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زاویه

موافقان و مخالفان المپیاد
دو  روی سکه 

در چندین ســالی کــه از برگزاری 
المپیادهای علمی در ایران می گذرد، 
ایــران،  بااســتعداد  دانش آمــوزان 
مدال های ارزنده ای را در رقابت های 
جهانی کســب کردنــد و افتخارهای 
بســیار پدیــد آوردنــد امــا برخی از 
کارشناســان نســبت بــه رونــد این 
رقابت های علمــی انتقادهایی دارند 
که درادامه برخی از آنها را بررســی 

می کنیم. 
ایــن  ۱. منتقــدان می گوینــد در 
دانش آموز  کمــی  تعــداد  رقابت ها 
و  کوشــا  چندده نفــر)  حــدود  (در 
بااســتعداد برای شــرکت در المپیاد 
انتخاب می شــوند که لزوما نشــانگر 
وضعیت تحصیلــی یا معلومات کل 
دانش آموزان در سطح کشور نیست. 
دانش آموزان در دوره های آموزشــی 
و  طوالنی مــدت شــرکت می کننــد 
درنتیجه در رشته خودشان با مطالبی 
فراتــر از مطالب کتاب های درســی 
آشنا می شوند. به بیان دیگر وضعیت 
آموزش در کل کشــور ضعیف است 
اما نظام آموزشــی با برگزاری چنین 
المپیادی، وضعیــت آموزش در کل 
کشــور را مطلــوب جلــوه می دهد. 
طرفداران المپیاد هم می گویند نظام 
افراد عادی دوره های  برای  آموزشی 
معمولی برگزار می کند ولی امکانات 
بیشــتری را در اختیار افــراد برگزیده 
قرار می دهد. درســت مثل مسئوالن 
ورزش کشــور که امکانات معمولی 
را در اختیــار شــهروندان عادی قرار 
می دهند و امکانــات کامل تری را در 
اختیــار اعضای تیم ملــی. اما اعزام 
تیــم ملی وزنه برداری به مســابقات 
جهانی به این معنی نیست که همه 
مردم کشور مانند اعضای تیم قوی و 

قدرتمند هستند. 
۲. منتقدان مي گویند بســیاری از 
در  رقابت  تــوان  این دانش آمــوزان 
کنکــور را ندارنــد و به همین دلیل از 
شــرکت در کنکور معاف هســتند و 
می توانند بدون شــرکت در کنکور در 
رشــته و دانشــگاه دلخواه تحصیل 
کننــد. برگزارکننــدگان المپیــاد هم 
می گویند دانش آمــوزان المپیادی از 
لحاظ علمی در سطح باالیی هستند 
اما از آنجــا که حضور در کالس های 
آمادگــی المپیاد وقت گیر و شــرکت 
استرس زاست،  بین المللی  آزمون  در 
مسئوالن با در نظرگرفتن امتیاز قبولی 
در کنکــور، به نوعی به آنان اطمینان 
خاطــر می دهنــد که همــه توجه و 

انرژی خود را صرف المپیاد کنند. 
۳. بســیاری از دانش آموزانی که 
در المپیاد شرکت کردند، در دانشگاه 
رشــته ای دیگــر را بــرای تحصیــل 
انتخاب می کنند. بســیاری از کسانی 
که بــرای مثــال در المپیاد شــیمی 
دانشــگاه رشته  شــرکت کردند، در 
پزشــکی می خوانند یا المپیادی های 
فیزیک در رشته های فنی و مهندسی 
ادامــه تحصیل می دهند که با هدف 
اولیــه المیپاد ناســازگار اســت اما 
طرفــداران المپیــاد هــم می گویند 
هرکســی باید از حق انتخاب رشــته 
برخــوردار باشــد و بتوانــد در دوره 
دبیرستان و دانشگاه، در رشته مدنظر 
خود تحصیل کند و نظام آموزشــی 
شــرایط  و  امکانــات  دارد  وظیفــه 
تحصیل در رشــته دلخــواه را برای 

همه افراد فراهم کند. 
دانش آمــوزان  از  بســیاری   .۴
المپیادی کــه در رقابت های جهانی 
مــدال گرفتند، به کشــورهای دیگر 
رفتنــد و دیگــر به وطن برنگشــتند 
می گویند  منتقــدان  به همین دلیــل 
درحقیقت المپیاد ابزاری است برای 
شناســایی و پرورش نخبگان کشور 
کــه درنهایــت به کشــورهای دیگر 
مهاجــرت می کننــد امــا طرفداران 
ادامــه  می گوینــد  هــم  المپیــاد 
تحصیــل و انتخــاب شــغل در هر 
کشــوری، ازجمله حقوق هر فردی 
اســت و کســی را به صرف نخبه یا 
برگزیده بــودن، نمی تــوان از این حق 
محروم کــرد، عالوه بر این، بســیاری 
از المپیادی ها هنوز هم در کشــورند 
و بســیاری از غیرالمپیادی هــا هم به 
از کشــور مهاجــرت کرده اند.  خارج 
به بیــان دیگر، به نظر آنهــا برگزاری 
المپیــاد، نقشــی در تشــدید ســیل 
مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها ندارد. 

زاویه دید

در باب نسبی گرایی معرفت شناختی در فلسفه علم
آیا واقعیت نسبی است؟

واقعیت چیســت؟ چیزی اســت که من درک می کنــم یا جایی 
مســتقل از ادراک من؛ جایی بیرون از ذهن وجود دارد؟ این پرسشی 
اســت که از هزاران ســال پیش تاکنون ذهن فیلســوفان را به خود 
مشغول کرده است. این بحث مناقشه برانگیز در طول تاریخ تحوالت 
بسیاری را تجربه کرده و البته هنوز به هیچ نتیجه قطعی ای نرسیده 

است و شاید هرگز هم پایانی نداشته باشد. 
هوای امروز ممکن اســت از دیدگاه یکی ســرد و از نگاه دیگری 
گرم باشــد. یک وزنه ممکن است برای یک نفر سبک و برای دیگری 
بی نهایت سنگین باشــد. یک زمان مشخص ممکن است از نظر من 
بســیار کوتاه و از دید دیگری طوالنی ارزیابی شــود. خوشــبختی و 
بدبختی، دوری و نزدیکی، کمی و زیادی، حتی فقر و غنا نیز از جمله 
مفاهیمی هســتند که ممکن است بر ســر آنها توافق وجود نداشته 
باشــد. از نظر تاریخی ریشــه این بحث را می توان در سوفیست های 

یونان باستان جست وجو کرد. 
از دید سوفیست ها این مســئله که یک چیز برای یک نفر شیرین 
و برای دیگری تلخ اســت؛ اینکه چیزی برای کســی زیباست و برای 
دیگری زشت، نشان دهنده آن است که معرفت مطلق وجود ندارد. 
«پروتاگــوراس» (Protagoras) می گویــد: «انســان معیار همه چیز 
اســت». از این ســخن این گونه برمی آید که معیار و محک معرفت، 
انســان است. یعنی ممکن اســت یک نظریه برای یک نفر صادق و 

برای دیگری کاذب باشد.
امــا در دهه های اخیر به خصــوص پس از جنــگ جهانی دوم 
فضای فکری جدیدی علیه پوزیتیویسم به عنوان مشرب فکری غالب 
ایجاد شــد. نهضت فکری این دهه ها از کارهای فیلســوفانی مانند 
«کواین» (Quine) و همچنین «همپل» (Hempel) برخاســته بود و 
فلسفه علم وارد مرحله ای شد که می توان آن را «پسا-پوزیتیویسم» 
(post – positivism) نامید؛ دیدگاه هایی که مبنای آن نســبی گرایی 
در معرفت است. محور اصلی این بحث ها فیلسوف علم آمریکایی، 
«تومــاس کوهن» (Thomas Kuhn) بود که در برابر فلســفه علم 

پوزیتیویستی؛ دیدگاه جدیدی را طرح کرد.
اما دقیقا همین جاســت که با یک مشــکل بــزرگ و یک چالش 
عظیم فکری مواجه می شــویم. مدل «توماس کوهن» نقطه عطفی 
بود برای ورود فلسفه به حوزه های دیگر فکری. متفکران بسیاری از 
ادبیات گرفته تا شعر، علوم اجتماعی، تاریخ، روان شناسی و بسیاری از 
رشته های دیگر تحت تأثیر مدل «توماس کوهن» قرار گرفتند و سعی 
کردند پای تحوالت فلسفه علم را به حوزه تخصصی خود باز کنند. 
(incommensurability) «به تدریج مفاهیمی مانند «قیاس ناپذیری
 یا «قطعیت ناپذیری» (Underdetermination) که در بستر تحوالت 
فلسفه علم شکل گرفته بود به حوزه های خارج از تخصص فلسفه 
وارد شــد و به تعبیر «لری لــودان» (Larry Laudan) در کتاب علم 
و نســبیت گرایی، عده ای نتایجی را از فلســفه علــم دزدیده  و آن را 
برای کمک به آرمان های سیاسی و اجتماعی به کار برده اند. بسیاری 
از متفکران معاصر مســحور این دیدگاه شــدند و بــاز هم به تعبیر 
«لــودان»، ایده مهم بودن امور واقع و شــواهد تجربی جای خود را 
به این ایده داد که همه چیز به عالئق و چشــم اندازهای سوبژکتیو یا 
ذهنی خالصه می شود و این جابه جایی بارزترین و زیانبارترین جلوه 

ضدیت با عقل در زمان ما به شمار می رود.
نفوذ گسترده اندیشه نسبی گرایی در بخش هایی از علوم انسانی 
و علــوم اجتماعی دانشــگاهی تنها تحت تأثیــر ایده های «توماس 
کوهن» نبود. کتاب «علیه روش» (Against Method) «پل فایرابند» 
(Paul Feyerabend) نیز نقش مهمی در این تحول فکری ایفا کرد. 
به صورت کلی نســبی گرایی را می توان این گونــه خالصه کرد: هر 
نوع فلسفه ای که مدعی شــود معیار صدق و کذب گزاره ها افراد و 

گروه های اجتماعی هستند. 
این دیدگاه می تواند وجوه مختلفی داشته باشد، مثال نسبی گرایی 
شناختی، نســبی  گرایی معرفت شناختی یا حتی نسبی گرایی اخالقی 
(داوری اخالقــی دربــاره خوبی یا بدی) یا زیبایی شــناختی (داوری 

هنری درباره زشتی یا زیبایی).
از نظــر تاریخی این شــکاکیت معاصر، دیدگاه نســبی گرایانه در 
معرفت شناســی نیمه اول قرن بیستم که از سوی فیلسوفانی مانند 
«کواین» و «کوهن» و «فایرابند» شــکل گرفت، یک واکنش فکری به 
اندیشه «کارل پوپر» در کتاب منطق اکتشاف علمی هم بود. نقدهایی 
که بر این کتاب نوشــته شــد به ظهور جریانات فکری نسبی گرایانه 
دامن زد. انتقادهایی که درباره ناکارآمدی معیار ابطال پذیری «پوپر» 
در فلســفه علم مطرح شــد به تدریج راه را برای معرفت شناســی 
نســبی گرایانه باز کرد. «فایرابند» می  گوید: «همه روش شناســی ها 
محدودیت های خود را دارنــد و تنها قاعده ای که برجا می ماند این 

است که همه چیز مجاز است».
البته اظهارنظر «فایرابند» تحلیل ها و تفســیرهای فراوان در پی 
داشته و خود او نیز تالش بسیاری کرده تا مقصود خود از این عبارات 

را واضح کند.
مناقشــه اصلی تا حدودی بر سر امور واقع و اصطالحا «فکت» 
(fact)هاست. ممکن است ما از بسیاری از امور واقع، هیچ اطالعی 
نداشــته باشــیم، ولی این امور درواقع صرف نظر از شناخت یا عدم 
شــناخت ما وجود دارند؛ مثال تاریخ تولد «شکســپیر» یا ســن دقیق 
خورشــید. چه ما بدانیم و چه ندانیم به هرحال فکت مسلمی است 
که وجود دارد. البته بحث به این ســادگی ها هم نیست. مثال تصور 
کنید که بشــر، قرن های متمادی تصور می کرد که خورشــید به دور 
زمین می چرخد. سپس با تغییر نظریه به نظریه خورشیدمرکزی، این 

دیدگاه تغییر پیدا کرد.
حال پرســش اینجاست: آیا این مســئله تأثیری در فکت موجود 
(امر واقع) می گذارد؟ یا اینکه یک امر واقع مســتقل از زمان و مکان 
و افراد و جامعه، صرف نظر از اینکه چگونه تن به تفســیر می دهد، 
وجود دارد؟ آیا می توان گفت که مثال زمین فقط از زمان «کوپرنیک» 
به بعــد دور محور خود چرخیده اســت و پیش از آن این خورشــید 
بوده که بــه دور زمین می چرخیده؟ تعبیر غیرعقالنی از «امر واقع» 
در نزد اندیشه نسبی گرایی این است که بگوییم هیچ کس نمی تواند 
در اشتباه باشد و هر کسی به نوعی درست می گوید و همه چیز مجاز 
است یا معتقد باشــیم وقتی نظریه ها تغییر می کنند امور واقع هم 

تغییر می کنند.

* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری دانشگاه کاسل

المپیاد ازجمله رقابت های علمی بین المللی اســت 
که ســال ها قبل و به ابتکار کشورهای بلوک شرق برگزار 
شــد. با توجه به بازتاب ها و پیامدهای خوب آن، هرساله 
بر دامنه کشورهای شرکت کننده در این المپیاد افزوده شد. 
هدف اصلی برگزارکنندگان چنین رقابتی آن بود که توجه 
دانش آموزان مســتعد و عالقه مند را به رشته های علوم 
پایه مانند فیزیک و شــیمی جلب کنند. واقعیت آن است 
که با توجه به موقعیت اجتماعی و درآمد متخصصان و 
فارغ التحصیالن رشــته هایی مانند پزشکی و مهندسی در 
ســال های اخیر، کمتر دانش آموز مستعدی به رشته های 
علوم پایه گرایش داشــت. مســئوالن نظام های آموزشی 
نیز برای جلب توجه بیشتر دانش آموزان به این رشته ها، 
رقابــت المپیادهای علمی را برگــزار کردند که در زمینه 
اســتعدادیابی، بســیار مؤثر بود. ســابقه حضور ایران در 
المپیادهای علمی نیز از ســال ۱۳۶۶ آغاز می شود. ایران 

در این ســال، برای اولین بــار در المپیــاد ریاضی در کوبا 
شــرکت کرد. در این دوره، آقای دکتر «نجفی»، سرپرست 
تیم بود و ایران در بین ۴۲ کشــور، به مقام بیست و ششــم 
دســت یافت که با توجه به اولین سال حضور و نداشتن 
تجربه حضور در رقابت های علمی بین المللی و همچنین 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشــور، رتبه قابل قبولی 
بــود و جلب توجه کرد. با توجه بــه اثر مثبت المپیاد در 
آموزش ریاضی، مســئوالن تصمیم گرفتند ایران در دیگر 
رشته ها هم شــرکت کند. در ســال ۱۳۶۷ دو فیزیک دان 

به عنــوان ناظر نوزدهمین دوره المپیاد فیزیک به کشــور 
«اتریــش» اعزام شــدند و باالخره در ســال ۱۳۶۸ برای 
اولین بار، یــک تیم پنج نفره در بیســتمین المپیاد جهانی 
فیزیک که در لهســتان برگزار شــد، شــرکت کرد. بعدها 
فعالیت ایران در المپیاد گســترده تر شــد و در رشته های 
شیمی، زیست شناســی و کامپیوتر هم شرکت کرد. البته 
در ایران المپیاد ادبی هم برگزار می شــود که مسابقه ای 
ملی است و در سطح بین المللی برگزار نمی شود. گفتنی 
است در این سال ها، یک بار المپیاد فیزیک (سال ۱۳۸۶) و 

یک بار هم المپیاد نجوم (سال ۱۳۸۸) در ایران برگزار شد 
و قرار است ســال های آینده، ایران میزبان المپیاد دیگری 
نیز باشد. بســیاری از کارشناسان، دســتاوردهای ایران از 
حضور در این رقابت ها را چشمگیر می دانند. به باور آنها 
برگزاری چنین رقابت هایی باعث شــده است دانشمندان 
جوان بسیاری به عرصه علمی کشور معرفی شوند. آنها 
برای نمونه «مریم میرزاخانی» را مثال می زنند که یکی از 
بزرگ ترین ریاضی دانان در ســطح جهان است و برگزاری 
المپیــاد علمی در ایران باعث شــکوفایی و درخشــش 
استعداد وی شــد. آنها می گویند اگر فقط همین یک نفر 
حاصل المپیادهای ما باشــد، می تــوان المپیاد را موفق 
ارزیابی کرد. این درحالی است که در سال های گذشته در 
حوزه های دیگر نیز دانشمندان بسیاری از دل این المپیادها 
بیرون آمدند مانند آقای دکتر «شــیخ جباری»، خانم دکتر 

«فرزان» و آقای دکتر «رامین گلستانیان». 

قطعا تاکنون واژه المپیاد را شنیده اید، المپیاد هم درست مثل المپیک که برای 
محک زدن توانایی ورزشی ورزشکاران در رشته های مختلف برگزار می شود، برای 
مقایسه توانایی های علمی دانش آموزان کشورهای مختلف دنیا برگزار می شده و 
تاکنون نیز به سبک و رویه  قبل ادامه یافته است. اگر کمی به تاریخچه  آزمون های 
علمی المپیاد در سرتاســر جهــان نگاهی بیندازیم از یک تقــارن تاریخی باخبر 
می شــویم که چندان هم اتفاقی نیست. ســال ها پیش و در جریان جنگ جهانی 
دوم که کل اروپا را درگیر خود کرده بود، نخستین مسابقات ورزشی المپیک برگزار 
شــد. همان طور که می دانید در جریان این جنگ، کشــورهای شــرق اروپا که به 
بلوک شــرق معروف بودند و توانایی رقابتی کمتری در حوزه نظامی با کشورهای 
پیشرفته تری مثل آلمان داشتند، برای اثبات توانایی های خود، تالش می کردند تا 
با پیشــی گرفتن در مسابقات ورزشی، بخشی از کاســتی های خود در عرصه های 
فناورانه را تحت تأثیر قرار داده و امید و اعتمادبه نفس را در میان مردم کشورهای 
خــود زنده کنند. بعــد از پایان جنگ جهانی دوم، جهــان دوره  جدیدی از تحول 
را طــی کرد که بعدها جنگ ســرد نام گرفت؛ هرچند کــه این بار دو طرف جنگ 
ســرد دو طیف از کشــورها را ایجاد کرده بودند. این بار به جای اینکه رقابت های 
برتری جویانه در مسابقات ورزشــی و زورآزمایی جسمی به رقابت گذاشته شود، 
هر یک از کشــورها ســعی می کردند تا اثبات کنند که از لحاظ علمی در جایگاه 
بهتری از جهان قرار می گیرند. در پی عالقه کشــورها در مقایسه علمی، نخستین 
مسابقات علمی با نام المپیاد پا به عرصه وجود نهاد. سال ها گذشت، جنگ سرد 
تمام شد، اما المپیادهای علمی جهان همچنان ادامه پیدا کردند و رفته رفته نگاه 
کشــورهای مختلف به المپیاد هم عوض شد. شاید ۲۰سال پیش، المپیاد صحنه 
نبرد دیگری بود، اما آن چیزی که امروزه در فضای المپیادهای علمی جهانی به 
چشم می خورد، فضایی دوستانه اســت که دانش آموزان کشورهای مختلف در 
آن فضا با هم آشــنا می شــوند و مقصدی را برای همکاری های بزرگ تر و بعدی 
پی ریزی می کنند و هدف اول المپیاد هم در دنیای کوچک امروزی همین اســت: 
علم برای همه، همه برای علم. شــاید این جمله کمی شعاری به نظر برسد، اما 
اتفاقی که امروز در دنیا می افتد، همین لذت بردن از فضای دوستانه و در کنار آن 
ارتقای معلومات علمی نسبت به دیگران است. این روحیه در میان برگزارکنندگان 
المپیادها نیز رســوخ پیدا کرده و در روش امتیازدهی کمیته  داوری هم تأثیرگذار 

بوده است. 
اما  در  ایران چه  می گذرد؟ 

هرچنــد فضــای المپیــاد در درون ایران کمــی جدی تر گرفته می شــود (و 
متأســفانه در برخی موارد تبدیل به رقابت کاهنده ای می شود)، اما آن چیزی که 
مســئوالن آموزشی مدارس و دانش آموزان باید مدنظر قرار دهند، اعتالی علمی 
اســت. بدیهی اســت این تالش ها با موفقیت هایی نیز همراه خواهد بود، اما این 
روحیــه که تالش فقط وفقط برای رســیدن به مدال، معافیــت از کنکور، مزایای 
نخبگی، افزایش رتبه مدرســه در منطقه و... باشــد، نکوهیده و ناپسندیده است؛ 
آنچنان که تاکنون فضای المپیادهای کشور را تحت تأثیر قرار داده و روزبه روز سهم 
دانش آموزان تیزهوش و صدالبته سخت کوش شهرستانی را در جمع مدال آوران 
کشــوری کمتر کرده اســت. نتیجه  این روند، انتخاب دانش آموزان پرمعلومات و 
کم تالش (که با حجم نامتعارف جزوات و کالس های آموزشی به این معلومات 
دســت پیدا کرده اند) و در پي آن کاهش رتبه  ایران در المپیادهای جهانی خواهد 
بــود. هرچند که باوجود تمام برنامه ریزی هایی کــه از طرف مدارس خاص برای 
موفقیت دانش آموزان در آزمون های المپیاد صورت می پذیرد، هنوز هم ســهم 
قابل توجهی از مدال های طال در اختیار دانش آموزان شهرســتانی قرار می گیرد. 
نخستین المپیاد در رده دانش آموزی، المپیاد ریاضی بوده است که در ابتدا با نام 
مســابقات دانش آموزی ریاضی و در سال ۱۹۹۵ و در کشور مجارستان با شرکت 
تنها شش کشور از بلوک شرق آغاز به کار کرد. بعد از چندسال ایران هم تصمیم 
به شــرکت در این مســابقات گرفت و برای انتخاب بهترین نمایندگان، مسابقات 
مشابهی توســط وزارت آموزش وپرورش برگزار شــد. این مسابقات که نخستین 
مسابقه دانش آموزی به حساب می آمد، در ســال ۱۳۶۲ و در میان دانش آموزان 
سرتاســر کشور برگزار شد که به اعزام نخســتین نمایندگان ایران در سال ۱۳۶۶ و 
در قالب تیمی شــش نفره و به سرپرستی آقای دکتر «محمدعلی نجفی» (استاد 
دانشگاه صنعتی شریف- وزیر اســبق آموزش وپرورش) به شهر هاوانا، پایتخت 
کوبا و با حضور ۴۲ کشــور و ۲۴۳ دانش آموز منجر شــد. ایران در این مســابقات 
با کســب یک مدال برنز توسط آقای «علی اکبر خانبان»، به مقام بیست وششمی 
جهان دســت  یافت. از آنجاکه این رتبه جایگاه قابل قبولی به حســاب نمی آمد، 
ســرمایه گذاری های بیشتری روی بخش المپیاد انجام شد و سرانجام به تأسیس 
باشــگاه دانش پژوهان جــوان انجامید و این نهاد به طور کامال رســمی برگزاری 
المپیادهای علمی را برعهده گرفت و به عنوان متولی رســمی این کار شــناخته 
شــد. روند گزینش دانش پژوهان عالقه مند به شــرکت در مسابقات المپیادهای 
علمی از آغاز تاکنون دســت خوش تغییراتی شــده است، اما روند گزینش فعلی 

دانش آموزان به شرح ذیل است: 
مرحلــه اول: معموال پس از بخش نامه ای که در پاییز هرســال برای مدارس 
ارسال می شود و پس از ثبت نام دانش آموزان دارای شرایط مندرج در بخش نامه، 
این مرحله در اواســط بهمن برگزار می شــود. ســؤاالت مرحلــه اول به صورت 
چندگزینه ای (بین ســه تا شش گزینه در رشته های گوناگون) و زمان آزمون از دو 
تا پنج ســاعت متغیر اســت. نتایج این آزمون در اواخر اسفند اعالم می شود و در 
هر رشته بین ۳۰۰ تا هزارنفر به مرحله دوم راه می یابند که این اعداد در سال ها و 

رشته های مختلف کمی متفاوت است. 
مرحله دوم: این آزمون در بین پذیرفته شــدگان مرحلــه اول و معموال اوایل 
اردیبهشت برگزار می شود. سؤاالت به صورت تشریحی (در برخی رشته ها سؤاالت 

چندگزینه ای نیز وجود دارد) و مدت امتحان نیز ســه تا چهار ســاعت اســت. از 
مرحله دوم در هر رشــته حدود ۴۰ نفر به مرحله سوم (اردوی تابستانی باشگاه 

دانش پژوهان جوان) راه می یابند. 
مرحله سوم: در تابســتان به مدت دو تا سه ماه برگزار می شود. دانش پژوهان 
برگزیده مرحله دوم، توسط استادان باشگاه دانش پژوهان جوان، یک دوره  فشرده 
آموزشــی را طی می کنند که در این مدت چندین آزمون تئوری و عملی برای آنها 
برگزار می شــود. در پایان این دوره، مجموعــا به ۵۷ دانش آموز برتر (ریاضی ۱۳، 
فیزیک ۱۰، نجوم ۱۰، کامپیوتر هشــت، شیمی هشــت و زیست هشت نفر) مدال 
طالی کشوری اهدا می شــود. همچنین دیگر دانش پژوهان نیز مدال نقره یا برنز 

دریافت می کنند. 
مرحله چهارم: دارندگان مدال طال به مدت شش ماه در باشگاه دانش پژوهان 
جوان آمــوزش می بینند تا حدودا نیمی از آنــان در قالب گروه های ملی المپیاد 

جمهوری اسالمی ایران به المپیادهای جهانی اعزام شوند. 
برخی از مزایای المپیادی بودن

برمبنای مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی، امتیــازات زیر به مدال آوران 
المپیادهای علمی کشوری و جهانی تعلق می گیرد: 

- برندگان مدال طالی المپیادهای کشــوری بدون شرکت در کنکور سراسری 
می توانند در رشته های مربوطه و دانشگاه دلخواه به تحصیل بپردازند. همچنین 
بنا بر مصوبه  شورای عالی انقالب فرهنگی در خرداد ۱۳۹۱، امکان ادامه تحصیل 
دارندگان مدال طالی المپیادهای ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشــته های گروه 
پزشکی و دارندگان مدال طالی المپیادهای ادبی در تمام رشته های علوم انسانی 

و هنر نیز فراهم شده است. 
- به نمره تراز کنکور سراسری مدال آوران نقره و برنز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اضافه 
شــده و سپس در رتبه بندی کنکور مورد مقایسه قرار می گیرند. این دانش پژوهان 
می توانند به صورت مجزا انتخاب رشــته کنند و اگر حدود ۸۰ درصد نمره آخرین 
فرد پذیرفته شــده در هر رشته- دانشگاه را داشته باشند، امکان ادامه تحصیل در 

آن رشته- دانشگاه را خواهند داشت. 
- مــدال آوران طــال، نقره و برنز خدمت ســربازی را به عنوان ســرباز نخبه و 

به صورت پروژه ای یا کارمندی در سه تا ۱۰ ماه می گذرانند. 
- تمامی مدال آوران به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمده و عالوه بر دریافت 
حقوق ماهانه و تســهیالت ویژه مالی و اعتباری، برای انجام پروژه ها و شــرکت 
در اجالس هــا و همایش های علمی داخلــی و خارجی مورد حمایت اعتباری و 
مالی بنیاد قرار می گیرند. برای اطالع از دیگر مزایای نخبگی به ســایت بنیاد ملی 

نخبگان به آدرس www.bmn.ir مراجعه کنید. 
اما وضعیت المپیاد  در  ایران بحرانی است! 

تحلیل وضعیت المپیاد در ایران را با یک خاطره آغاز می کنم. در ســال ۲۰۱۱ 
بود که به نمایندگی از انجمن نجوم آماتوری ایران، در المپیاد جهانی نجوم که در 
قزاقستان برگزار می شد، به عنوان ناظر و عضو کمیته  علمی آن سال شرکت کردم. 
مطابق عرف معمول در المپیاد جهانی، کمیته  ملی هر کشوری موظف به ترجمه 
سؤاالت المپیاد به زبان ملی کشــور و سپس تصحیح اوراق یک سؤال مشخص 
اســت. مسئولیت تصحیح اوراق یکی از سؤاالت به این مضمون که «مدت زمان 
طلوع خورشید را برای خرسی که به مریخ سفر کرده با رسم شکل، حساب کنید» 
برعهــده  من قرار گرفــت. در بین برگه های دانش آموزان مقطع ســنی دوره  اول 
متوسطه با برگه ای مواجه شــدم که دانش آموز به جای حل مسئله، تصویری از 
یک خرس نقاشــی کرده بود که با کالهک فضایی به مریخ سفر کرده بود. خب! 
بــرای من که با نوع نگاه به علم در مقطع دانش آموزی و المپیاد در ایران آشــنا 
بودم، دیدن این تصویر بالفاصله نمره صفر را در ذهنم تداعی می کرد. همین کار 
را هم کردم. به این نقاشــی علمی که توســط یکی از دانش آموزانی که از کشور 
قرقیزستان در المپیاد شرکت کرده بود، صفر دادم. روز بعد و هنگام بازبینی نمرات 
طبق معیارهایی که آنها را نیز خودم نوشــته بودم، با برخورد تند و خشــن مدیر 
برگزاری مسابقات، آقای دکتر «میخائیل گاوریلوف»، مواجه شدم. خیلی عصبانی 
بود. جمله اش را هیچ گاه فراموش نمی کنم. گفت: «شما ایرانی ها چرا در دوران 
جنگ سرد متوقف شده اید؟» و بعد ادامه داد که فرض کن اگر به این دانش آموز 
بابت این نقاشــی اش نمره ای می دادی، نتیجــه اش به یقین تغییری نمی کرد. نه 
با این چند نمره ای که تو می توانســتی بابت نقاشــی زیبایش به او بدهی، موفق 
می شــد مدال طال بگیرد، نه نقره و نه برنز. فقط به او یک چیز می گفتی و آن هم 
این بود که تالش تو برای ما ارزش داشــت. ما تالش تو را دیدیم! ممکن اســت 
این یک جمله آینده  علمی این دانش آموز را تغییر بدهد. ممکن اســت با این یک 
جمله به او بگویی که توان تو هرچند کم، ولی ارزشمند است. همه  این خاطره را 
نوشتم و گفتم که یک تحلیل سیستماتیک را که تبدیل شده به آفت خانمان سوز 

فضای آموزشــی کشــور و در رأس این هرم فضای المپیاد نقد کنم! در روزگاری 
نه چندان دور، وقتی المپیاد در کشور ما راه اندازی شد، فضایی بود برای رخ نمایی 
اســتعدادها. دانش آموزانــی مدال آور می شــدند که خیلی زود بــه چهره های 
شــاخص علمی تبدیل می شــدند. اما آنچه امروز در فضای المپیاد در حال گذر 
است با آرمان های ملی و جهانی فاصله  معناداری گرفته. امروز مدارسی در شهر 
تهران شــکل گرفته اند که به طور سیستماتیک دانش آموزان را برای موفقیت در 
المپیــاد تربیت می کنند. حاال تا به اینجای کار ایرادی ندارد. وقتی ماجرا خطرناک 
می شود که در این گروه مدارس، ساالنه چندین  میلیاردتومان هزینه می شود برای 
مدال سازی و عمال آمادگی تحت فشار دانش آموزان برای یک رقابت ساختگی و 
آن هم صرفا برای درآمدزایی بیشــتر. در این مدارس دانش آموزان در کالس های 
رســمی و تحت نظام آموزشی متعارف کشــور تحصیل نمی کنند. جدا از اینکه 
دورمانــدن از حجم زیاد اطالعاتی که این دانش آموزان شــاخص باید بیاموزند و 
فضایــی برای آموختنش ندارند و جدا از اینکه این مدارس و مراکز، مشــغول به 
تربیت انســان هایی یک ُبعدی هستند، خسارت های جبران ناپذیر ازدست رفتن این 
بنیه  پرتوان علمی- فرهنگی برای بار نخســت متوجه کشــور و نظام می شــود. 
این دانش آموزانی که من اســم المپیادی نما یــا المپیادی های گلخانه ای را روی 
آنها گذاشــته ام، آن دسته از دانشــمندانی هســتند که دانش دارند، اما فرصت 
تکامل بینش از آنها گرفته شــده اســت و از همه جالب تر این اســت که وزارت 
آموزش وپرورش بر این مشــکالت واقف است ولی نمی تواند کاری کند. شاید هم 
نمی خواهد کاری کند وگرنه با یک نگاه ســاده به آمار و ارقام و به راحتی می توان 
فهمید که در ســال های اخیر و به واسطه  بودجه های عجیبی که در تهران هزینه 
المپیاد می شود، بســیاری از دانش آموزان بااستعداد شهرســتانی با شنیدن این 
اطالعات، جرئت ورود به گود را پیدا نمی کنند و عمال این مســابقه ای که ساالنه 
چندین  میلیاردتومان از بودجه  آموزش وپرورش را صرف شناســایی اســتعدادها 
می کند، بــه مضحک ترین روش ممکن به باد داده می شــود. اینها به کنار، وقتی 
ضرورت نوشــتن یک مقاله درباره  المپیاد را احساس می کنم که در شب برگزاری 
آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر، مســئول آموزشی یکی از مراکز فعال در این 
حوزه با تلفن همراه بنده تماس می گیرد و تقاضای راهکاری دارد برای مشکالتی 
که برای یکی از دانش آموزانش پیش آمده. بیشتر که جویا می شوم، می گوید که 
این دانش آموز دو ســال است که شــبانه روز، خود را برای موفقیت در این آزمون 
آماده می کند، اما یک اشــتباه غیرعمد مدیر و دفتردار مدرســه باعث شده که نام 
این دانش آموز در یک رشــته  المپیادی دیگر ثبت شود و عمال امکان حضور او در 
مسابقه گرفته شود. ولی دانش آموز و مدیر مدرسه با رئیس باشگاه دانش پژوهان 
جوان تماس می گیرند و با مراجعه های پیاپی تالش می کنند که اشتباه پیش آمده 
را برطرف کنند حتی به ســراغ رئیس مرکز برگزارکننده  مســابقات المپیاد، یعنی 
مرکــز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان می روند و با او مســتقیم صحبت 
می کنند، اما جواب رد از او می شــنوند. این جواب رد به یک بهانه داده می شود و 
آن هم قانون و پایان مهلت ثبت نام قانونی اســت. این در حالی اســت که در ۲۰ 
سال  گذشته که المپیاد در ایران برگزار می شده، این موضوع که دانش آموزانی بعد 
از مهلت قانونی ثبت نام کنند، تبدیل به یک رویه شده است. حتی اگر مقایسه ای 
هــم از میزان اهمیت و امنیت کنکور و المپیــاد انجام دهیم به وضوح می بینیم 
که در تمامی وقایع این چنینی در مورد سازمان های بوروکراتیک تری مثل سازمان 

سنجش هم به راحتی و با رایزنی حل می شده است. 
گاهــی یک اتفاق کوچک می تواند ســؤاالت زیــادی را در ذهن فعاالن این 
حوزه ایجاد کند. اینکه چرا رئیس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان 
و دانش پژوهــان جوان به ســادگی از روی این ماجراها عبــور می کنند؟ اینکه 
چرا وضعیت آموزش اســتعدادهای درخشــان در کشــور به جایی رسیده که 
دانش آموزان، بسیاری از ســاختارهای غیردولتی فعال در این حوزه را موفق تر 
ببینند! اینکه چرا گســترش بی رویه  مدارس و مراکز اســتعدادهای درخشــان 
باوجود وعده های اولیه  دولت و وزیر محترم، روند کاهشــی معناداری به خود 
نگرفته و بسیاري پرســش های دیگر در زمینه  استعدادهای درخشان و المپیاد 
وجود دارد که ســعی داریم در شــماره های بعدی این مقالــه به مرور به آنها 
بپردازیم. اما یک چیز را هرگز فراموش نکنیم و آن هم این نکته است که اگر در 
هر مسئولیت و جایگاهی در کشور قرار گرفته ایم و مخصوصا اگر این مسئولیت با 
تربیت آینده سازان این کشور در ارتباط باشد، باید با درایت و هوشمندی کامل در 
مورد وقایع تصمیم بگیریم. امیدواریم مسئوالن با تصمیم گیری های هوشمندانه 
جلو تضییع سرمایه های انسانی را بگیرند و با برنامه ریزی ها و اطالع رسانی های 

به موقع، مخاطبان استعداد برتر خود را درگیر حاشیه های کاهنده نکنند. 
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