
كبری محمودی/تصویرگر: سام سلماسي

تجربه ی مادرانه

آه اي  آزمایشگاه!
 مادر: پسرم بيا از خير اين يه آزمايش بگذر. نتونستم كاغذ »پي اچ«1  

پيدا كنم. 
 پسر: خب، پس چرا آزمايش »اسيد و باز« تو كتابمون اومده؟ اگر ما 

وسيله ي آزمايشي رو نداشته باشيم، چطور انجامش بديم آخه!
مادر: جوهر ليمو و جوهرنمك رو تو ببر، شايد يكي از دوستات تونسته 

باشه كاغذ پي اچ پيدا كنه. اونوقت آزمايش رو چند نفري انجام بدين. 
 پسر: مامان يه حرفي مي زني ها! كجا انجام بديم؟ مگه سر كالس 

مي شه آزمايش انجام داد!
 مادر: بابا ناســالمتي مدرســه تون يه اتاق بزرگ داره كه اسمش 

آزمايشگاهه. بايد بريد اونجا. از معلمتون بخواهي قبول مي كنه.
 پسر: دفعه ي قبل كه برای آزمايش رنگ بری، »پتاسيم پر منگنات« 
مي خواســتيم، خانممون همه اش گفت يه روز مي برمتون آزمايشگاه 
و آخرشــم نبرد. حاال اين يكي هم همين طور. يكدفعه همه تون بگيد 

آزمايش نكن و خالص ديگه! 

 پسر: تو يه ورقي بزن، ببين فقط تو همين 
فصل ســوم چند صفحه كاغذ هدر شده واسه 
آزمايش؟ خــب اينا رو نمي آوردن اينجا و فقط 
جوابا رو مي آوردن و مي گفتن حفظ كنيم ديگه! 
دانشمندا تا آزمايش نكنن كه دانشمند نمي شن 

آخه! 
 مادر: حاال شــلوغش نكن بچه! من و تو كه 
تا اينجا بيشــتر آزمايشا رو انجام داديم. پس ما 
نذاشتيم كاغذ هدر بشه. كلي چيزم ياد گرفتيم. 
خودت حســاب كن تا حاال چقــدر پول خرج 

كرديم تا وسايل آزمايش هاي تو رو بخريم!
 پسر: مامــان باور كن هيچ كدوم از دوستام 
تا حاال حتي دو تا آزمايشم انجام ندادن. به من 

مي گن عجب حوصله اي داري دانشمند! 

مراحل  روش علمي 
1. مشاهده

2.طرح مسئله
3.فرضيه سازي

4.طراحي و آزمايش
5.نتيجه گيري

گشت مفصلي در اينترنت زدم. با كمال مسرت متوجه شدم كيت 
كامل لوازم آزمايش هاي دوره ي ابتدايي در بازار موجود اســت. 

عصر آن روز به سرعت يك بسته خريدم و به خانه بردم.
 حال ديگر خيالمان از بابت وســيله هاي آزمايش ها راحت بود. 

راستش هزينه  هم خيلي سبك تر شد. 
من يكي كه خيلي خوش حال بودم.

 تنها نگراني ام اين بود كه به لحاظ رعايت موارد ايمني، پســرم 
نبايد به تنهايي آزمايش ها را انجام مي داد.

 از طرف ديگر، حال كه وسيله ها را اين همه ارزان و يكجا خريده 
بودم، دلم نمي آمد تنها پسر خودم از آ ن ها استفاده كند.
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 مادر: آقاي مدير، مي شه اين كيت آزمايشاي علوم رو تو آزمايشگاه 
مدرسه بذاريد تا بچه ها بتونن راحت آزمايشا رو انجام بدن؟ 

مدير: خانم، ما تو آزمايشــگاه كلي از اين وســيله ها داريم. بهتر و 
بزرگ ترش رو هم داريم. زيره به كرمون آورديد شما!

 مادر: پســرم گفت معلمشون بهشون گفته كه تاريخ استفاده ي 
بعضي از وسايل آزمايشگاه گذشته و چند تا وسيله هم خرابه. 

مدير: طبيعيه خب، چون معلما نمي رســن برن آزمايشگاه، بعضي 
وسايل خيلي وقته استفاده نشدن.

 مادر: خب، چرا بچه ها براي انجام آزمايش نمي رن آزمايشگاه؟ 
مدير: مدرسه داليل خودش رو داره. شما كه عالقه منديد، وسايل رو 

هم داريد، خودتون تو خونه كار كنيد ديگه. 
 مادر: من همين كار رو كردم و بازم مشــكلي ندارم. منتها انجام 
بعضــي آزمايش ها به حضور يه بزرگ تر نياز داره و فضاي مخصوص 
آزمايش. خونه مناسب اين كار نيست و من متخصص علوم نيستم. من 

نمي دونم چطور بايد نتيجه ي آزمايش رو به درس ربط بدم. 
مدير: زمونه  اين طور شــده خانم. خانواده ها مي خوان خودشون رو 
راحت كنند، همه چي رو گردن مدرســه مي ندازن! اين طوري پيش 

بريم، فردا مي گن مدرسه به اوليا هم آموزش بده!

 مادر:  آيا معلم وظيفه نداره كتاب درسي رو كامل درس بده؟
مدير: شما كه خودتون بايد متوجه باشيد. همين كتاب علوم ششم، 
حدود صد صفحه  است. معلم كتاب رو درس بده يا آزمايش ها رو انجام 

بده؟ وقت كمه خانم. 
 مادر: آقاي مدير شــما يه نگاهي به كتاب بندازيد. از صد صفحه ي 
كتاب، نزديك چهل صفحه ي اون آزمايش و كاوشگريه. آزمايشا همه به 
موضوع فصل مربوط هستن. مي مونه 60 صفحه كه تو بيشتر اين 60 

صفحه هم »فكركنيد، فعاليت و گفت وگو كنيد« اومده.  
مدير: منظور شما از اين آمارگيري ها چيه؟ مگه معلم كتاب رو نوشته.

 مادر: نه آقاي مدير. ســوء تعبير نشــه. خب اگر نويســنده  هاي 
كتاب درسي كه كارشناس موضوع هســتن، اين موضوع رو ضروري 

نمي دونستن، اين همه از حجم كتاب رو صرف آزمايش نمي كردن!  
مدير: خانم حاال شما از ما چه توقعي دارين؟

 مادر: بنده از شما خواهش مي كنم مطابق كتاب درسي درس بديد. 
وقتــي گفته آزمايش  كنيد، آزمايش كنيد و وقتي گفته فعاليت، لطفًا 

فعاليت كنيد. 
مدير: مي تونيد با معلمش صحبت كنيد و خواســته تون رو به ايشون 

بگيد.

 مادر: خانم از حرف هاي من ناراحت نشيد، نمي خوام تو كار شما دخالت كنم. فقط 
نمي دونم چرا به اين موضوع چندان اهميت نمي ديد.

معلم: من ناراحت نمي شم. متوجه دلسوزي شما هستم. آزمايشگاه مدرسه اشكال 
داره و نمي تونيم ازش استفاده كنيم. چاره اي نداريم.

 مادر: خب مثل كتابخونه ي كالسي، آزمايشگاه كالسي داشته باشيد. 
معلم با خوش حالي: منو ببخشيد. بس كه سرم تو كالس با درسا گرمه، راستش 
تا به حال خيلي به اهميت موضوع آزمايش توجه نكرده بودم. شما حق دارين، با اين 

كيت مي شه تو كالس آزمايش هاي علوم رو انجام داد.
 مادر: خدا خيرتون بده خانم. مامانا هم حاضرن به شما كمك كنند.
معلم: خيلي خوبه. حداقل  تو انجام بعضي آزمايشا به كمكمون بياييد. 

درد دل مادرانه و معلمانه
هر ســاله، به تعداد تمام دانش آموزان ابتدايي كشــورمان، كتاب هاي 
علومي منتشر مي شوند كه نزديك نيمي از حجم آن ها آزمايش است. 
در شرايطي كه مدرســه ها خود را موظف نمي دانند اين آزمايش ها را 
با دانش آموزان انجــام دهند، آيا اين همه برگ كاغذ هدر نمي رود؟ آيا 
چندين متخصص بــراي طراحي اين آزمايش ها وقت صرف نكرده اند؟ 
نويسنده، ويراستار، گرافيست و كارشناسان دست در كار تأليف كتاب، 

براي انجام اين كار هزينه و وقت صرف نكرده اند؟ 

آيا براي تهيه ي اين همه كاغذ مبلغ هنگفتي هزينه نشــده است؟ آيا 
نظارتي بر اجراي كامل همه ي بخش هاي كتاب درســي در مدرسه ها 
اعمال نمي شــود؟ آيا وزارت آموزش و پــرورش قانوني در اين  زمينه 
تعيين نكرده است؟ آيا طراحان كتاب درسي به موضوع زمان الزم براي 
آزمايش هاي كتاب انديشيده اند؟ آيا در علوم تجربي، يكي از مهم ترين 
مراحل روش علمي، انجام آزمايش نيست. خوب است چاره اي بينديشيم 

و مدرسه ها را از اين بي آزمايشگاهي نجات دهيم.
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همه چیز حل شد! 
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