
از سنندج تا سوئیس
س��یروان مردوخي، دبیر فیزیک اس��تان 
کردس��تان، موفقیت ه��ای خ��ود را مدیون 
پیتر اس��تاهیلین، پروفس��ور فیزیک و استاد 
بازنشس��تة فیزی��ک و ریاض��ي »دانش��گاه 

هامبورگ« مي داند. 
او با استاهیلین از طریق یکی از دوستان 
آشنا ش��د و بعد از طریق ایمیل ارتباط خود 
را ادامه داد. در س��ال 1384، اس��تاهیلن در 
سفر چهارمي که به ایران داشت، از مناطق 
غرب��ي و ش��مال غربي ایران دی��دن کرد و 
در س��نندج امکان دیدار رودررو میس��ر شد. 
مردوخی می گوید: »با توجه به عالقة شدید 
وي ب��ه آموزش فیزیک، بعد از دیداری چند 
ساعته خواست که از کالس من دیدن کند. 
روز بع��د با هم ب��ه کالس رفتیم و من یک 
جلس��ه فیزیک1 و آزمایش��گاه را در حضور 
ایشان تدریس کردم. بعد از برگشت ایشان 
به س��وئیس، دعوت نامه اي برایم فرستاد و 
مرا به کش��ور خ��ود دعوت کرد ت��ا با نظام 
آموزش��ي آن کشور آشنا ش��وم و از کالس 
درس فیزیک پس��رش در شهر بازل دیدن 

کنم.«
مردوخ��ی ی��ک هفت��ه در کالس ه��ای 
فیزیک مارکوس )پس��ر استاهیلین( شرکت 
کرد؛ مدرس��ه ای که دو دبیر فیزیک با چهار 
کالس مجه��ز به وس��ایل و امکانات الزم 
ب��رای انج��ام آزمایش داش��ت. او ازکالس 
فیزی��ک  و  فیزی��ک3  و  فیزی��ک1  درس 
عمومي فیلم برداري ک��رد و ویدیوي آن را 
همراه با توضیحات��ي در اختیار همکارانش 
گذاش��ت. مردوخ��ی می گوی��د: »در مدتي 
که آنجا ب��ودم، تجربی��ات فراواني در تمام 
زمینه ها، از جمله آموزش فیزیک، پیدا کردم 
و با خودم عهد بستم که به محض بازگشت 
به ایران، قسمت هایي از این تجربیات را در 

شهر خودم اجرا کنم.«
اول مهرماه سال تحصیلي 85-1384 با 
مدیر »دبیرس��تان انصار« )از دبیرستان هاي 
حاشیة ش��هر س��نندج که به دبیران شاغل 
در آن حق روس��تا تعلق مي گیرد(، صحبت 
می کن��د. او یکي از کالس هاي مدرس��ه را 
در اختیارش می گذارد. مردوخی با همکاري 

دانش آموزان کالس را رنگ آمیزي می کند. 
وی می گوی��د: »بعد از مرتب ک��ردن ظاهر 
کالس نوبت به تهیة پرده برای تاریک کردن 
فضاي کالس به منظور انجام آزمایش هاي 

نور رس��ید که خودم ب��ا خرید پارچة ضخیم 
از دس��ت دوم فروش��ي ها، به  کمک خواهرم 
پرده اي مناس��ب تهیه کردیم. سپس به فکر 
تهی��ة لپ تاپ و ویدیوپروجکش��ن افتادم تا 
بتوان��م آزمایش هایي را ک��ه انجام آن ها در 
کالس ممک��ن نبود، به ص��ورت فیلم  براي 
دانش آم��وزان نمای��ش ده��م. در تهیة این 
وس��ایل پروفس��ور کمک هاي فراواني کرد 
و حت��ي در س��فري ک��ه به ای��ران مي آمد، 
ویدیوپروجکش��نی را از س��وئیس به قیمت 
خیلي مناس��ب تر از ای��ران برایم آورد. کمي 
بع��د از آن لپ ت��اپ ه��م تهیه ک��ردم و  با 
اس��تفاده از ضایعات چوب هایي که در خانه 
داش��تم، توانس��تم میزي ب��راي لپ تاپ و  

ویدیوپروجکشن درست کنم.«
آقای مردوخی می گوید: »در جلس��اتي که 
با مدیران مدارس داش��تم، آن ها از این طرح 
خیلي اس��تقبال کردند. حتی بعضي از مدیران 
خواس��تند که در آینده ب��راي بعضي درس ها 
کارگاه مهیا کنیم. کالس فیزیک دبیرس��تان 
دخترانة وابسته به دانشگاه )پویش( سنندج را با 
همکاري فراوان مدیر مدرسه تجهیز کردیم.«

زینب گلزاری

مردوخی ب�اور دارد علم فیزیك 
بهت�ري  زندگ�ي  مي توان�د 
ب�راي نوع بش�ر فراه�م آورد و 
درك درس�ت از قوانی�ن حاکم 
مي توان�د  هس�تي  عال�م  ب�ر 
بس�یار لذت بخش باش�د. وی 
به عنوان معل�م فیزیك، تالش 
می کن�د تا لذت یادگی�ري را در 
دانش آم�وزان و فراگیرن�دگان 

این علم زنده نگه دارد

سوئیس، دبیرستان ابرویل، حومة شهر بازل

رنگ آمیزي کالس، مهر 1384

میز لپ تاپ و ویدیوپروجکشن ساخته شده توسط آقای مردوخی
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آقای مردوخی از ش��روع فعالیت هایش در 
»انجمن فیزیک« و گ��روه فیزیک می گوید: 
»هم زمان با تشکیل کالس فیزیک، خواستم 
ب��ا تجربیات همکاران در س��ایر اس��تان ها و 
شهرس��تان ها آشنا ش��وم. بنابراین در انجمن 
فیزیک ش��روع به فعالیت کردم و در جلسات 
ساالنة مجمع عمومي »اتحادیة انجمن هاي 
فیزی��ک ایران« که در تهران برگزار مي ش��د 
به عن��وان رئی��س انجم��ن فیزیک اس��تان 
کردستان حضور می یافتم. از این راه تجربیات 
همکاران نقاط مختلف کشور را براي انتقال به 
همکاران استان جمع آوري مي کردم. عالوه  بر 
جلسه هاي کشوري، جلسه هاي استاني هم از 
طرف انجمن برگزار مي کردیم که این جلسات 

هم به نوبة خود بسیار مؤثر بودند.
در س��ال 1386 وارد گروه فیزیک استان 
کردس��تان شدم و از این طریق هم توانستم 
ارتباط بیشتري با همکاران در شهرستان ها 
و نواحي و مناطق اس��تان کردستان داشته 
باش��م. به این ترتیب، بسترمناس��بي براي 

تبادل تجربیات با همکاران فراهم آمد.

کالس فیزیک��ي ک��ه تش��کیل دادم، به 
سیس��تم چندرس��انه اي مجهز بود. بنابراین 
از هم��ان ابت��دا تمامي فیلم هاي آموزش��ي 
و نرم افزاره��اي آموزش��ي را که به دس��تم 
مي رس��ید، در لپ تاپ خود ذخیره مي کردم 
و ه��ر زم��ان در کالس الزم مي ش��د، از 
آن ه��ا ب��رای آم��وزش عمیق ت��ر مفاهیم 
فیزیک استفاده مي کردم. از این نرم افزارها 
وکارهای��ي که همراه با هم��کاران دیگر در 
اس��تان انج��ام مي دادی��م، مجموعه های��ي 
ویدیوی��ی گ��ردآوري ک��ردم ت��ا در اختیار 
هم��کاران دیگ��ر در تمام نقاط ای��ران قرار 
دهم .در جلس��ه هاي دبیرخان��ة فیزیک که 
هر سال برگزار مي ش��ود، شرکت مي کردم 
و مجموعه هاي تولید شده را که شامل 150 
ویدیوی کوت��اه از آزمایش��ات فیزیک بود، 
از طریق س��رگروه هاي اس��تان ها به تمامي 

استان هاي کشور فرستادم.

تهی��ة ای��ن مجموعه ها را ادام��ه دادم و 
عالوه ب��ر آن، به کمک یکي از همکاران و 
دو تن از دانش آموزانم، برای »دی وی دی« 
»15 س��ال اکتش��افات هابل« که به زبان 
انگلیسي بود، زیرنویس فارسي آماده کردیم. 
این مجموعه در زمینة نجوم مي تواند بسیار 
مفید و س��ودمند باش��د که در کتب درسي 
دورة متوس��طه مورد بي مه��ري قرار گرفته 
است. کارهاي دیگری را که با کمک همکار 
گرامي ام آقاي بهرام رسولي به صورت فیلم 
آموزش��ی از آزمایش ه��ای ج��ذاب فیزیک 

تهی��ه کرده بودی��م، در اختی��ار همکاران و 
دانش آموزان قرار دادیم که بسیار مورد توجه 
قرار گرف��ت و از طرف دبیرخانة کش��وري 
گروه فیزیک مورد تش��ویق و قدرداني قرار 
گرف��ت. ایجاد و تغذیة »وب��الگ انجمن و 
گروه فیزیک استان کردس��تان« به نشانی 
از   ،www.kurdph.mihanblog.com
دیگر فعالیت هایی اس��ت که در این راس��تا 

صورت گرفته اند.
آق��ای مردوخی ب��اور دارد عل��م فیزیک 
مي تواند زندگي بهتري براي نوع بشر فراهم 
آورد و درک درست از قوانین حاکم بر عالم 
هستي مي تواند بسیار لذت بخش باشد. وی 
به عنوان معلم فیزیک، تالش می کند تا لذت 
یادگی��ري را در دانش آموزان و فراگیرندگان 
ای��ن علم زنده نگه دارد. چون معتقد اس��ت 
بدون لذت بردن، یادگیري بس��یار دشوار و 
گاهي غیرممکن اس��ت. ب��راي او به عنوان 
معلم هیچ چیز با ارزش تر از شوق یادگیري، 
که در چشمان دانش آموزان  شعله مي کشد، 

نیست.
بدون لذت بردن، یادگیري بسیار 
دشوار و گاهي غیرممکن است. 
براي او به عنوان معلم هیچ چیز 
با ارزش تر از شوق یادگیري که 
در چشمان دانش آموزان  شعله 

مي کشد، نیست

کالس فیزیک دبیرستان انصار 1387

جلد مجموعه هاي تولیدشده

پروفسور پیتر اس��تاهیلین در کالس فیزیک دبیرستان انصار 
درآخرین سفر ایشان به سنندج، 1387

جلسة پرسش و پاسخ پروفس��ور پیتر در دبیرستان تیزهوشان 
سنندج با دانش آموزان این دبیرستان، سال 1387
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