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لزوم توجه به پژوهش
وپرورش خالقیت

پارسا–معاون آموزش ابتدایی معاون وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر لزوم توجه به پژوهش وپرورش خالقیت در دانش آموزان گفت  :درگیر کردن
خانواده ها ودانش آموزان با آزمون های مدارس تیز هوشان ضمن ایجاد رقابت ناسالم ؛ امکان تمرکز روی مهارت آموزی وانجام پژوهش را ازدانش
آموزان سلب می کند در حالی که مقوله پژوهش وپرورش خالقیت دانش آموزان باید کانون توجه و برنامه ریزی ما در آموزش و پرورش باشد .

مهاجرت مغزها به دانشآموزان رسید
زهرا حاجیان

hajian@khorasannews.com

در حالی که ســال هاست اقــدامــات و برنامه ریــزی های
متعددی برای کاهش مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
انجام می شود،شواهد ومستندات مختلف بیانگر این
واقعیت است که با اقدامات انجام شده ،نه تنها این روند
کاسته نشده ،بلکه متاسفانه پدیده مهاجرت نخبگان در
سال های اخیر به مقطع دانش آموزی نیز سرایت کرده
است؛ به طوری که همه ساله تعداد زیادی از دانش آموزان
تیز هوش واستعداد های برتر دانش آموزی برای ادامه
تحصیل ،کشور را ترک می کنند .واقعیت تلخی که نشان
می دهد برخالف ادعای مسئوالن امر ؛ مهاجرت نخبگان
ایرانی نه تنها معکوس نشده ،بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و
آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانــش آمــوزی است
که باعث گسترده شدن دایــره خروج استعداد های برتر
ایرانی به خارج از کشور شده است و چنانچه این روند ادامه
پیدا کند ،عالوه بر هدر رفتن هزینه هایی که طی سال های
تحصیل برای آموزش و تربیت این افراد صرف شده است،
در عین حال می تواند ظرف چند سال آینده کشور را با
بحران کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر که یکی
از اساسی ترین شاخص هــای توسعه یافتگی کشورها
محسوب می شود ،مواجه کند .هرچند متاسفانه چند
سالی است که آمار دقیق وشفافی از میزان خروج نخبگان
به خارج از کشور ارائه نمی شود ،اما آمارهای سال های
 ۶درصــد از دان ـشآمــوزان
گذشته نشان میدهدکه  ۲
م ــدا لآور المپیادهای علمی ایــران به خــارج از کشور و
عمدتا به کشورهای توسعهیافته دنیا ؛ چون آمریکا و کانادا
مهاجرت می کنند و ایــن یک تهدید جــدی بــرای کشور
محسوب می شــود ،تهدیدی که به جــای کتمان شدن
از ســوی مسئوالن بایدمبنای برنامه ریــزی هــاو تصمیم
گیری های جدید در این حوزه قرار گیرد .رضوان حکیم
زاده معاون آموزش ابتدایی معاون وزیر آموزش وپرورش
با اشاره به سرایت پدیده مهاجرت نخبگان از دانشجویی

به دانش آموزی می گوید  :یکی از مسائل نگران کننده ای
که هم اکنون در کشور با آن مواجهیم ،مهاجرت استعداد
های برتر دانش آموزی به خارج از کشور است به طوری که
در گذشته مهاجرت دانشجویان ما عمدتا در دوره های
تحصیالت تکمیلی اتفاق می افتاد ،اما با توجه به شواهدی
که در دست داریم و گزارش هایی که از برخی مدارسی که
دانش آموزان نخبه در آن تحصیل می کنند ،به دستمان
رسیده ؛ متاسفانه تمایل مهاجرت به خارج از کشور به رده
های پایین تر رسیده است و امروز بسیاری از دانش آموزان
ما ترجیح می دهند بعد از اتمام دوره متوسطه ؛ تحصیالت
خود را در خارج از کشور ادامه دهند که این بسیار جای
نگرانی دارد .او می افزاید  :مقطع زمانی ورود دانش آموزان
از دبیرستان به دانشگاه مهم ترین مقطع و دورانی است
که باعث شکل گیری هویت جوانان می شود و فرصتی را
فراهم می کند که دانش آموزان بیش از پیش با ارزش های
جامعه ما عجین شوند.بر همین اساس به نظر می رسد
چنانچه مهاجرت به خارج از کشور در دوران دانشجویی
وپس از آن انجام شود تمایل به بازگشت در آن ها بیشتر
است،اما زمانی که هنوز هویت جوان به طور کامل شکل
نگرفته است با خروج از کشور احتمال بازگشت او کمتر
خواهد شد  .وی ادامه می دهد  :البته در این باره آماردقیقی
نداریم ،اما در پژوهشی که در دانشگاه تهران انجام دادیم،
به این نتیجه رسیدیم که از میان متغیر ها ی مهمی که روی
مهاجرت نخبگان وترک کشور تاثیر گذار است عوامل
فرهنگی بیش از عوامل اقتصادی دخیل است  .بنابراین
اگر در نحوه آموزش هایی که به این دانش آموزان داده می
شود احساس تعلق به هویت ایرانی اسالمی و احساس تعهد
ومسئولیت پذیری به جامعه ای که امکانات بیشتری را در
اختیار آن ها قرار می دهد؛ تقویت شود ما کمتر شاهدخروج
بی بازگشت نخبگان دانش آموزی به خارج از کشور خواهیم
بود .وی در عین حال با انتقاد از جداسازی دانش آموزان تیز
هوش ودانش آموزان عادی درمدارس می گوید  :جداسازی
دانش آموزان تیز هوش ازدانش آموزان عادی وبرچسب

▪اقتصاد دانش بنیان باید از پیش دبستان ودبستان
پایه گذاری شود

زدن به آن ها به عنوان اشخاصی که تافته جدابافته از
اجتماع هستند ،کمتر آن ها را با واقعیت ونیازهای جامعه
درگیر می کند ومی تواند تبعات زیــادی داشته باشد به
طوری که این افراد ناخود آگاه در طول تحصیل و ورود به
جامعه به دنبال شرایط راحت تری خواهند بود و چنانچه
این شرایط برای آن ها فراهم نشود به کشورهایی مهاجرت
می کنند که با سرمایه گذاری هنگفت این شرایط را برای
جذب نخبگان فراهم کرده اند .
▪آیــنــده مبهم شغلی عــامــلــی مــهــم در مهاجرت
استعدادهای برتر دانش آموزی

به عقیده اغلب صاحب نظران ؛ وجود جمعیت کثیر دانش
آموختگان بیکار در کشور با وجودهمه پیامد ها وتبعاتی که
در پی دارد؛ این پیام را به جوانان در حال تحصیل در مقاطع
پیش از دانشگاه منتقل می کند که آینده شغلی مبهمی در
انتظار آنان است و این آینده مبهم شغلی ،می تواند عاملی
مهم در مهاجرت استعدادهای برتر دانش آمــوزی تلقی

مجلس

به گفته حکیم زاده  ،باید به سمتی برویم که دانش آموزان
ما به این باور برسند که می توانند یافته ها وداشته های
علمی خــودرا به مرحله کاربردی شدن برسانند در این
صورت پیوندی بین مباحث علمی که آموخته اند وزندگی
روزمــره شان شکل می گیرد وزمینه پــرورش خالقیت
دانش آمــوزان را فراهم می کند و دانش آموزانی که در
چنین بستری رشد کنند در آینده قطعا می توانند پایه
گذار استارتاپ ها وشرکت های دانش بنیان باشند به
طــوری که در کشور های دیگرو نظام های آموزشی که
عملکرد موفقی داشته اندبر مباحث ایده پروری و گسترش
خالقیت دانش آمــوزان تاکید شده است و اگر ما چنین
بستری را در کشور فراهم کنیم و مدارسی داشته باشیم که
امکان تحقیق وپژوهش وکار ورزی و مهارت آموزی را برای
بچه ها فراهم کنند وآن ها بتوانند بین داشته های علمی
که از طریق کتاب ها می آموزند و خالقیت خود ایده هایی
را پرورش دهند که به مرحله تولید برسند ،به نظر می رسد
زمینه های الزم فراهم خواهد شد تا کودکان ما تعلق خاطر
بیشتری به این سرزمین داشته باشند؛ بنابراین اقتصاد
دانش بنیان باید از پیش دبستان ودبستان پایه گذاری
شود.دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
نیز با بیان این که مهاجرت نخبگان در همه کشورها به
منظور ادامه تحصیل یا انجام تعامالت علمی انجام می
شود وموضوع غیر طبیعی نیست ،می گوید  :اما موضوعی
که حائز اهمیت است بازگشت  ،حفظ ونگهداری نخبگان
است که تنها با حمایت های مادی و معنوی و ارائه امکانات
رفاهی و رفع مشکالت و کمبودها میسر است .بنابراین
باید شرایطی را در کشور فراهم کنیم که شاهد مهاجرت
بدون بازگشت نخبگان کشورمان نباشیم .

آموزش و پرورش

ماندگاری نخبگان نیازمند ایجاد فضای فعالیت مدرن علمی است
پارسا  -عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که
ایجاد فضای فعالیت مدرن علمی سبب ماندگار شدن نخبگان در
کشور میشود ،افزود  :با فراهم کردن این شرایط ،زمینه تحقیق و
پژوهش برای نخبگان به وجود میآید و آن ها را ماندگار میکند.
دهمرده یکی از دالیل مهاجرت نخبگان علمی به دیگر کشورها را

شود  .حکیم زاده می گوید  :متاسفانه آموزش هایی که در
مدارس به دانش آموزان ما ارائه می شود ،چندان مهارت
محور نیست و این موضوع باعث می شود که دانش آموزان
ما چندان با مباحث کاربردی آشنایی نداشته و با مهارت
های مختلف بیگانه باشند که این موضوع نگران کننده ای
است .از سوی دیگر کثرت دانش آموختگان دانشگاهی
که متاسفانه با بازار کار چندان مناسبی مواجه نیستند و
گسترش دامنه بیکاری این افراد در کشور برای دانش آموز
ما  ،تداعی کننده این مسئله است که ممکن است در آینده،
اونیز نتواند نیاز شغلی خود را برطرف کند و این مسئله
نیز به عنوان یکی از موضوعات مهم به مهاجرت دانش
آمــوزان دامن می زند .وی تصریح می کند:بررسی ها از
افزایش روندمهاجرت دانش آموزان از کشور حاکی است،
مهاجرت استعداد های برتر ونخبه واقعیت انکار ناپذیری
است که باید برای آن چاره اندیشی کردو یکی از راهکار
ها می تواند این موضوع باشد که آمــوزش های قبل از
دانشگاه باید درهویت بخشی واحساس تعلق دانش

...



طرح شهاب نباید از مسیر اصلی منحرف شود
حاجیان  -معاون آمــوزش ابتدایی معاون وزیــر آمــوزش وپــرورش
تاکید کرد  :طرح شناسایی وهدایت استعداد های برتر دانش آموزی
(شهاب) باهدف کشف استعداد های مختلف در بین دانش آموزان
وکمکبهپرورشایناستعدادهااجراییشدهاستونبایدازمسیراصلی
خود منحرف شودو باید به طور دقیق در مسیر صحیح خود ودر راستای

پیشرفته بودن تجهیزات و فراهم بودن امکانات دانست و تصریح
کرد :این تفکر باید برای همه افراد تبیین شود که تجهیزات ،امکانات
و فضای فعالیت مدرن برای یک نخبه ومحقق مانند آب برای ماهی
است لذا فراهم کردن این شرایط ،زمینه تحقیق و پژوهش را برای
نخبگان به وجود میآورد و آن ها را ماندگار میکند.

...

یادداشت شفاهی

آموزان به جامعه موثرعمل کند ،در حالی که اکنون این
طور نیست .

...
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اهداف پیش بینی شده حرکت کند .حکیم زاده در گفت و گو با خراسان
افزود  :در طرح شهاب هدف این بود که استعداد های مختلف دانش
آموزانشناساییوایناستعدادها پرورشدادهشود؛اما متاسفانهعمال
آموزش ها وغربالگری هایی که انجام می شود ،متناسب با این هدف
نیست وبیشتر به سمت شناسایی یک نوع استعداد سوق داده می شود.

محمدرضا سیفی

کارشناس آموزش و پرورش

در مقابل خروج سرمایه های انسانی
بی تفاوت نباشیم
واقعیتی که وجود دارد ومتاسفانه گاه تالش می کنیم با
پاک کــردن صــورت مسئله آن را نادیده بگیریم،آن است
که مهاجرت نخبگان کشور از سطح دانشجویی به دانش
آمــوزی سرایت کرده است و این موضوع تنها معطوف به
پایان دوره دبیرستان نیست به طوری که در دوره دبستان
وحتی متوسطه اول یا راهنمایی نیز این اتفاق می افتد ؛
موضوعی که از عوامل مختلفی ناشی می شود و انگیزه
الزم را برای ادامه تحصیل در داخل کشور از دانش آموزان
میگیرد  .این عوامل که برخی نقش پررنگ تری نسبت به
دیگر موارد دارند،موضوعاتی از قبیل مشکالت مربوط به
هدایتتحصیلی،نوعآموزش،فشارخانوادههاوازهمهبدتر
مسئلهافسارگسیختهکنکوراستکهبرسرراهدانشآموزان
ما قد علم کرده است وبا وجود وعده هایی که برای حذف آن
از سوی مسئوالن داده می شود ،هنوزهم دانش آموزان ما
با آن درگیرند و همه ساله برای گذر از سد کنکور ،استرس
واضطراب زیادی را متحمل می شوند.به هرترتیب چاره
جویی نکردن برای حل این مسائل سبب شده امروز شاهد
اینواقعیتتلخباشیمکهدانشآموزان مابرایادامهتحصیل
راهی کشورهای دیگر می شوند و چه بسا این مهاجرت
ها بــدون بازگشت باشد .در حالی که برخی مسئوالن
ازمهاجرت معکوس نخبگان به کشور خبر می دهند واقعیت
چیز دیگری است و باید برای آن چاره اندیشی کرد  .چرا
چشم خودمان را می بندیم ؟ چگونه است که گاهی از خروج
یک شی ء عتیقه از کشور ابراز نگرانی میکنیم ،حال آن که
در مقابل خروج سرمایه های انسانی که ارزش آن ها به هیچ
وجه قابل توصیف نیست ،بی تفاوت هستیم؟ یکی از دالیل
گسترش مهاجرت در بین دانش آموزان ما این است که در
خارج از کشور بستر های مناسبی برای این دانشآموزان
فراهم است تا جایی که دان ـشآمــوزان نگران بسیاری از
موضوعات اولیه ومسئلهای به نام کنکور نیستند وچون به
عنوان دانش آموزان نخبه و استعداد برتر وارد این کشور ها
می شوند ،تسهیالت ویژهای در اختیارشان قرار میگیرد و
عالوه برآن ،آموزش های درستی دریافت می کنند وآینده
شغلی تضمین شــدهای دارنــد .بنابراین اکنون که زنگ
خطرخروج نخبگان دانشآموزی به صدادرآمده  ،نباید در
مقابل خروج این سرمایه های انسانی بی تفاوت باشیم بلکه
بایدبرای نگه داشتن آنان اقدامات جدی وموثری انجام
دهیم تا بتوانیم این پدیده را مهار کنیم واین میسر نمیشود
مگر آن که مسئله آمــوزش وپــرورش به مهم ترین دغدغه
مسئوالن تصمیم گیر وبرنامه ریزان کشورتبدیل شود.بدون
شک اگر این نهاد دغدغه اصلی مسئوالن باشد،بسیاری از
مشکالت حل خواهد شد.

جدول سخت [شماره ]136
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی -1:قطعی-بهگردنقهرمانمیآویزند-فوالدباروکش
سرامیکوترکیباتنقره-محصولآبوصابون- 2رنگسرد
که نماد طبیعت است -از نام های روز قیامت در قرآن كریم -
پوششیبرایزنانایرانیدرقدیم- 3خدشهدار-اسبچاپار
پوسیده-بلندورفیع-4نرده-ازهفتسیننوروزی-پشتسرهم-سرایندهسایهعمر- 5نشانههاینوشتاری-جنگو
پیكار-بدونمكثوتاخیر- 6الفبایگوشنواز-آسیابیكه
بانیرویچهارپایانمیگردد-درنگ-همدلوهمعقیده-
سوختن پشم  - 7نگهبان آتشكده  -بازیكن دفاع آزاد  -مكر
و حیله  - 8آهار زده  -خاصیت مقاومت جسم در برابر تغییر
سرعت  -سنگ ترازو  -اسیر - 9مادر اختراع است  -نام ها -
سنتوآیین-ناشناخته- 10دستدرازكردن-سالناجرای
نمایش-دانهكشبیآزار- 11نوعیزیباییپنهاندربرخی
افراد-نامفارسیاسیدسیتریك-نوعیآشسركه–بافتن.

مسابقهاتومبیلرانی-دهان- 11پولژاپن-مربوطبهجامعه
دارای تمدن  -كامیون ارتشی  - 12از بنادر جنوبی ایران-
عارضهایدردستگاهگوارش- 13شهریدرتركیه-شعری
كه در وصف جنگ سروده می شود - 14ماهی آزاد  -خاندان
- 15گروهیازگیاهانبوتهایازخانوادهمیخك-مثلومانند
 - 16دو یار هم قد  -مجموعه ای از سلول ها  -بزه - 17شكل
وتصویر-ازاجزایساعت- 18راهحل-پدیده- 19آلونك-
روستایگردشگریمازندران- 20شاعروروزنامهنگارآزادی
خواهعصرمشروطیت-یکردیفازدانههایبافتهشده.
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عمودی-1:حالتعاطفی-كشورآفریقاییوهمسایهباكنیا
و اوگاندا  - 2بیماری مشترك انسان و دام  -تر و تازه  - 3پوچ
و بی ارزش  -رشته ای در موسیقی  - 4دختری كه به سن
ازدواج رسیده است  -جدول محاسبات نجومی  - 5صدای
گربه-رشوهدادن-مادرورزشها- 6ازالقاباشرافیزنان
اروپایی–روستایگردشگریکاشان- 7اصلهرچیز-دوره
تجدید حیات اروپا  - 8سگ فضانورد  -به هنجار  - 9جهان
معنی  -نژاد بزرگی از مردم سفید پوست  - 10ظلم و جور-
جدول متوسط [شماره]6911
طراح جدول:امید موسوی

افقی-1:پادزهر – فایده – درختی با چوب قهوه ای رنگ و
خوشبو  -شبهه  -2آسانی – موسس – اندازه – کج – سود
حرام  -3ضمیر وزنی  -شیرینی كرمانشاهی  -شهری در
سيستان وبلوچستان – جرقه – آفت گندم  -4ریگ – زیر
پا مانده – سختی و عذاب – نیز – درخت زبان گنجشک
 -5دلیری  -بیماری ریوی – تکیه بر پشتی – جهت – تصویر
 -6منقار پرنده – بحر – برآمدگی الستیک – حرارت باالی
بدن – تلخ – عدد ورزشی -7رنجور – اسب آذری – کجاست
 برگ برنده  -وقار  -8پیوسته – لحظه – راکب – خاکصنعتی – واحــد سطح  -9چاشنی دوســویــه  -میغ -
خدمتكار -اهلی  -حرف فاصله  -10سخن زیر لب – متاع
– پایه و اساس – گنگ – اسلحه کمری  -11گیرنده امواج
– ابزار نجاری – راه روشن و آشکار  -عادل

عمودی-1:پرستاری – زخم آب کشیده  -2طناب – ورزش
تابستانی – منزل  -3مساوی عامیانه  -شکل و هیئت
 وحشی  -4آهسته – از ادات استفهام  -5لباس بلندمردانه – نودو پنجمین سوره قرآن کریم – دست نخورده
 -6خــوردن  -نظرات  -7عمر -آخرین نازی – از برونته
ها – نت ششم  -8يار رامين – بت بی سر و پا – سال گذشته
 -9چهره – عدد ماه  -10برازنده – ساعی  -11بقا – غذای
کفش  -12زائو ترسان – عالمت مفعولی -13درياچه
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حمام -بیماری مهلک  -طریق  -14مروارید – همه – راز
– یکدندگی  -15سنگ معدنی گران بها – از کشیدنی
ها  -16درخت انداز – آزرم – عدد مجهول  -17ایتالیای
سابق – کامل  -18رود ناشنوا  -فقیر – عدد مخصوص
 -19خشك – ذره بــاردار – خروس مازنی  -20آبراهه
 -نمایش
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