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چکیده
قرن بیس��ت و یكم به تایید بس��یاری از متخصصان، س��ده ی علم و دانش است. بدیهی است كه در چنین زمانی پیشرفت های علمی یكی 
از اصلی ترین ش��اخص های بالندگی یك كش��ور محسوب می ش��ود. المپیادهای علمی به عنوان یك حركت دانش آموزی در بسیاری از 
كشورهای دنیا برگزار می شود. هدف از برگزاری المپیادهای علمی شناسایی ، جذب ، پرورش ، حمایت و هدایت دانش آموزان مستعد 
می باشد. المپیاد جهانی ریاضی به عنوان با سابقه ترین رقابت دانش آموزی معرفی می گردد. بنیاد المپیادهای علمی هندوستان با توجه به 
سابقه نه چندان طوالنی اش، توانسته موفقیت های نسبی را به دست آورد. المپیادهای ملی آمریكا به عنوان یكی از قدیمی ترین المپیادهای 
ملی ش��ناخته می شود. این كشور توانس��ته روحیه پژوهش محوری را تا حد قابل قبولی در بین دانش آموزان خود نهادینه كند. جمهوری 
اسالمی ایران نیز در زمره قدرتمند ترین كشورهای شركت كننده در المپیادهای جهانی قرار گرفته است. نتایج كسب شده در این سال ها 
موید جایگاه واالی فرزندان ایران در این رقابت های علمی جهانی می باش��د. حفظ این جایگاه جهانی نیاز به حمایت، س��رمایه گذاری و 

برنامه ریزی دارد كه این موضوع  جز با شناسایی چالش ها و ارائه راهكارهای كارشناسانه محقق نمی شود. 
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المپیادهای علمی به مجموعه رقابت های علمی اطالق می ش��ود كه 
عموم��ا برای دان��ش آموزان در مقاطع مختل��ف تحصیلی به صورت 
س��الیانه برگزار می گردد. برگزاری اینگونه رویدادهای علمی اهداف 
كوتاه و بلند مدت متعددی را دنبال می كند كه از جمله آنها می توان 

به موارد زیر اشاره كرد.
- شناس��ایی و پرورش اس��تعدادهای برتر در عل��م، تكنولوژی و 

فناوری اطالعات
- تغییر رویكرد آموزش محور به رویكرد پرورش محور

- تش��ویق دانش آم��وزان برای مش��اركت در فعالیت های علمی 
دانشگاهی

- ایجاد خودباوری فردی و ملی در دانش آموزان
امروز اغلب كشورهای جهان برگزاری چنین المپیادهایی را در دستور 
كار خود قرار داده اند. به طوری كه بیش از یكصد كشور در سرتاسر 
جهان در المپیادهای بین المللی شركت می كنند. از جمله كشورهای 
پیش��گام و قدرتمند در این عرصه می توان به ایاالت متحده آمریكا، 
روس��یه، چین و كره جنوبی اشاره كرد. عالوه بر آن نقش المپیادهای 
ملی در ایجاد بالندگی علمی و انگیزه عمومی بر كسی پوشیده نیست. 
كش��ور ما نیز در این زمینه دستاوردهای فراوانی داشته است. هرچند 

در سالیان اخیر ركودی نسبی قابل لمس بوده است.
در این مقاله بعد از نگاهی گذرا به تاریخچه برگزاری این گونه رقابت 
ها، بنا داریم به بنیاد المپیادهای علمی در هندوستان به عنوان یك كشور 
در حال توس��عه بپردازیم. بعد از آن به موسس��ه المپیادهای علمی در 
آمریكا به عنوان یك كشور توسعه یافته توجه ویژه ای خواهیم كرد و در 
پی آن سعی می كنیم عالوه بر معرفی اینگونه رقابت ها در كشورمان، 

چالش ها و راهكارهای مناسب را تا حد امكان شرح دهیم.

تاریخچه
س��ال 1959 می��الدی )1338 هج��ری شمس��ی( بخارس��ت پایتخت 
كش��ور رومانی میزبان 6 كشور اروپای ش��رقی )بلوک شرق( به عنوان 
نخستین برگزار كننده المپیاد جهانی ریاضی بود. كشورهای مجارستان، 
چكسلواكی، لهستان، اتحاد جماهیر شوروی، بلغارستان و آلمان شرقی 
ب��ا مجموع 52 دانش آموز در این دوره از مس��ابقات ش��ركت كردند. 
چهار سال بعد كشور یوگسالوی و در سال بعد از آن مغولستان به این 
مسابقات پیوستند. در سال 1965 میالدی فنالند نخستین كشور اروپای 

غربی بود كه به این مسابقات ملحق شد. 
در سال 1967 میالدی كشورهای انگلستان، سوئد، فرانسه و ایتالیا، در 
س��ال 1969 كش��ورهایی بلژیك و اتریش، در سال 1974 آمریكا و در 
س��ال 1977 الجزایر )به عنوان اولین كش��ور مسلمان( به عضویت این 

مس��ابقات درآمدند. در سال 1987 جمهوری اسالمی ایران برای اولین 
بار در بیست و هشتمین دوره المپیاد جهانی ریاضی كه در كشور كوبا 

برگزار شد شركت نمود. 
ه��دف اولیه مس��ابقات، تش��ویق جوانان به مطالعه ریاضی و كش��ف 
اس��تعدادهای درخشان دانش آموزان اس��ت )ناگفته نماند كه تا قبل از 
فروریزی نظام سوسیالیستی در كشورهای بلوک شرق، این مسابقات، 
صحنه نوعی رقابت بین بلوک شرق وغرب نیز بوده است(. كشورهای 
بلوک ش��رق بصورت حرفه ای با المپیاد برخورد داشته اند، لیكن پس 
از تغییر نظام سیاسی در این كشورها، امروزه جنبه علمی بیشتری مورد 

توجه است.
 بعد از آن به ترتیب المپیادهای بین المللی فیزیك )1967( ، ش��یمی 
)1968( ، كامپیوتر )1989( ، زیست شناسی )1990( ، فلسفه )1993( 
، نجوم )1996( ، جغرافیا )1996 و هر دو س��ال یكبار( و زبانشناسی 

)2003( سازماندهی شدند.
در باب المپیادهای ملی، یكی از پرس��ابقه ترین كشورها در برگزاری 
المپیادهای علمی، ایاالت متحده آمریكاست. دكتر جرارد پوتز )مشاور 
علمی مدارس شهرس��تان ماكمب در ایالت میش��یگان( از جان كرنز 
)سرپرس��ت علمی ایالت داِلور1 ( برای برگزاری المپیاد علمی در 29 
م��ارس 1982 برای دانش آموزان شهرس��تان ماكمب دعوت به عمل 
آورد. پیش��نهاد دكتر پوتز زمانی جدی تر گش��ت ك��ه مقاله داگالس 
مكب��س درب��اره المپیادهای علم��ی را مطالعه ك��رد. داگالس مكبس 

سرپرست سابق علمی ایالت داِلور بود. 
در نهای��ت المپیاده��ای علمی داِلور بع��د از رویدادهای مش��ابه در 
پنسیلوانیا و شمال كالیفرنیا برنامه ریزی شد. این رقابت های پراكنده 
دو سال به صورت موفق آمیز ادامه یافت تا در سال 1985 المپیادهای 
علمی به میزبانی دانشگاه ایالتی میشیگان برگزار گشت و از آن سال تا 
به امروز هر سال یكی از دانشگاه های مطرح آمریكا میزبان این رقابت 
علمی بوده اند. در سال 2012 نیز دانشگاه ایالتی فلوریدا برگزار كننده 

المپیادهای ملی آمریكا بوده است.
 

المپیادهای علمی آمریکا
المپیادهای ملی آمریكا در س��ه سطح محلی، ایالتی و ملی برگزار می 
شود. گس��تردگی موضوعی این المپیادهای علمی از مهمترین موارد 
قابل ذكر اس��ت. برگزاری 27 المپیاد در س��ال كه هر كدام در یكی از 

دسته های موضوعی زیر جای می گیرند، اهمیت به سزایی دارد.
- مبانی علم و دانش ) مثال : زمین شناسی، شیمی، فیزیك و آناتومی(
- فرایندهای علمی ) عمده هدف آن ترویج مهارت های آزمایشگاهی است(

1. Delaware State
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-كاربردهای علم و تكنولوژی ) ساخت ابزارهای مختلف، دستور كار 
اصلی این محور است(

قابل توجه است كه هر مدرسه میتواند یك یا چند تیم به این رقابت ها 
اعزام كند. این رسم عالوه بر آنكه دانش آموزان را به انجام كار گروهی 
تش��ویق می كند، نشاط بیش��تری را نیز در پی خواهد داشت. چرا كه 
امروزه مشخص گشته است كه رقابت های گروهی به سبب ماهیتشان 
جذاب تر به نظر می رس��ند. به عالوه این روش می تواند مس��ئولیت 
پذیری را نیز در آن ها افزایش دهد. از آنجا كه المپیادهای علمی به لحاظ 
محتوی همطراز برنامه  دانش��گاهی است، برگزاری اینگونه مسابقات 
علمی در دانش��گاه های مطرح هر كشور موضوعی مهم تلقی می شود 
، به طوری كه از س��ال 1985 تا به حال هرس��اله یكی از دانشگاه های 
برتر آمریكا، میزبان برگزاری این رقابت ها بوده اند. یكی از بركات این 
حركت، آش��نایی هر چه بیش��تر دانش آموزان نخبه با دانشگاه هاست. 
اینگونه ارتباطات می تواند به شركت كنندگان كمك كند. اهم این موارد 

به شرح زیر است.
-آشنایی اجمالی دانش آموزان با رشته های مختلف دانشگاهی كه درپی 

آن عالقه وسپس انتخاب رشته های دانشگاهی صورت می پذیرد
- امكان استفاده از توان علمی دانشجویان كارشناسی برای پیشبرد 

اهداف مختلف
- امكان استفاده از امكانات دانشگاهی برای برگزیدگان 

نظارت مس��تمر چند دانشگاه شناخته شده آمریكا بر المپیادهای علمی 
این كش��ور از جملهعوامل موفقیت قلمداد می ش��ود. به عالوه بعد از 
گذشت سالیان طوالنی، مدیریت این موسسه هنوز بر عهده موسس آن 
است. این موضوع در صورتی می تواند قابل قبول باشد كه تشكیالت 

زیر نظر مجموعه كارشناسان و اساتید دانشگاه ) به تبع آن تحت نظارت 
كارشناسی شده ( اداره شود و مدیر آن در واقع به عنوان بازوی اجرایی 

مجموعه كارشناسان عمل كند.

بنیاد المپیادهای علمی هندوستان1
بنیادی اس��ت غیرانتفاعی كه توسط اندیشمندان، محققان و شخصیت 
های رس��انه ای اداره می ش��ود. این بنیاد 14 سال پیش كار خود را با 
عنوان المپیاد ملی علوم آغاز كرد. پس از گذش��ت 3 سال المپیاد ملی 
كامپیوتر را در زمره فعالیت های خود قرار داد. این كش��ور پنج س��ال 
پیش المپیادی به نام المپیاد بین المللی ریاضی را دائر كرد و در ژانویه 
2012 دومی��ن دوره المپیاد بین المللی زبان انگلیس��ی را برگزار كرد. 
این موسسه توانسته است شركت كنندگانی را از كشورهای نه چندان 
مطرح س��نگاپور، عمان، قطر، نپال، بحرین، سریالنكا و امارات متحد 
عربی جذب نماید. از نكات قابل تامل این بنیاد تركیب هیئت امنا آن 
اس��ت. شاید در كشور ما كارهای رسانه ای چندان مهم ارزیابی نشود 
اما وجود ش��خصیت های رسانه ای در تركیب هیئت امنای این بنیاد، 
اهمیت به سزایی در ترویج روحیه علمی دارد. به عالوه این مهم می 
تواند رابطه بین اندیش��مندان و اصحاب رس��انه را تقویت كند. چرا 
كه هدف اصلی دانش��مندان، بیان درس��ت و دقیق رویدادهاس��ت كه 
این هدف با روحیه هنرمندانه اصحاب رس��انه كامال تطبیق ندارد. در 

حقیقت المپیادهای علمی می توانند این رابطه را بهبود بخشند.
بنیاد المپیادهای علمی هندوستان همانند دیگر موسسات غیرانتفاعی دیگر 
دارای منابع مالی مختلفی است. یكی از مهمترین آنها شركت های صنعتی 
هستند. موسسات خدماتی هم از دیگر حامیان مالی این بنیاد محسوب می 
ش��وند. از جمله آنها می توان به ویپرو1 ، ال جي2 ، ریالینس3  و... اشاره 

تعداد مدارس شركت كننده در المپیادهای علمی به تفکیک ایالت ها در كشور آمریکا

1. Wipro
2. LG
3 .Reliance
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كرد. این شركت ها با حمایت خود نه تنها تبلیغات رسانه ای را در پیش 
می گیرند، بلكه سرمایه گذاری بلند مدتی را بر روی نخبگان كشور مورد 

نظر خود انجام می دهند.
زمان برگزاری المپیادهای این بنیاد بطور معمول اواخر و یا اوایل سال 
میالدی اس��ت. گستره باالی سنی افراد ش��ركت كننده در رقابت های 
علمی بنیاد بسیار حائز اهمیت است. به گفته اغلب روانشناسان دوران 
كودكی فرد ) 15 – 5 سالگی( زمانی است كه شخصیت افراد پایه ریزی 
می شود. از آنجا كه شخصیت علمی، یكی از جنبه های مهم قلمداد می 
شود، تالش برای ایجاد بستری مناسب، موضوعی ضروری به نظر می 
رس��د. برگزاری المپیادهای علمی در گروه های سنی پایین تر، نه تنها 
انگیزه مطالعه كتب غیر رسمی را در كودكان ایجاد می كند بلكه نگرش 
نوجوانان را در باب علم نس��بت به هم س��االن خود ارتقا داده و آنها را 
پرورش می دهد. این عاملی است كه در بسیاری از كشورها، توجه به 
این گروه سنی از اولویت خاصی برخوردار است. اینموضوع در ساختار 

المپیادهای علمی نیز می باید مورد توجه قرار گیرد.
با این همه فعالیت ها این مجموعه نقاط ضعفی نیز دارد كه بارزترین 

موارد آن عبارتند از:
- عدم حضور جدی در مسابقات بین المللی

پر واضح اس��ت كه شركت در آزمون های جهانی انگیزه زیادی را در 
دانش آموزان ایجاد می كند. عدم توجه ویژه به این چنین رقابت های 

بین المللی می تواند، بنیاد را با ركود مواجه كند.
- عدم برگزاری كالس های مختلف برای منتخبین آزمون ها

- برگزاری كالس های كیفی مناس��ب ب��رای منتخبین المپیادهای 
علم��ی، از دیگر راهكارهایی اس��ت كه بی توجهی ب��ه آن، برگزاری 

سالیانه این رقابت ها را بی هدف جلوه می دهد.
- عدم برگزاری آزمون ها به صورت تیمی

- امروز یكی از اصلیترین اهداف، تشویق آینده سازان جامعه به كار 
گروهی است. بدیهی است كه شیوه برگزاری فردی به خصوص برای 

دانش آموزان مقطع متوسطه چندان پسندیده نمی نماید.

المپیادهای ملی ایران
مس��ابقات ریاضي در كش��ور ما جایگاه ویژه ای یافته اس��ت. اولین 
مس��ابقه دانش آموزی در فروردین 1362 بین دانش آموزان برگزیده 
سرتاس��ر كشور بر گزار شد.  در س��ال 1366 تیم شش نفره ایران در 
هاوانا پایتخت كوبا برای نختسین بار در این المپیاد بین المللی ریاضی 
شركت كردند. در این مسابقات كه با حضور 42 كشور و 243 دانش 
آموز از سراسر جهان برگزار مي شد، ایران با كسب یك مدال برنز به 

مقام بیست و ششم دست یافت. 
این نتیجه با توجه با اولین حضور ایران در این مسابقات دور از انتظار 
بود.  با موفقیت ایران در این مس��ابقات ب��رای اولین بار كمیته ای به 
عنوان كمیته برگزاری مس��ابقات ریاضی كش��ور از استادان دانشگاه، 
كارشناس��ان دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی وزارت آموزش و 

پرورش و دبیران كارآزموده ریاضی تش��كیل شد كه مسئولیت برنامه 
 ریزی، طراحی س��ئوال، برگزاری مسابقات و تشكیل اردوی آمادگی 
دانش آموزان را به عهده گرفت. توفیق تیم های اعزامی درالمپیاد بین 
المللی ریاضی موجب رونق این مسابقات وعالقه مندی دانش آموزان 
زیادی به شركت در المپیاد ملی ریاضی شد. این شیوه نوعی آموزش 
غیر رس��می بسیار ارزنده را بین دانش آموزان كشور رایج كرده است 
كه دستاوردهای بسیار ارزنده ای در تقویت بنیه علمی و ایجاد روحیه 

دانشوری و نوید بخش به همراه داشته است.
بعد از موفقیت؛ تیم ریاضی ایران، انگیزه برای رشته های دیگر فراهم 
شد. در شهریور 1374 باشگاه دانش پژوهان جوان با هدف شناسایی 
، ج��ذب ، پرورش ، حمای��ت و هدایت دانش آم��وزان و جوانان با 
استعداد كشور و اعتالی سطح علمی آنان تاسیس شد. این نهاد وابسته 
به وزارت آموزش و پرورش می باش��د و مس��ئولیت س��ازماندهی و 
برگزاری المپیادهای علمی و همچنین كالس های آماده س��ازی را به 

عهده دارد.
در ح��ال حاضر المپیادهای علمی ایران در 7 رش��ته ریاضی، فیزیك، 
شیمی، زیست شناس��ی، نجوم، ادبی و رایانه برگزار می شود. مرحله 
اول آن در بهمن ماه بین همه دانش آموزانی كه شرایط مندرج در آیین 
نامه های باشگاه دانش پژوهان جوان )شرایط سنی و علمی( را داشته 
باشند، برگزار می شود و حدود 700 نفر از دانش آموزان در هر رشته 
به مرحله دوم راه می یابند. راه یافتگان به مرحله دوم با هم به رقابت 
پرداخته و از بین آنها حدود 40 نفر انتخاب می ش��وند و به دوره ای 

موسوم به دوره تابستانه راه می یابند.
در این مرحله، باشگاه دانش پژوهان جوان دوره ای را برگزار می كند 
كه در آن دروس دانش��گاهی مرتبط به دانش آموزان آموزش داده می 
ش��ود. در این مرحله )در طول تابستان( امتحانات متعددی برگزار می 
شود كه در انتها به نفرات برتر مدال های طال، نقره و برنز اهدا خواهد 
ش��د. دارندگان مدال طال المپیادهای كش��وری به جای دبیرستان، در 
دوره آماده سازی المپیادهای جهانی شركت خواهند كرد و نفرات برتر 

این دوره به المپیادهای جهانی اعزام می شوند.
از آن س��الها تا به امروز افتخار آفرینی های فرزندان ایران زمین ادامه 
داشته اس��ت. به طوریكه مثال تیم فیزیك جمهوری اسالمی ایران در 
بین سال های 1373 تا 1383 به طور پیاپی جز 5 تیم اول جهان قرار 
داش��ته اس��ت. گرچه بعد از آن سالها افت نس��بی را تجربه كرده اند. 
در رش��ته های دیگر المپیادهای جهانی هم دانش آموزان نخبه كشور 
توانستند افتخارات مشابهی را رقم بزنند كه شرح آن در این مقاله نمی 
گنجد. از طرفی كسب میزبانی المپیادهای جهانی، خود افتخار دیگری 
محسوب می ش��ود كه امیدواریم این افتخار بطور مداوم تكرار شود. 
زی��را این موضوع می تواند به مطرح ش��دن ن��ام ایران عزیز و هموار 

كردن مسیر دیپلماسی علمی كمك كند.
همه این موفقیت های ارزش��مند، زمانی جلوه بیش��تری پیدا خواهند 
كرد كه روند افتخار آفرینی ممتد و رو به رش��د باش��د. متاس��فانه در 
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سال های اخیر موفقیت های پیاپی جمهوری اسالمی ایران با عالمت 
س��وال جدی رو به رو شده است. برخی از كاستی های بوجود آمده 
ش��اید هشداری بزرگ به جامعه علمی كش��ور باشد. در اینجا هدف 
نادیده گرفتن خدمات عظیم و تعیین كننده باشگاه دانش پژوهان جوان 
نیس��ت. بلكه سعی بر آن اس��ت كه فرایند پیشرفت با شتاب بیشتری 

پیگیری شود.
الزم اس��ت باشگاه دانش پژوهان جوان بیشتر حمایت شود و ساختار 
آن حف��ظ گردد تا در توانمند س��ازی و افزایش انگیزه  دانش آموزان 

برای كسب جوایز برتر جهانی بهتر كوشش نماید.  

نتیجه گیری
توجه به المپیادهای علمی امروزه ضرورتی مهم قلمداد می ش��ود. این 
موضوع عالوه بر تقویت بنیه دانش آموزان بركات دیگری را نیز در پی 
دارد. دیپلماس��ی علمی می تواند یكی از نتایج برگزاری این رقابت ها 

باشد. به عالوه بررسی ساختارهای مختلف المپیاد و نمایان كردن نقاط 
ضعف و قوت آنها می تواند راهكارهای مناسبی را برای چالش های 
احتمالی پیش��نهاد كند. در این فرصت میتوان پیش��نهاداتی را به شرح 

زیر ارائه كرد.
نظارت دائمی دانش��گاه ها بر برگزاری ه��ر چه بهتر این رویداد مهم 

و توسعه این رویداد به طوری كه رشته های بیشتری را در بر گیرد.
تشكیل كمیته های علمی - دانشجویی )متشكل از دانشجویان المپیادی 
س��ال های قبل( نه فقط برای انتقال تجربیات به دانش آموزان جدید، 

بلكه تعریف پروژه های ملی جهت ایجاد تولیدات دانش محور  
به عالوه ایجاد انگیزه های مناس��ب و برگزاری المپیادهای علمی در 
گروه سنی گسترده تر از دیگر پیشنهاداتی است كه می تواند در پیشبرد 
اهداف مد نظر سهم شایان توجهی را داشته باشد. زیرا كه المپیادهای 
علمی به ذات دارای روحیه پژوهش محور هستند و این امر می تواند 

گسترش این مشی را درساختار آموزش و پرورش رقم بزند.



نشریه نشاء علم، سال سوم ،شماره اول، دی ماه 91

73

منابع و مآخذ:

[1] www.sofworld.org
[2] www.soinc.org
[3] http://www.imo-official.org
[4] http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/

المپیادهای علمی دانش آموزي

[5] http://www.icho.sk/
[6] http://www.ibo-info.org/
[7] http://www.ioinformatics.org/index.shtml
[8] http://www.issp.ac.ru/iao/


