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س��يروان مردوخي ،دبير فيزيك اس��تان
كردس��تان ،موفقیته��ای خ��ود را مدیون
پيتر اس��تاهيلين ،پروفس��ور فيزيك و استاد
بازنشس��تة فيزي��ك و رياض��ي «دانش��گاه
هامبورگ» ميداند.
او با استاهیلین از طریق یکی از دوستان
آشنا ش��د و بعد از طریق ایمیل ارتباط خود
را ادامه داد .در س��ال  ،1384اس��تاهیلن در
سفر چهارمي كه به ايران داشت ،از مناطق
غرب��ي و ش��مالغربي ايران دي��دن کرد و
در س��نندج امکان دیدار رودررو میس��ر شد.
مردوخی میگوید« :با توجه به عالقة شديد
وي ب��ه آموزش فيزيك ،بعد از ديداری چند
ساعته خواست كه از كالس من ديدن کند.
روز بع��د با هم ب��ه كالس رفتيم و من يك
جلس��ه فيزيك 1و آزمايش��گاه را در حضور
ايشان تدريس کردم .بعد از برگشت ايشان
به س��وئيس ،دعوتنامهاي برايم فرستاد و
مرا به كش��ور خ��ود دعوت کرد ت��ا با نظام
آموزش��ي آن كشور آشنا ش��وم و از كالس
درس فيزيك پس��رش در شهر بازل ديدن
کنم».
مردوخ��ی ي��ك هفت��ه در کالسه��ای
فیزیک ماركوس (پس��ر استاهیلین) شرکت
کرد؛ مدرس��های که دو دبير فيزيك با چهار
کالس مجه��ز به وس��ايل و امكانات الزم
ب��رای انج��ام آزمايش داش��ت .او ازكالس
درس فيزي��ك 1و فيزي��ك 3و فيزي��ك
عمومي فيلمبرداري ك��رد و ويدیوي آن را
همراه با توضيحات��ي در اختيار همكارانش
گذاش��ت .مردوخ��ی میگوی��د« :در مدتي
كه آنجا ب��ودم ،تجربي��ات فراواني در تمام
زمينهها ،از جمله آموزش فيزيك ،پيدا كردم
و با خودم عهد بستم كه بهمحض بازگشت
به ايران ،قسمتهايي از اين تجربيات را در

سوئيس ،دبيرستان ابرويل ،حومة شهر بازل

شهر خودم اجرا کنم».
اول مهرماه سال تحصيلي  1384-85با
مدير «دبيرس��تان انصار» (از دبيرستانهاي
حاشية ش��هر س��نندج كه به دبيران شاغل
در آن حق روس��تا تعلق ميگیرد) ،صحبت
میکن��د .او يكي از كالسهاي مدرس��ه را
در اختيارش میگذارد .مردوخی با همكاري

زینب گلزاری

نور رس��ید كه خودم ب��ا خريد پارچة ضخيم
از دس��تدوم فروش��يها ،بهكمك خواهرم
پردهاي مناس��ب تهيه کردیم .سپس به فكر
تهي��ة لپتاپ و ويدیوپروجكش��ن افتادم تا
بتوان��م آزمايشهايي را ك��ه انجام آنها در
كالس ممك��ن نبود ،بهص��ورت فيلم براي
دانشآم��وزان نماي��ش ده��م .در تهية اين
وس��ايل پروفس��ور كمكهاي فراواني کرد
و حت��ي در س��فري ك��ه به اي��ران ميآمد،
ويدیوپروجكش��نی را از س��وئيس به قيمت
خيلي مناس��بتر از اي��ران برايم آورد .كمي
بع��د از آن لپت��اپ ه��م تهيه ک��ردم و با
اس��تفاده از ضايعات چوبهايي كه در خانه
داش��تم ،توانس��تم ميزي ب��راي لپتاپ و

مردوخی ب�اور دارد علم فيزيك
ميتوان�د زندگ�ي بهت�ري
ب�راي نوع بش�ر فراه�م آورد و
درك درس�ت از قواني�ن حاكم
ب�ر عال�م هس�تي ميتوان�د
بس�يار لذتبخش باش�د .وی
بهعنوان معل�م فيزيك ،تالش
میکن�د تا لذت يادگي�ري را در
دانشآم�وزان و فراگيرن�دگان
اين علم زنده نگه دارد

دانشآموزان كالس را رنگآميزي میکند.
وی میگوی��د« :بعد از مرتبك��ردن ظاهر
كالس نوبت به تهية پرده برای تاريك کردن
فضاي كالس به منظور انجام آزمايشهاي

رنگآميزي کالس ،مهر 1384

ميز لپتاپ و ویدیوپروجكشن ساختهشده توسط آقای مردوخی

ویدیوپروجكشن درست كنم».
آقای مردوخی میگوید« :در جلس��اتي كه
با مديران مدارس داش��تم ،آنها از اين طرح
خيلي اس��تقبال کردند .حتی بعضي از مديران
خواس��تند كه در آینده ب��راي بعضي درسها
كارگاه مهیا کنیم .كالس فيزيك دبيرس��تان
دخترانة وابسته به دانشگاه (پويش) سنندج را با
همكاري فراوان مدير مدرسه تجهيز کردیم».

کالس فیزیک دبیرستان انصار 1387

آقای مردوخی از ش��روع فعاليتهایش در
«انجمن فيزيك» و گ��روه فيزيك میگوید:
«همزمان با تشكيل كالس فيزيك ،خواستم
ب��ا تجربيات همكاران در س��اير اس��تانها و
شهرس��تانها آشنا ش��وم .بنابراين در انجمن
فيزيك ش��روع به فعاليت کردم و در جلسات
ساالنة مجمع عمومي «اتحادية انجمنهاي
فيزي��ك ايران» كه در تهران برگزار ميش��د
بهعن��وان رئي��س انجم��ن فيزيك اس��تان
كردستان حضور مییافتم .از این راه تجربيات
همكاران نقاط مختلف كشور را براي انتقال به
همكاران استان جمعآوري ميکردم .عالوه بر
جلسههاي كشوري ،جلسههاي استاني هم از
طرف انجمن برگزار ميكرديم كه اين جلسات
هم به نوبة خود بسيار مؤثر بودند.
در س��ال  1386وارد گروه فيزيك استان
كردس��تان شدم و از اين طريق هم توانستم
ارتباط بيشتري با همكاران در شهرستانها
و نواحي و مناطق اس��تان كردستان داشته
باش��م .به این ترتیب ،بسترمناس��بي براي
تبادل تجربيات با همكاران فراهم آمد.

بدون لذت بردن ،يادگيري بسيار
دشوار و گاهي غيرممكن است.
براي او بهعنوان معلم هيچ چيز
با ارزشتر از شوق يادگيري كه
در چشمان دانشآموزان شعله
ميكشد ،نيست

تهی��ة ای��ن مجموعهها را ادام��ه دادم و
عالوه ب��ر آن ،به كمك يكي از همكاران و
دو تن از دانشآموزانم ،برای «دیویدی»
« 15س��ال اكتش��افات هابل» كه به زبان
انگليسي بود ،زيرنويس فارسي آماده كرديم.
اين مجموعه در زمينة نجوم ميتواند بسيار
مفيد و س��ودمند باش��د كه در كتب درسي
دورة متوس��طه مورد بيمه��ري قرار گرفته
است .كارهاي ديگری را كه با كمك همكار
گراميام آقاي بهرام رسولي بهصورت فیلم
آموزش��ی از آزمایشه��ای ج��ذاب فیزیک

پروفسور پيتر اس��تاهيلين در كالس فيزيك دبيرستان انصار
درآخرين سفر ايشان به سنندج1387 ،
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جلد مجموعههاي توليدشده

كالس فيزيك��ي ك��ه تش��كيل دادم ،به
سيس��تم چندرس��انهاي مجهز بود .بنابراين
از هم��ان ابت��دا تمامي فيلمهاي آموزش��ي
و نرمافزاره��اي آموزش��ي را كه به دس��تم
ميرس��يد ،در لپتاپ خود ذخيره ميكردم
و ه��ر زم��ان در كالس الزم ميش��د ،از
آنه��ا ب��رای آم��وزش عميقت��ر مفاهيم
فيزيك استفاده ميكردم .از اين نرمافزارها
وكارهاي��ي كه همراه با هم��كاران ديگر در
اس��تان انج��ام ميدادي��م ،مجموعههاي��ي
ویدیوی��ی گ��ردآوري ک��ردم ت��ا در اختيار
هم��كاران ديگ��ر در تمام نقاط اي��ران قرار
دهم .در جلس��ههاي دبيرخان��ة فيزيك كه
هر سال برگزار ميش��ود ،شركت ميكردم
و مجموعههاي توليدشده را که شامل 150
ویدیوی کوت��اه از آزمایش��ات فیزیک بود،
از طريق س��رگروههاي اس��تانها به تمامي
استانهاي كشور فرستادم.

تهي��ه كرده بودی��م ،در اختي��ار همكاران و
دانشآموزان قرار داديم كه بسيار مورد توجه
قرار گرف��ت و از طرف دبيرخانة كش��وري
گروه فيزيك مورد تش��ويق و قدرداني قرار
گرف��ت .ایجاد و تغذیة «وب�لاگ انجمن و
گروه فیزیک استان کردس��تان» به نشانی
 ،www.kurdph.mihanblog.comاز
دیگر فعالیتهایی اس��ت که در این راس��تا
صورت گرفتهاند.
آق��ای مردوخی ب��اور دارد عل��م فيزيك
ميتواند زندگي بهتري براي نوع بشر فراهم
آورد و درك درست از قوانين حاكم بر عالم
هستي ميتواند بسيار لذتبخش باشد .وی
بهعنوان معلم فيزيك ،تالش میکند تا لذت
يادگي��ري را در دانشآموزان و فراگيرندگان
اي��ن علم زنده نگه دارد .چون معتقد اس��ت
بدون لذت بردن ،يادگيري بس��يار دشوار و
گاهي غيرممكن اس��ت .ب��راي او بهعنوان
معلم هيچ چيز با ارزشتر از شوق يادگيري،
كه در چشمان دانشآموزان شعله ميكشد،
نيست.

