيشتر به دانش مفهومي و قدرت تحليلي دانش آموز(و آموزش و پرورش ) بيشتر هوش داوطلب مهم است
نهايت با دانش آموزي رو به رو خواهيم بود كه پشت سد المپياد مانده و با وجود وقتي كه براي آن گذاشته است، به ميزان الزم در ساير 

فل گشتن از و غا) نيست ون هاي ورودي دانشگاهآن هم به گونه اي كه در راستاي آزم(پرداختن زياد به يك درس . دروس تسلط ندارد
پس از كنكور نيز . ساير دروس و از سوي ديگر ناراحتي و افسردگي پس از المپياد، نتيجه ي نا مطلوبي را در آزمون كنكور سبب مي شود

رياضيات عمومي، (در دروس پايه ي دانشگاه ) دروس دبيرستان(با دانشجويي رو به رو خواهيم شد كه به علت ضعف در مطالب پايه 
اين فرآيندي است كه با شناسايي نخبگان . عديده اي برخورد مي كندبرخي دروس تخصصي به مشكالت در و چه بسا ...) و شيمي عمومي

حتي آن دسته از كساني كه از اين ورطه، موفق بيرون مي آيند، . شان به پايان مي رسديشروع شده و با خشكاندن استعدادها و توانايي ها
  .از سودشان براي ايران، تنها يك نام و يك افتخار مي ماند و بس جذب دانشگاه هاي خارجي شده و

  

  :نتيجه گيري

المپياد، به خودي خود آزموني مفيد براي افزايش انگيزه ي عالقه مندان بوده و به عنوان بستري جهت مطالعات فرادرسي در رشته ي 
اما برخي مسائل و حاشيه ها سبب بروز مشكالت جدي براي  .مي توان به آن نگريست براي يادگيري راه مطالعه و تحقيق مورد عالقه

. دانش آموزان و خانواده هايشان مي شود كه اگر نسبت به حلّ آنها اقدامي به عمل نيايد، هزينه هاي سنگيني در ازاي آن بايد پرداخت
  :برخي از مشكالت عبارتند از

المپياد داده و موجب مي شود دانش آموز، عالقه ي حقيقي خود را زير پا نگرش نادرست خانواده ها و تبليغات مدارس، ارزش كاذب به  -
  .اين مسأله سبب بروز افسردگي مي گردد و گذارد
چون هدف دانش آموز، كسب مدال است، در صورت عدم موفقيت، به آسيب هاي شديد رواني دچار مي شود كه در آينده ي تحصيلي،  -

  .ي گذاردخانوادگي وي تأثير منفي م واجتماعي 
  .ايجاد جو سنگين و جبهه ي رقابتي، خالقيت را كاهش مي دهد -
  .حادي وارد مي شود روحي به كساني كه وارد تيم اعزامي نمي شوند، ضربه ي -
  .خريب مي كنده نفس بسياري از دانش آموزان را تفشار باالي كار، اعتماد ب -
  .قائل مي شود، ناهنجاري هاي اجتماعي را براي هر دو گروه به بار مي آورد تبعيضي كه جامعه بين دانش آموزان المپيادي و عادي -
  .تسلط الزم را ندارند ي و پيش خواني مي كنند، غالباًدانش آموزاني كه تكيه بر خود خوان -
مشكالتي را شركت نكردن در كالس هاي عادي مدرسه و عدم مطالعه ي كافي ساير دروس، سبب قطبي شدن دانش آموز مي گردد كه  -

  .در پي دارد وي در آزمون ورودي دانشگاه و تحصيالت عالي
- عد مفهومي و فلسفي علمتوجه نكردن به ب.  
  .فضاي معنوي در ميدان رقابت المپياد، سبب پرورش نيافتن صحيح صفات مناسب اخالقي مي شودوجود عدم  -
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  .ا تحقيق مشغول اند به ساير كشورها و كاهش نيروي متخصصمهاجرت آن دسته مدال آوراني كه در همان رشته به تحصيل و ي -
رد عالقه، كاري نيك و سنجيده در نتيجه بايد چنين گفت كه ايجاد بستري جهت شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان در رشته ي مو

وغ، وقتي در فشارهاي رواني اسير نب .از المپياد برآيد سبب گشته است كه آزموني مخربست دانش آموزان و مدارس اما اهداف نادر است؛
را از آنِ ديگر كشورها كرده است و همچنين جذب نوابغ از طرف ديگر كشورها، سود اندك حاصل از المپياد  .است، شكوفا نمي شود

  .المپياد، به صورتي كه اكنون وجود دارد، قادر به پرورش صحيح استعدادها در راستاي اهداف آموزشي كشور نمي باشد

  :پيشنهادات     

  :، موارد زير پيشنهاد مي شودورش استعدادهاي دانش آموزان توانمندرشد و پر برايجهت آماده سازي محيطي مناسب 
القاي اين ديدگاه به مدارس، خانواده ها و دانش آموزان كه المپياد، به عنوان آزموني عادي، صرفاً ها، ارزش گزاري ها و  اصالح نگرش -

  .رشته ي مورد عالقه در فرادرسي لعاتمطابهانه اي است براي 
  .با بهره بردن از الگوهاي گوناگون تدريس، عالقه و حس علم دوستيِ دانش آموزان را برانگيخت -
  .دانش آموزان را به پرداختن به عاليق تشويق كرد ،ستري مناسب براي پرورش خالقيت هاب و با ايجاد يك فضاي آرام -
  .المپياد قبول نشده اند حله اي ازآن دسته از دانش آموزاني كه در مر ي براي شركت كنندگان دوره ي تابستاني وانجام مشاوره هاي روان -
دباوري برسند، همه ي دانش آموزان احساس اري ميان دانش آموزان، به جاي آنكه صرفاً تعداد اندكي مدال آور به خوزبا عدم تبعيض گ -

  .اعتماد به نفس خواهند داشت
به شركت در كليه ي كالس هاي عادي دبيرستان و مطالعه ي  آنهاتشويق ت دادن دانش آموزان المپيادي در بحث هاي كالسي و شرك -

  .تمام دروس در حد مطلوب
  .گرش دانش آموزان نسبت به علم با تأكيد بر درك و فهم و عدم تكيه بر حافظهارتقاي سطح ن -
  .آموزان مطابق اعتقادات و معيارهاي فرهنگي جامعهايجاد يك فضاي معنوي جهت پرورش دانش  -
  .حفظ و نگهداري نوابغ و هدايت مستمر و پيوسته ي آنان -
  

در پايان از زحمات بي دريغ و راهنمايي هاي گام به گام جناب آقاي دكتر نعمت اهللا ارشدي، كمال سپاسگزاري را داريم؛ كه اگر به 
  .مقاله پديد نمي آمد لطف و دست گيري ايشان نبود، بي شك اين

همچنين از اساتيد ارجمند، آقايان دكتر داور محمدي بقاعي و سيد جالل اميرآفتابي، كه وقت گران بهاي خود را در اختيار ما قرار 
  .دادند، صميمانه تشكر مي شود

  .دند نيز سپاسگزار و قدردانيماز جناب آقاي دكتر كيانوش هاشميان، كه با تحليلي دقيق از ديدگاه روان شناسي ما را ياري بخشي
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