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پای صحبت دبيران فيزیک شهر قدس استان تهران
آزیتا سیدفدایی 

دانشجوی دکترای آموزش فیزیک

اشاره
موفقيت در روند آموزش فيزيك و پيش��برد برنامة درس��ی فيزيك منوط به بهره گيری از نظرات دبيران، مدرسان و استادان فيزيك است؛ 
افرادی كه چالش تفهيم مفاهيم فيزيك به دانش آموزان را به طور مستقيم تجربه كرده اند. در اين گفت وگو، پای صحبت دبيران فيزيك منطقة 
ش��هر قدس، از شهرس��تان های استان تهران، نشسته و مش��كالت و موفقيت های آنان را جويا ش��ده ايم. اميدواريم اين جستار، اهميت واكاوی 

روش های تدريس را بيش از پيش نمايان سازد.

کلیدواژه ها: دبیران فیزیک، شهر قدس، آموزش، پژوهش، آزمایش

سیدفدایی: در خدمت تعدادی از معلمان فيزيك منطقة شهر قدس از شهرستان های استان تهران هستيم. پنج نفر از دبيران 
خانم با نام های: زهرا بزم آرا، ترالن عليزاده، بهناز نعيمی، معصومه عبادی ومهسا جليلی.

گفت و گو

اینترنت به آموزش فیزیک کمک می کند
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اين جلسه در ادامة يكی از كالس های ضمن خدمت فيزيك 
در اين منطقه تشكيل شده است. حضور همكاران را ارج می نهيم. 
اولين پرس��ش را اين گونه مطرح می كنم كه »آيا تدريس فيزيك 
عالوه بر قبول شدن در اين رشته و در نتيجه معلم فيزيك شدن 

نياز به انگيزة ديگری دارد؟«
ب�زم آرا: من خودم اين رش��ته را خيلی دوس��ت دارم و فكر 
می كنم همين عالقه باعث می شود در تدريسم موفق باشم. صرف 
قبول ش��دن در رش��تة دبيری فيزيك و تدريس باعث موفقيت 
نخواهد شد؛ بنابراين، عالقة شخصی خود معلم به رشتة فيزيك و 

تدريس در كار او تأثير می گذارد.
سیدفدایی: شما چند سال سابقه كار داريد؟

بزم آرا: ده سال.
سید فدایی: در حال حاضر كدام پايه را تدريس می كنيد؟ 

بزم آرا: امسال اول و سوم دارم.
سیدفدایی: خانم عليزاده، ش��ما چند سال سابقة تدريس 

داريد؟
علیزاده: دوازده سال.

سیدفدایی: امسال چه پايه هايی را تدريس می كنيد؟
علیزاده: دو س��ال است كه معاون فناوری هستم و تدريس 

ندارم.
سیدفدایی: بين معلم فيزيك و معاون فناوری چه ارتباطی 

وجود دارد؟
علیزاده: من در سمت های مختلفی مثل كارشناس پژوهش 
و معاون فناوری و معلمی كار كرده و در هر موقعيت كوش��يده ام 
ببينم چه تحولی در آموزش می توانم ايجاد كنم و به دنبال رشد 
بچه ها هستم. در سمت معاونت فناوری ارتباط بيشتری با بچه ها 
دارم؛ مث��الً به كمك وب نوش��ت )وبالگ( با آن ه��ا ارتباط برقرار 
می كنم و ب��رای دانش آموزان مطلب می گذارم و به آن ها نرم افزار 
و كت��اب معرفی می كن��م. در رابطه با هم��كاران هم همين طور؛ 
اطالع رس��انی ها در آموزش از اين طري��ق صورت می گيرد و بايد 

بگويم كه از اين جهت استفاده از فناوری اثربخش تر است.
سیدفدایی: در واقع نظر شما اين است كه معاونت فناوری 
در يك مدرسه می تواند به دبيران به عنوان عناصر كليدی كمك 

كند و نوآوری های آموزشی را در اختيار آنان قرار دهد.
علیزاده: من اين طور فكر می كنم اما معاون های فناوری در 
مدارس مختلف مسئوليت های مختلفی دارند كه بسته به فرد و 

مدرسه متفاوت است.
س�یدفدایی: ح��اال ف��رض 
كني��د كه ي��ك مع��اون فناوری 
فارغ التحصيل رشتة شيمی باشد؛ 
آيا می تواند به دبي��ران فيزيك و 

آموزش فيزيك كمك  كند؟
علیزاده: خب مثالً در مورد 
ش��يمی بايد بگويم كه من برای 

برگزاری المپياد شيمی در مدرسه خيلی فعاليت كردم و زمينه ساز 
ش��ركت دانش آموزان در اين دوره شدم. رشته مهم نيست، فعال 

كردن دانش آموزان مهم است.
سیدفدایی: من از صحبت های شما اين طور استنباط كردم 
كه يكی از كارهای شما شناخت وبگاه های اينترنتی است و ظاهراً 
خودتان هم وبالگ می نويسيد. نظر شما در مورد ارتباط اينترنت و 

آموزش فيزيك چيست؟
علی�زاده: اينترنت به آموزش فيزيك خيلی كمك می كند. 
اطالع رس��انی از طريق وبگاه ها خيلی راحت تر است؛ مثالً آموزش 
روش تحقي��ق را از طريق اينترنت انجام می دهم يا آموزش روش 
اقدام پژوه��ش برای معلم��ان را روی وبالگ می گ��ذارم. حتی در 
مواردی برای دانلود نرم افزارهايی مثل phet لينك می دهم و به 

معلمان توصيه می كنم كه از آن استفاده كنند.
س�یدفدایی: چند نرم افزار را كه ب��ا آن ها كار می كنيد، نام 

ببريد.
در   ،working model مكاني��ك  در  مث��الً  علی�زاده: 
 Looking در اپتيك ،Edison يا work bench الكتريسيته

glass مناسب اند.
سیدفدایی: دبيران فعالی مثل شما اگر در اين شرايط قرار 
بگيرند، نقش بسيار مفيدی در تدريس و IT ايفا می كنند. خانم 

نعيمی شما چند سال سابقه تدريس داريد؟
نعیمی: ۲۲ س��ال س��ابقه تدريس دارم و امسال در مدرسة 
دولتی در پاية اول و پاية چهارم مشغول كار هستم. البته در يك 
مدرسة بزرگساالن هم همة پايه ها را درس می دهم. اعتقاد دارم كه 
تدريس معلم در همة پايه ها به تسلط او بر مفاهيم كمك می كند.
سیدفدایی: آيا تدريس را دوست داريد و از آن لذت می بريد؟
نعیمی: دبيری را دوس��ت دارم. از بچگ��ی هم در بازی های 
كودكانه، هميش��ه دبير می شدم. ش��غل پدرم فنی بود و وقتی او 
كارهای فنی انجام می داد، لذت می بردم. تدريس ديدگاه ديگری را 
برای من باز كرد؛ مثل اينكه يك دشت پر  از گل داريم و بايد به 

همة آن ها توجه كنيم، چون خيلی سريع از دست می روند.
س�یدفدایی: با توجه به انرژی و ش��وق و ذوقی كه در شما 

وجود دارد، چه شيوه ای را در تدريس به كار می بريد؟
نعیمی: براساس موقعيت كالس و شخصيت دانش آموز فرق 
می كند. حتی ممكن است از جلسه ای به جلسة ديگر روش تدريس 
متفاوت باشد. براساس موقعيت ها و موضوع درس روش های عملی 
را ب��ه كار می ب��رم؛ چ��ون وقتی 
دانش آم��وز عم��الً كاری را انجام 
می دهد، می بيند و لمس می كند، 
بيش��تر در ذهنش می  ماند. مثاًل 
در س��ال چهارم در مبحث موج ها 
و نوس��ان ها از دانه های تسبيح و 
از پ��ردة كالس و وس��ايل موجود 
آزمايش ه��ای  ب��رای  كالس  در 

اینترنت به آموزش فیزیک خیلی 
کمک می کند. اطالع رسانی از طریق 
وبگاه ها خیلی راحت تر است؛ مثاًل 
آموزش روش تحقیق را از طریق 

اینترنت انجام می دهم یا آموزش روش 
اقدام پژوهش برای معلمان را روی 

وبالگ می گذارم
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دست ورزی استفاده می كنم.
دبيرس��تان  اول  پاي��ة  در 
را تش��ويق می كنم  دانش آموزان 
خودش��ان بيش��تر فعاليت كنند؛ 
چس��باندن  مانند  فعاليت هاي��ی 
پوستر در كالس، يادداشت مطالب 
و نوش��تن روی تخته سياه، تهية 
عكس و چسباندن آن به ديوار. از 

طرف ديگر، محيط آزمايش��گاه تمرك��ز را باال می برد و اين باعث 
می شود كه بچه ها مفاهيم را بهتر درک كنند. 

س�یدفدایی: به اعتقاد خانم نعيمی اگ��ر بچه ها در فضای 
آزمايشگاه قرار بگيرند، محيط بر آن ها تأثير مثبت زيادی دارد ولی 
برخی از معلم��ان فيزيك معتقدند كه بردن دانش آموز به فضای 
آزمايشگاه شلوغی و شيطنت و سر و صدا و بی نظمی ايجاد می كند 

و باعث می شود كه معلم وقت را از دست بدهد.
عبادی: اگر فضای آزمايشگاه ها مناسب باشد و به تعداد گروه ها 
وس��يله فراهم باشد، نتيجه خيلی خوب است. اگر دانش آموزان با 

برنامه ريزی مشغول شوند، سر و صدا و شلوغی ايجاد نمی شود. 
سیدفدایی: مناسب سازی فضای آزمايشگاه به عهدة كيست؟
عبادی: مس��ئول آزمايش��گاه نق��ش خيلی مهم��ی دارد؛ 

به خصوص اگر رشته اش مرتبط باشد. 
سیدفدایی: پس تا اينجا وجود وسايل مناسب و كارشناس 
مرتبط با رش��تة فيزيك شرط اس��اس برای موفقيت در استفاده 
از آزمايش��گاه دانس��ته شد. آيا در مدرسة ش��ما برای انجام دادن 

آزمايش های كتاب وسايل كافی وجود دارد؟
عبادی: متأسفانه دبيرستان محل تدريس من جزء مدارسی 
اس��ت كه در رديف بازس��ازی قرار گرفته ان��د و هيچ هزينه ای در 
مدرسه نمی شود. ما نه تنها آزمايشگاه بلكه حتی يك لولة آزمايش 
ساده نيز نداريم. يك پريز در كالس پيدا نمی كنيد؛ برای همين، ما 
وسايل آزمايش را از پژوهش سرا يا از مدارس ديگر قرض می گيريم.
سیدفدایی: البته ممكن است در بعضی از مدارس همة اين 
امكانات هم باشد اما معلم عالقه مند نباشد. هم امكانات و متصدی 

آزمايشگاه و هم معلم اثر دارند. 
علیزاده: در رابطه با كمكی كه تكنيسين و مسئول فناوری 
می تواند به آموزش بكند نكته ای هس��ت و آن اينكه امسال پست 
متصدی آزمايش��گاه حذف و به جای آن س��متی به نام »معاون 
فناوری« جايگزين ش��ده است كه مس��ئوليت آزمايشگاه هم بر 
عهدة اوس��ت. البته ش��ايد اين مورد در دبيرستان ما اتفاق افتاده 
است. من و خانم بزم آرا در يك مدرسة خوب نمونه دولتی همكار 
هس��تيم. وسايل آزمايشگاه مجهز و خوب است ولی وقتی ايشان 
می خواستند آزمايش انجام بدهند، آن قدركار و مسئوليت های من 
زياد ب��ود كه به يكی از دانش آموزان كليد می دادم و او مس��ئول 
برداشتن وسايل از آزمايشگاه می شد. من به عنوان معاون فناوری 

فرصت نمی كنم متصدی آزمايشگاه هم باشم.

س�یدفدایی: پ��س پس��ت 
آزمايشگاه زير مجموعة  متصدی 

معاون فناوری قرار گرفته است. 
علیزاده: كارهايی مثل دادن 
وسايل به دانش آموزان را می توان 
انج��ام داد ول��ی چينش وس��ايل 
آزمايش برای هر جلس��ه و كمك 
به معلم هنگام انجام دادن آزمايش 
و... به فرصت خاصی نياز دارد كه با مسئوليت معاون فناوری جمع 

نمی شود.
عب�ادی: در واقع، ش��رح وظايف معاون فن��اوری حضور در 

آزمايشگاه، به كار نگه داشتن سايت رايانه ای و كتابخانه است.
علیزاده: البته ش��رح وظايف بلند و باالي��ی برای او تعريف 

می شود كه به توافق مدير و معاون فناوری بستگی دارد. 
س�یدفدایی: پس يكی از مشكالت در آموزش فيزيك نبود 
متصدی آزمايشگاه است؛ زيرا فيزيك را با تجربه و آزمايش می توان 

تفهيم كرد.
عب�ادی: پس��ر من در مدرسة راهنمايی ش��اهد مشغول به 
تحصيل اس��ت. در آنجا معلم علوم كالس علوم را در آزمايش��گاه 
برگزار می كند. بر اين اس��اس، تمام مفاهيم برای دانش آموزان جا 
افتاده است و تأثير كار عملی را در دانش آموزان به وضوح می بينيم. 
دو تا معلم علوم هم زمان در يك مدرس��ه مش��غول اند كه يكی از 
آن ها در آزمايش��گاه تدريس می كند و ديگری دانش آموزان را به 
آزمايشگاه نمی برد. شايد به اندازة۵۰ درجه اختالف نمره در سطح 

كالس اين دو وجود دارد.
سیدفدایی: از مجموع صحبت ها نتيجه می گيريم كه حتی 
اگر در مدرس��ه ای پست متصدی آزمايشگاه وجود نداشته باشد، 
اگر معلم عالقه مند باشد آزمايشگاه را وارد فضای كالس می كند. 

عبادی: در واقع، اين به ديدگاه مدير هم برمی گردد كه اين 
اجازه را به دبيرش بدهد كه كالس را در آزمايش��گاه برگزار كند. 
برای دبير سخت است وسايل را هر جلسه به كالس بياورد. البته 
تأثير حضور در آزمايشگاه بيشتر است اما بی نظمی بيشتر از زمانی 

است كه تدريس در كالس انجام می شود.
بزم آرا: با وجود اينكه امسال متصدی آزمايشگاه نداريم، من 
خودم بيشتر آزمايش های كتاب را در كالس انجام می دهم. حتی 

در مواردی از آزمايش های مكمل هم استفاده می كنم.
در سال های قبل هم كه آزمايشگاه متصدی داشت، يا رشتة 
او علوم پايه نبود كه حتی وس��ايل آزمايش را با تسلط بشناسد و 
اگر وسيله ای می خواستيم، حتی وسايل را نمی شناخت. در مواردی 
هم كارايی الزم را نداشت و همه كاری انجام می داد جز اينكه در 

آزمايشگاه بنشيند و دستيار معلم باشد.
من بيشتر آزمايش های كتاب را انجام می دهم و گاه از وسايل 
آزمايش��گاه هم استفاده نمی كنم يا حتی دانش آموزان را به دليل 
فراهم نبودن شرايط به آزمايشگاه نمی برم. خيلی وقت ها وسايل 

در آنجا معلم علوم کالس علوم 
را در آزمایشگاه برگزار می کند. 
بر این اساس، تمام مفاهیم برای 

دانش آموزان جا افتاده است و تأثیر 
کار عملی را در دانش آموزان به 

وضوح می بینیم
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بعضی آزمايش ها را بچه ها در خانه دارند، مثل شمع و آينه و...، كه 
در ص��ورت برنامه ريزی معلم می توانند با آوردن آنها آزمايش ها را 

در كالس انجام دهند.
مش��كل ديگر كمب��ود زمان اس��ت. برای حل اين مش��كل 
آزمايش ها را بين دانش آموزان تقسيم می كنم تا در كالس انجام 
دهند. بعضی وسايل در دسترس را آن ها از خانه به همراه می آورند 
و در مواردی، وس��ايل مورد نياز را از آزمايشگاه مدرسه به كالس 
می بريم. اين برنامه ريزی باعث صرفه جويی در وقت معلم و كالس 
می ش��ود؛ زيرا همان طور ك��ه می دانيد آماده كردن وس��ايل هر 

آزمايش زمان می برد.
مناسب اس��ت كه مدير يكی دو ساعت از تدريس موظف را 
ب��رای معلم فيزيك وقت آزاد بگذارد و اين دو س��اعت زمان الزم 
برای بررس��ی وسايل آزمايش��گاه و آماده كردن آن ها برای انجام 
دادن آزمايش در آن هفته باش��د. خيلی پيش آمده اس��ت كه با 
دانش آموزان به آزمايشگاه می رويم وقتی مدار می بنديم، می بينيم 
كه نه آمپرس��نج كار می كند نه ولت سنج، يا وقتی آزمايش انجام 
می دهيم، می بينيم جواب برخالف انتظار ما می ش��ود. به ويژه اگر 
قبل از آزمايش با توجه به نظرية موجود از دانش آموزان خواس��ته 
باش��يم كه نتيجه را پيش بينی كنند، يك مشكل اساسی ايجاد 
می شود. دانش آموز گيج می شود و نمی داند مباحث نظری را دنبال 
كند يا به نتيجة آزمايش اهميت دهد. به اين دليل است كه دبير 
فيزيك برای آماده كردن وسايل و وارسی آزمايش ها به هفته ای دو 

ساعت زمان نياز دارد.
س�یدفدایی: در م��ورد آزمايش با وس��ايل دم دس��تی چه 

تجربياتی داريد؟
نعیمی: در بحث آينه ها با استفاده از يك مالقه و ليزر پوينتر 
تصوي��ری روی ديوار ايجاد كرديم. بچه ها لذت بردند و بيش��تر از 

آن ها من هيجان زده ش��دم؛ چ��ون فكر نمی كردم به اين راحتی 
تصوير تش��كيل ش��ود. اآلن هم يك طرح تعريف كرده ام كه اگر 
مالقه نو نباشد و مصرف ش��ده باشد، آيا اين اتفاق خواهد افتاد؟ 
كه منتظر جواب نتايج هستم. می خواهم بگويم كه نيازی نيست 
حتماً آينة محدب و مقعر داشته باشيم بلكه سر سفره هم می توان 

فيزيك را تجربه كرد.
س�یدفدایی: خانم جليلی، ش��ما چند سال سابقة تدريس 

داريد و در حال حاضر در چه پايه هايی درس می دهيد؟
جلیلی: ۱۴ س��ال سابقة تدريس دارم و امسال در گروه های 
آموزشی به عنوان سرگروه درس فيزيك هستم و توفيق حضور در 

كالس های درس را ندارم. 
س�یدفدایی: پس ب��ا معلمان فيزي��ك تعام��ل داريد و با 
برنامه ري��زی و كمك هم��كاران و نوآوری های خودتان آموزش را 
به پيش می بريد. نظر همكاران شما در مورد ساعت های آموزش 

فيزيك چيست؟
جلیلی: در م��ورد زمان الزم برای تدريس در پاية اول چون 
دانش آموزان از دورة راهنمايی وارد دبيرس��تان می ش��وند، انرژی 
زيادی الزم اس��ت تا در آن��ان آمادگی يادگيری مفاهيم جديد را 
ايجاد كنيم و ش��رايطی فراهم آوريم كه جو دبيرستان برای آن ها 
ملموس ش��ود. بدين ترتيب، اين زمان بسيار كم است و با شور و 
نشاط و انرژی دانش آموز اصالً مطابقت ندارد. در فيزيك دوم اگر 
معلم مكانيك و سينماتيك را در حد كتاب درس بدهد، اين زمان 
مناس��ب است ولی اگر بخواهد كمی باالتر از كتاب تدريس كند، 
زمان كم است. در فيزيك سوم رشتة رياضی وقت كم است؛ چون 
مبحث ترموديناميك كار می برد ولی در سوم تجربی زمان مناسب تر 
است.  سال چهارم تدريس نداشته ام ولی همكاران می گويند كه 
برای فيزيك ترم اول زمان كم است. از طرف ديگر، در فيزيك ترم 
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دوم دانش آم��وز اضطراب كنكور دارد و دلش می خواهد كه معلم 
بيشتر به تست بپردازد؛ از اين رو كامالً زمان كم است. 

نعیمی: در سال چهارم رشتة تجربی، براساس محتوای كتاب 
كه تفاوت چندانی با رشتة رياضی ندارد، زمان سه ساعت در هفته 
بسيار كم است. چون خيلی عميق نمی توانيم كار كنيم. تست هم 
نمی توان كار كرد و يكی از ايرادهايی كه بچه ها از من می گيرند، 

اين است كه شما اصالً تست كار نكرده ايد.
سیدفدایی: آيا شما بايد آزمايش كار كنيد.

نعیم�ی: نه. به دانش آموزان می گويم كه من روش را يادتان 
می دهم و خودتان ادامه بدهيد. برای اين كار ترفندی انديشيده ايم 
و آن، اين است كه بچه ها تست ها را به همراه پاسخ تشريحی وارد 

دفترشان كنند. اين روش نوعی آزمون برای آن هاست.
س�یدفدایی: اگر در مورد ساعت های تدريس نظر ديگری 

داريد، بفرماييد.
عبادی: من می دانم كه هر جلسه درس فيزيك يك ساعت 
آزمايش��گاه دارد. مثالً برای ۴ كالس فيزيك، ۴ ساعت آزمايشگاه 
وجود دارد. اما معموالً مديران اين ساعت ها را به درس های ديگر 
می دهند يا نيروی كار دفتری می گيرند. تقريباً ۶ س��ال است كه 
تقاضای كتبی به منطقه داده ام كه اين يك ساعت هر كالس را به 

دبير خودش اختصاص بدهند. 
س�یدفدایی: من فكر می كنم برای حل اين مش��كل، يك 
مسير خاص اداری بايد طی شود و مديران به اتفاق به اين نتيجه 

برسند و آن را اعمال كنند.
عبادی: تعدادی از مناطق تهران اآلن اين كار را انجام می دهند 
و ايرادی به آن ها گرفته نمی شود. حتی مدرسة بزرگساالن شهريار 
هم اين كار را انجام می دهد و ميزان قبولی اش ۱۵ درصد افزايش 
يافته است. با دادن همين يك ساعت به معلم، روند تدريس كندتر 

و تأثيرش در دانش آموزان بيشتر خواهد شد.
س�یدفدایی: از بحث آزمايش��گاه به بحث پژوهش برويم. 
آيا می توان دانش آموزان را با تش��ويق به پژوه��ش و انجام دادن 

پروژه های تحقيقی به يادگيری فيزيك عالقه مند كرد؟
علیزاده: فيزيك در مجموع علمی پژوهش��ی است. من به 
بچه ها می گويم كه فيزيك يادگيری صرف فرمول ها نيس��ت. اگر 
بك طرح پژوهش��ی فيزيك را به انجام برسانيد می توانيد خيلی 

موفق باشيد.
س�یدفدایی: به نظر ش��ما ي��ك دبير فيزي��ك خوب چه 

ويژگی هايی دارد؟
عبادی: م��ن چندين بار در 
جلسات مؤلفان كتاب های درسی 
فيزيك ش��ركت ك��رده و متوجه 
ش��ده ام كه برداش��ت ما از كتاب 
با قص��د و نيت اصلی نويس��ندة 
كت��اب خيلی تف��اوت دارد. يعنی 
ما مجموعه ای از مفاهيم اضافی را 

به دانش آموزان می گوييم كه اصالً در دبيرس��تان ضرورت ندارد. 
دانش آم��وز اگر مفهوم انرژی را بفهمد، در صورتی كه بخواهد در 
اين باره بيشتر مطالعه كند، خودش به دنبال مطلب اضافی می رود، 
اما اگ��ر بخواهم همة اين مطالب را ب��ه او بدهم، هم حجم كارم 
زياد می ش��ود و هم يك كالس خيلی خشك خواهم داشت. اگر 
ما اهداف نويسندة كتاب درسی را بدانيم و كارهای اضافه ای را كه 
آموزشگاه ها وارد كار ما كرده اند كنار بگذاريم، راحت تر می توانيم 
كار كني��م و نتيجة مطلوب تری ه��م خواهيم گرفت. به نظر من 
فيزيك ۱ فيزيك عمومی است و به دانش آموز اين پايه نبايد سخت 

بگيريم. 
سیدفدایی: پس در يك جمله دبير فيزيك خوب كيست؟

عبادی: دبير فيزيك بايد ب��ه آنچه دانش آموز ياد می گيرد، 
دقت كند. بايد نياز دانش آموزان را بشناسد، اگر بخواهد به نيازهای 
اطراف پاسخ بدهد، مثالً نياز نظام مدرسه، نظام آموزش، نياز كنكور، 
نياز ارزشيابی پايانی و... هدف را گم می كند و در اين صورت، هم او 
و هم دانش آموز اذيت می شوند. دبير فيزيك خوب بايد حرفه ای تر 

كار كند تا بتواند به نيازهای علمی دانش آموز پاسخ دهد.
علیزاده: من فكر می كنم معلم فيزيك خوب معلمی است 
ك��ه دانش آموز او بعد از يادگيری يك نكتة فيزيكی بتواند با ديد 

فيزيكی خوبی به دنيای اطراف نگاه كند.
نعیمی: دبير فيزيك خوب:

 ۱. در كالس با انرژی باشد كه از ديد بچه ها خيلی مهم است؛
۲. همان ط��ور كه دوس��تان فرمودند، فيزي��ك را طوری به 
دانش آموزان ياد بدهد كه مثالً وقتی دانش آموز دختر در آشپزخانه 
است بداند كه چگونه با زودپز كار كند. در واقع، فيزيك را طوری 

ياد بدهد كه دانش آموز بتواند آن را درست به كار ببرد. 
بزم آرا: من با همكاران موافقم ولی اين چيزی نيست كه اآلن 
جامعه در مورد معلم فيزيك بپسندد. خيلی چيزها ايده آل هستند 
ولی مورد قبول جامعه قرار نمی گيرند. اآلن يك معلم فيزيك خوب 
از نظر دانش آموز، از نظر مدير، از نظر كل جامعة ما، معلمی است 
كه باعث موفقيت دانش آموز بشود؛ زيرا مسئلة اصلی دانش آموزان 
كنكور است و اينكه بتوانند در رشته ای خوب درس بخوانند و يك 
شغل خوب پيدا كنند. اين در زندگی آينده شان خيلی بيشتر تأثير 
دارد. رش��د ش��خصيتی در كنار آموزش مهم است ولی نه به اين 
معنی كه هدف باشد. اگر دانش آموز من بتواند خوب تست بزند و 
خوب مسئله حل كند، يعنی از لحاظ چيزی كه جامعه از او توقع 
دارد، عالی باش��د،  من هم از خودم 
راضی هس��تم. اگرچ��ه در كالس 
درس��م س��عی می كنم شخصيت 
دانش آم��وز را رش��د بده��م و ب��ا 
مثال هايی كه ضمن تدريس می زنم، 

نكات اخالقی نيز به او بياموزم.
مثالی  لطف��اً  س�یدفدایی: 

بزنيد.

دبیر فیزیک خوب در 
کالس درس با انرژی است و 
نیازهای آن ها را می شناسد 
و این از دید دانش آموزان 

خیلی مهم است
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بزم آرا: مثالً اگر يك دانش آموز ناراحت باشد يا مشكل اخالقی 
داشته باشد، تا آنجا كه بشود سعی می كنم همة اين چيزها را در 
نظر بگيرم. يعنی هر جا كه بتوانم كالس را به زندگی ربط می دهم. 
ولی اين كار برای من هدف اول نيست. بيشتر هدف من اين است 
كه دانش آموز بتواند خوب تمرين حل كند و خوب بفهمد. وقتی 
می بينم بچه ها وارد دانش��گاه يا در امتحان فيزيك موفق شده اند 

خيلی بيشتر خوشحال می شوم. 
س�یدفدایی: آيا يكی از ويژگی های معل��م خوب می تواند 
ايجاد ارتباط ميان دانش آموز و كتاب درسی باشد؟ شما تا چه حد 

دانش آموز را به خواندن كتاب درسی ترغيب می كنيد؟
نعیمی: صد درص��د؛ از آن ها می خواهم زير مطالب مهم خط 
بكشند و تك تك مثال ها و تمرين ها را حل كنند. وقتی كه درس 
می دهم، آن ها نبايد يادداشت بردارند. اگر الزم بود كه نوشتاری باشد، 
بچه ها را به همان صفحة كتاب ارجاع می دهم و از آن ها می خواهم 

كه مطلب را در همان لحظه بخوانند و زيرش خط بكشند. 
علیزاده: من با خانم نعيمی موافقم. در فيزيك ۱ و۲ و ۳ حتی 
سال چهارم صفحه به صفحه، كتاب را مرور می كنيم. زيرا ممكن 
است نكاتی اضافه كنم ولی مرجع اصلی كتاب است؛ چون بچه ها 

بايد آن را ياد بگيرند و ارزشيابی هم طبق آن صورت می گيرد. 
عبادی: من ه��م جمله جملة كتاب را ب��رای دانش آموزان 
باز می كن��م؛ مثالً در بحث انرژی درونی فيزي��ك ۱، برای مثال، 
دو دس��ت را به هم می ماليم و بعد روی مبحث انرژی تلف ش��ده 
و انرژی درونی حدود يك جلس��ه وق��ت می گذاريم. هر بند را با 
مثال های مختلف توجيه می كني��م و معتقدم كه دانش آموز اگر 
كتاب را درست بخواند، موفق می شود. من تصوير تمام كتاب های 
دورة دبيرستانم در ذهنم هست و صحبت های دبيرم، آقای قرايی، 
كلمه كلمه در ذهنم مانده است. حتی االن می توانم بگويم فالن 
مبحث كتاب دبيرس��تان در كدام صفحه بوده است. من مطالب 
كتاب را با اين روش ملكة ذهنم كرده بودم. اين تأثير را با خواندن 
كتاب می توان روی بچه ها داشت. دبير فيزيك خوب دبيری است 

كه بتواند بين فيزيك و دانش آموز پيوندی برقرار كند.
علیزاده: جمله ای كه من در ابتدای هر كالس در اول س��ال 

می گويم اين است:
»كتاب فيزيك ش��ما به زبان فارسی نوشته شده و شما قرار 
اس��ت خودت��ان آن را بخوانيد و من كمك كن��م هر جايی را كه 
متوجه نشديد، ياد بگيريد.« يعنی دانش آموزان كتاب را خودشان 

بايد ياد بگيرند.
س�یدفدایی: آخرين بار، كی مجلة رشد فيزيك را ديديد و 

آن را ورق زديد؟
عب�ادی: ديش��ب، هنگامی ك��ه كتابخانة من��زل را مرتب 
می ك��ردم. مجالت رش��د نوجوان و نوآموز و ك��ودک در منزل ما 
يافت می ش��وند. چندين سال اس��ت كه آن ها را جمع آوری و هر 
سال صحافی می كنم. به فرزندانم هم ياد داده ام كه پرسش هايشان 

را در اين مجالت بيابند. مثالً در مناس��بت های مختلف مثل عيد 
يا مناس��بت های مذهبی به جای اينكه دنبال كتاب و منبع برای 
مطالعه بگردند، اول به سراغ مجالت رشد می روند. خودم هم كه 
معلم فيزيك هستم، ساعت ها مجلة رشد فيزيك را مطالعه می كنم 
و اصالً نكت��ة تكراری در آن نمی يابم، مطال��ب جديد و همراه با 
ذكر منبع است. اطالع رسانی خوبی هم دارد. ضمناً مطالب ساده 
نوشته می شوند و با دانش آموزان و دبيران ارتباط برقرار می كنند. 
م��ن كه از خواندن اين مجله واقع��اً لذت می برم. اغلب در كالس 
درس فيزيك مجلة رشد را همراه می برم. بچه ها در مورد آن سؤال 
می كنند و تشويق می شوند تا سال بعد مشترک مجله بشوند و آن 

را تهيه كنند. 
سیدفدایی: خانم جليلی، آيا در گروه های آموزشی از مطالب 

مجالت رشد آموزش فيزيك استفاده می شود؟
جلیلی: متأسفانه تعداد مجله های رشد تخصصی كمتر است 
ولی رشد دانش آموز و رشد تكنولوژی آموزشی، مديريت، راهنمايی 
تحصيلی، كه ماهنامه هستند و هر ماه مرتب می آيند، بيشتر در 
دسترس اند. رش��دهای تخصصی چون فصل نامه هستند، گاهی 
فراموش می ش��وند. نكتة ديگر اينكه دسترسی به مجلة رشد به 
صورت الكترونيكی جايگزين بهتری اس��ت. مثالً از طريق سايت 
شبكة مدرس��ه دسترسی به لينك مجلة رشد امكان پذير است و 

مطالب زيادی را از اين طريق می توان يافت.
سیدفدایی: در مجالت رشد فيزيك چه نوع مقاالتی بيشتر 

مورد استقبال معلمان قرار می گيرند؟
نعیمی: من مقاالت مرتبط ب��ا روش های تدريس را ترجيح 
می ده��م. البته مقاله ه��ای علمی هم جايگاه خ��ود را دارند. يك 
م��وردی كه مرتبط ب��ا روش تدريس ب��ود و در من تحول ايجاد 
كرد، بررس��ی مش��كل يكی از دانش آموزان استان اردبيل بود كه 
انگش��تانش به هم چسبيده بودند و قادر نبود قانون دست راست 
را استفاده كند. معلم مربوطه در يك تجربه تالش كرده بود تا با 
مقوا قانون را آموزش بدهد. اين روش برای من قابل استفاده بود؛ 
زيرا دانش آموزی داشتم كه نمی توانست انگشتانش را بپيچاند. من 
از آن مقال��ه اي��ده گرفتم و خيلی هم راضی بودم. از آن س��ال به 
بعد، اين روش را به همة دانش آموزان آموزش می دهم و با خودم 
می گويم »همكار گرامی، دستت درد نكند كه اين روش را به من 
هم ياد دادی«. در، مجالت رش��د، اغلب به دنبال مقاالتی در اين 
قالب هستيم. مباحث علمی خيلی خوب هستند. اما دانشنامه ها و 
مجالت دانشگاهی ديگری هم وجود دارند كه مطالب علمی سطح 
باال را می توانيم آنجا پيدا كنيم. به نظر من، تنها منبعی كه می تواند 

روش تدريس را به معلم ياد بدهد، همين مجلة رشد است.
سیدفدایی: اميدوارم در آيندة نزديك فعاليت ها و تجربه های 
شما عزيزان در زمينة تدريس فيزيك برای استفاده بقية همكاران 

در مجلة رشد آموزش فيزيك به مشاركت گذاشته شود. 
از تك تك شما كه در اين مصاحبه شركت كرديد، تشكر می كنم.     


