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آزیتا سیدفدایی
دانشجوی دکترای آموزش فیزیک

مقدمه
هدف دس��ت اندركاران حوزة آموزش فيزيك ارتقای فرايندهای 
ياددهی و يادگيری فيزيك اس��ت. ب��رای نيل به اين هدف، همفكری 
پژوهشگران آموزش فيزيك، فيزيك دانان، روان شناسان و نظريه پردازان 
آموزش و معلمان ضرورت دارد. يكی از بهترين زمينه های تبادل نظر 
و همكاری، تش��كيل مجامع بين المللی اس��ت. يك��ی از اين مجامع، 
كنفرانس بين المللی آموزش فيزيك )WCPE(۱ اس��ت كه امسال از 

تاريخ ۱ تا ۶ ژوييه در دانشگاه شهر استانبول۲ برگزار شد.

کلیدواژه ها: گزارش، کنفرانس بین المللی آموزش فیزیک، 
سال 2012، ترکیه

هدف کنفرانس
گ��روه بين المللی آم��وزش فيزيك Girep و كميس��يون 
بين الملل��ی آموزش فيزي��ك )ICPE( و اتحادي��ة بين المللی 
فيزي��ك مح��ض و كارب��ردی )IUPAP( اي��ن كنفرانس را با 
هدف ايجاد زمينة بحث و تبادل نظر بين معلمان و مدرس��ان، 
محققان و سياست گذران آموزش فيزيك برگزار كردند. بررسی 

زمينه ه��ای فرهنگ��ی و ارائ��ه در يادده��ی و يادگيری فيزيك 
هدف خاص كنفرانس بود. چش��م انداز اين كنفرانس مشاركت 
بين الملل��ی قبل و بعد از كنفرانس و طی آن بود و حضور فعال 
تمامی كشورهای عالقه مند توانست همفكری الزم برای از ميان 
برداشتن محدوديت های موجود را به ارمغان آورد. در كنفرانس 
امس��ال ۲۳۰ متخصص و ۶۸ دانش��جوی دكتری و ۳۱ معلم از 

۴۹ كشور دنيا شركت داشتند.
كنفرانس دارای بخش های زير بود:

جای جدول

WCPE 2012 
گزارش کنفرانس بین المللی آموزش فیزیک

6-1 ژوییه، استانبول، ترکیه

تعداد بخش های کنفرانس

سخنرانی های کلیدی

کارگاه های آموزشی
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30دورة بیست و هشتم ، 

عناوين مهم ارائه شده در كنفرانس عبارت  بودند از:
استفاده از فناوری اطالعات و چند رسانه ای ها در آموزش 
فيزيك، نظريه های يادده��ی و يادگيری فيزيك، فعاليت های 
آزمايش��گاهی در آم��وزش فيزيك، فيزي��ك در دورة ابتدايی، 
فيزيك در دورة دبيرستان، فيزيك دانشگاهی، آموزش معلمان 
فيزيك، توس��عة مهارت های معلمان  برنامة درس��ی فيزيك، 
روش های ايجاد انگيزه در آموزش، تاريخ فيزيك، فلسفة علم، 
موضوع های فرهنگی، ياددهی و يادگيری غيررس��می فيزيك 
و ديدگاه ه��ای بين الملل��ی. دربخش س��خنرانی های كليدی 
ادوارد ردي��ش۳ در مورد مفه��وم و فرهنگ در آموزش فيزيك 
صحبت كرد. او كه اس��تاد دانش��گاه مريلند است و دكترايش 
را در فيزي��ك هس��ته ای از MIT دريافت كرده اس��ت، چهل 
س��ال اس��ت كه در دانش��گاه مريلن��د تدري��س می كند و در 
زمينة تدريس و ش��يوه  های آم��وزش فيزيك صاحب نظريه ها 
و ش��يوه های متنوع��ی اس��ت. از جمله آث��ار او در اين زمينه 
می توان به كتاب معروفش »تدريس فيزيك با بس��تة همراه« 
اش��اره كرد. او به پاس فعاليت های ف��راوان در زمينة آموزش 
فيزيك جوايز زيادی دريافت كرده كه مدال ميليكان از انجمن 
معلمان فيزيك امريكا از آن جمله اس��ت. در كنفرانس امسال 
ني��ز جايزة ويژة كميس��يون بين المللی آموزش فيزيك س��ال 
۲۰۱۲ به رديش اهدا شد. سخنران ديگر رابرت تينكر۴ ازمركز 
پژوهش��ی كنكور كنسرسيوم۵ بود كه در مورد تأثير فناوری بر 
آموزش فيزيك صحبت كرد. او مخترع اس��تفاده از گيرنده ها 

به ويژه گيرنده های امواج فراصوتی حركت و اولين نظريه پرداز 
اس��تفاده از آموزش آنالين و شبيه سازی ها و آموزش رايانه ای 
و كارب��رد ش��بكه ها در آموزش علوم اس��ت. س��خنران بعدی 
جان اوگبورن۶ از دانش��گاه لندن ب��ود. او در مقاله ای با عنوان 
»گس��ترش برنامة درس��ی فيزيك« به روش های اس��تفاده از 
مدل س��ازی های رايانه ای و ورود  آن ها به برنامة درس��ی اشاره 
كرد. س��خنران ديگر پورنات واتاناكازيوي��چ۷ از تايلند بود كه 
در مورد بررس��ی نقش فرهنگ در درک دانش آموزان س��خن 
گفت. او در زمينة درک دانش آموزان از مباحث ترموديناميك 
و مكانيك كوانتومی و مغناطيس در تايلند و اس��تراليا به ويژه 
در م��ورد آموزش فعال با اس��تفاده از ارائ��ة مفاهيم به طريق 
س��خنرانی در كالس های پرجمعيت تحقيقاتی داش��ته است. 
س��خنران مهم ديگ��ر اِد وندنبرگ۸ از هلند ب��ود. او در زمينة 
آم��وزش فيزي��ك در دبيرس��تان تجربه ه��ای زي��ادی دارد و 
هم اكنون در زمينة دوره های آموزش معلمان فعاليت می كند. 
وندنب��رگ نيز در مورد تأثي��ر فرهنگ و س��اختار آموزش بر 

دانش آموزان سخنرانی كرد.

کارگاه ها
مس��عود صدراالش��رافی و مهری ميرزاي��ی »مهارت های 
كندوكاو برای كالس فيزيك« را به صورت كارگاه برگزار كردند. 
همچنين منصور وصالی »بيانی از طبيعت علم: محفظة پنهان 

مثالی برای آزمايش های جعبة سياه در علم« را برگزار كرد.

دانشگاه بهچشیر استانبول، ترکیه پوستر کنفرانس بین المللی آموزش فیزیک سال 2012

 سالن اصلی محل برگزاری کنفرانس
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مقاله ها
در اين بخش ش��ركت كنندگان ايران��ی مقاله های زير را 

ارائه كردند:
منص��ور وصالی و نوش��ين ن��وری – طرح واره های ذهنی 

دانش آموزان در خصوص نمودارهای سينماتيك
س��يدفدايی – چند رس��انه ای تعاملی مرتب��ط با زندگی 

روزمره، مدلی برای تدريس فيزيك در دبيرستان
نوش��ين نوری و منصور وصالی – آموزش س��ينماتيك با 

عكاسی
روح اهلل خليل��ی بروجن��ی – از كت��اب درس��ی فيزيك تا 
بس��تة آموزشی فيزيك: تجربه ای جديد در آموزش فيزيك در 

مدارس ايران
اصغ��ر س��لطانی، كاظم كاظم��ی، حس��ين معين آبادی، 
جمش��يد روس��تا  مطالعة وضعيت موج��ود و مطلوب آموزش 

فيزيك در دبيرستان های دخترانة ايران
فاطمه احمدی و مس��عود صدراالش��رافی، بررس��ی تأثير 
تدريس القای الكترومغناطيس��ی به روش كند و كاو بر فرايند 

مهارت ها و يادگيری دانش آموزان
مس��عود صدراالشرافی- س��واد واقعی، مهارتی مهم برای 

يادگيری فيزيك در مدرسه ابتدايی.
همچنين مقالة زير به صورت پوستر ارائه شد.

 بررسی كيفی بدفهمی ها و مشكالت يادگيری مبحث سقوط 
آزاد در دانش آموزان دبيرستان - مريم صابری و منصور وصالی.

گفتنی است كه عناوين تعدادی از مقاله های پذيرفته شدة 
پژوهشگران ايرانی به دليل عدم امكان حضورشان در استانبول 

در كتاب خالصه مقاالت ذكر نشد.
از جمل��ه ويژگی های بارز كنفرانس س��ال ۲۰۱۲ حضور 
اف��راد صاحب نظ��ر حوزة آم��وزش فيزيك همچ��ون ليليان 
 Physics by )۱۹۹۶( مك درم��وت۹ مؤلف كتاب مع��روف
Inquiry بود. او كه در س��ال ۱۹۵۹ ميالدی دكترای خود 
را در فيزي��ك هس��ته ای از دانش��گاه كلمبي��ا دريافت كرده، 
سال هاس��ت در حوزة آموزش فيزي��ك فعاليت می كند. خانم 
مك درموت در اين كنفرانس مسئوليت برگزاری سه نشست 
علمی با عنوان يادده��ی و يادگيری مفهوم انرژی از كودكی 
تا دانش��گاه را بر عهده داش��ت. اين طرح در چندين مرحله 

ارائه و اجرا ش��د.
در مراس��م پايان��ی جمع بندی نظ��رات  فعاليت های كار 
گروه ه��ای كنفرانس ارائه ش��د و مقرر گردي��د كه كنفرانس 
ICP – EPEC ۲۰۱۳ در س��ال آينده ب��ا عنوان يادگيری 
فع��ال – در جه��ان متغي��ر فناوری ه��ای نوي��ن۱۰ از ۵ تا ۹ 
اوت ب��ه ميزبانی كش��ور جمهوری چك در دانش��گاه چارلز 
 پ��راگ برگزار ش��ود. نش��انی وب��گاه كنفرانس س��ال ۲۰۱۳

www.icpe 2013.org  اعالم ش��د.
اميدواريم كه بررس��ی نتايج اين گونه مجامع علمی، سبب 
ايجاد انگيزه در جهت ارتقای س��طح كيف��ی آموزش فيزيك 
كشورمان از نظر همگامی با استانداردهای نوين آموزشی باشد. 
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