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از انتشــار نخســتین شــمارة مجلة 
رشــد آموزش فیزیک در بهــار 1364 
تا یکصدوسي امین شــمارة آن در پاییز 
1400 بیش از 36 ســال مي گذرد. دکتر 
غالمعلي حدادعادل ریاست وقت سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در پایان 
پیش گفتار نخستین شــمارة این مجله 

چنین نوشته بود:
»همکاران گرامي؛ معلماني که افسران 
خــط مقدم جبهــة مبارزه بــا جهل و 
آموزش  رشــد  عقب ماندگي هســتید، 
فیزیک دستي است که از سوي سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي وزارت 
آموزش وپرورش به سوي شما دراز شده 
است. این دســت را در دست خویش با 

گرمي بگیرید و بفشارید.«
خوشبختانه از آن زمان تا امروز مخاطبان 
مجله به این درخواســت پاســخ مثبت 
داده اند. مهم ترین مشــکل شــماره هاي 
نخست مجله، سختي تهیة مطالب کافي 
براي مجله بود؛ به طوري که تعداد زیادي 
از شــماره هاي اولیه مجلــه به صورت دو 
شماره در یک مجله منتشر مي شد. ولي 
اکنون با مشارکت دبیران محترم فیزیک، 
اساتید دانشگاه فرهنگیان، محققان عرصة 
پژوهش در آموزش فیزیک، متخصصان 
فلســفة علم، تاریخ علم و برنامة درسي، 
اتحادیة انجمن هاي معلمان فیزیک کشور، 
کارشناســان دفتر تألیف، دانشــجویان 
فیزیک  آمــوزش  تکمیلي  تحصیــالت 
دانشگاه شهید رجایي، اساتید آن ها و ...، 
این مشکل برطرف شده است و ما همواره 
تعداد قابل توجهي مقالة علمي، تجربه هاي 
آموزشي و ...، در اختیار داریم که در نوبت 

بررسي و چاپ قرار دارد.

اکنــون با تقدیم شــماره 131 مجله، 
امیدواریم نهالــي که به همت گروهي از 
افراد مشــتاق و عالقه مند، در آن سال، 
کاشــته شد، هرچه بیشــتر رشد کند و 
در آینده با نقــد و راهنمایي هاي جامعة 
آموزش فیزیک ایــران و به ویژه معلمان 
ارجمند فیزیک، بیش از پیش بارور شود 
و بتواند کمبودها و نارسایي هاي خود را 

برطرف سازد.
هدف اصلي مجلة رشد آموزش فیزیک؛ 
اشاعة برنامة درسي و آموزشي فیزیک و 
پشتیباني و حمایت از برنامة درسي ملي 
و راهنماي برنامة درســي حوزة تربیت و 
یادگیري علوم تجربي و فیزیک در دوره هاي 
رسمي آموزش فیزیک کشور است که در 
دورة 9 ســالة آموزش عمومي از طریق 
درس علوم پیگیري مي شــود. همچنین 
بررسي محتواهاي رسمي آموزشي مانند 
کتاب هاي درســي، راهنماهاي تدریس، 
بررســي کج فهمي ها در آموزش مفاهیم 
فیزیک، بررســي انواع ارزشیابي ها و ارائة 
روش هاي ارزشــیابي در شرایط جدید، 
گفت وگو با افراد صاحب نظر در زمینه هاي 
مختلــف مرتبــط با آمــوزش فیزیک و 
تربیت و یادگیري، تجربه هاي آموزشــي 
و آزمایشگاه ها، اســتفاده از فناوري هاي 
جدید در آموزش و نرم افزارهاي آموزشي، 
باالخص در شــرایط کرونا، ارائة خبرهاي 
جدید در حوزة فیزیک و لبه هاي این علم، 
ارائة جنبه هاي کاربردي این علم در سطح 
مخاطبانش، ایجاد ارتبــاط متقابل بین 
دبیران محترم فیزیک و مؤلفان کتاب هاي 
درسي و دفتر تألیف کتاب هاي درسي و... 
از جمله اهدافي اســت که در این مجله 

پیگیري مي شود.

یــادآوري اهداف کلي علــوم تجربي 
در آمــوزش عمومي و متوســطة دوم، 
که حــوزة فیزیک یکي از شــاخه هاي 
اصلي آن محســوب مي شــود، مي تواند 
جهت گیري هاي اصلي در مجلة رشــد 
آمــوزش فیزیــک را مشــخص نماید. 
اهــداف حوزة تربیــت و یادگیري علوم 
تجربي، مجموعه اي نظام مند از صفات، 
توانمندي ها و مهارت هاي فردي و جمعي 
است که انتظار مي رود دانش آموزان پس 
از اجراي برنامة درسي به آن دست یابند. 
اهداف کلي در این حوزه عبارت است از:

 شناخت و کشف قانونمندي جهان 
طبیعت )بخشي از نظام آفرینش( از طریق 
کشف و تفســیر پدیده ها و رویدادهاي 

طبیعي، درک ایده ها و مفاهیم.
 درک ماهیت سامانه اي یا سیستمیک 
جهان مادي و ارتباط بین اجزاي آن در 
راستاي تکریم و آباداني طبیعت )به مثابة 
نعمت و امانت الهي( و استفادة مسئوالنه 

از منابع و محصوالت.
تفکر،  به کارگیــري مهارت هــاي   
کاوشگري و فناوري در راستاي یادگیري 
مستقل، مادام العمر، به روز، و لذت بردن 
از کشــف و بازکشف پدیده هاي طبیعي 

جهان آفرینش.
 کنجــکاو، علم دوســت و توانمند 
نمودن دانش آمــوزان در علم ورزي و به 
اشتراک گذاشتن ایده ها و تجارب علمي 

براساس اخالق علمي و اسالمي.
 به کارگیــري خردمندانــة علــوم 
تجربي در حل مسائل، تولید محصول و 
بهینه سازي آن به منظور بهبود کیفیت 
زندگي فردي و جمعي، با توجه به ماهیت 

علوم تجربي.
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