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احمد احمدی

گفت وگو با مجید عتیقی؛ دبیر فیزیک نام آشنای کشور

é جنـاب عتیقـی، لطفًا به طـور مختصر سـوابق علمـی ـ آموزشـی و اجرایی خـود را بیان 
. کنید

○ مـن در پنجـم شـهریورماه 1343 در شـهر مشـهد بـه دنیـا آمـدم. پـدر و مـادرم هـر دو معلـم بودنـد. 
تحصیالت خودم را از ابتدایی تا دبیرسـتان در همین شـهر طی نمودم و سـپس نخسـت کارشناسی دبیری 
فیزیـک )67- 1362( و چنـد سـال بعـد کارشناسی ارشـد اختـر فیزیـک. )76- 1372( را نیـز در دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد گذراندم. اول مهرماه 68 وقتی لیسـانس گرفته بودم به اسـتخدام آموزش وپرورش درآمدم 
و در شـهر سـرخس مشـغول بـه کار شـدم، تـا اینکـه چهار سـال بعد، پـس از قبولـی در دورة کارشناسـی 
ارشـد، به مشـهد منتقل شـدم. من در سرخس از همان سـال اول به سـرگروهی فیزیک شهرستان انتخاب 
شـدم. دو سـال بعـد از انتقـال بـه مشـهد هـم به عضویـت گروه آموزشـی اسـتان دعوت شـدم و بـه مدت 
22 سـال سـرگروه فیزیـک اسـتان بـودم. از سـال 1396 کـه دبیرخانـة کشـوری راهبـری درس فیزیک به 
اسـتان خراسـان رضوی منتقل شـد مسـئولیت دبیرخانه را پذیرفتم و هنوز هم، بعد از گذشـت سـه سال از 
بازنشسـتگی ام، برای پنجمین سـال در این سـمت افتخار خدمت به همکارانم را دارم. در تمام این سـال ها 
همـواره بـه تدریـس در سـطوح مختلـف اشـتغال داشـته ام و طبعـًا با توجـه به سـمت خـودم در دوره های 
مختلـف کشـوری شـرکت کرده ام و مسـئولیت های علمـی و اجرایی فراوانی داشـته ام که ثمرة آن آشـنایی 

بیشـتر بـا جامعـة فیزیک کشـور و بهره بـردن از تجربیات فـراوان همکارانم بوده اسـت.

گفت و گو

معلم باید بتواند...
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é در حرفـه معلمـی خـود تاکنـون چـه کارهـای 
شـاخصی انجـام داده اید کـه به نظـر خودتـان برای 
حـوزة یادگیـری و آموزش مفیـد و مؤثر بوده اسـت؟
○ اواًل در پاسـخ بـه این سـؤال باید شـرایط و امکانـات زمان 
انجـام کارهـا را هـم در نظر گرفت؛ مثل نبـودن فضای مجازی 
در آن زمـان، از جملـه اینترنـت. فایل هـای پـی دی اف و حتـی 

پـاره ای از کتاب هـا و مجالت.
دورة تحصیـل مـن در دورة کارشناسـی فیزیک در دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد )دهـه 60( هم زمـان بـا شـروع فعالیت هـای 
و  ترویـج  در  رحیمـی  محمدفرهـاد  دکتـر  فقیـدم  اسـتاد 
عمومی سـازی علـم و به خصـوص فیزیک بـود. حضـور من در 
فیزیک سـرا و مشـاهده و اجـرای آزمایش هـا و روبـه رو شـدن 
بـا سـؤال هایی کـه بـر در و دیـوار نصب شـده بود سـبب شـد 
کـه از همـان اوایـل کار تدریـس خـودم را بـا آزمایـش و یـا 
نمایـش پدیده هـای فیزیکـی و مثال هـای موجـود در زندگـی 
روزمـره همـراه سـازم. بعدهـا این مـوارد بـه همـراه ابتکارها و 
خالقیت هـای دیگـر به صورت مقاله هـای متعـدد و کارگاه های 
آموزشـی در سـطح کنفرانس هـا و نشسـت های دبیـران ارائـه 
شـد. از جملـة ایـن مـوارد می توانـم بـه آزمایش هـای کشـش 
سـطحی، کارگاه هـای آزمایش هـای سـاده و خالقانـه، کارگاه 
از  اسـتفاده  و  فیزیـک  آمـوزش  در  اسـباب بازی  از  اسـتفاده 

تردسـتی در آمـوزش فیزیـک نـام ببرم.
فعالیـت مهـم دیگـرم کمک به  شـکل گیری انجمـن فیزیک 
معلمـان خراسـان بـود. در آن زمـان ایـن انجمـن نخسـتین 
انجمـن دبیـران فیزیـک کشـور بـود کـه بـه همـت زنده یـاد 
محمـد شـکیبایی و همـکاران و همراهان ایشـان مثل سـرکار 
خانم وندائی شـروع به کار کرد. در همان ابتدای کار متأسـفانه 
اسـتاد شـکیبایی را از دسـت دادیـم، امـا مـن بـا اسـتقبال و 
حمایـت دوسـتان و همـکاران، به ویـژه همکارانـی باتجربـه به 
هیئت رئیسـة انجمن پیوسـتم و توانسـتیم با مشـکالت فراوان 
مجوز فعالیت این انجمن را از وزارت کشور بگیریم و راه را برای 
توسـعة ایـن انجمن هـا باز کنیـم. ما در ده سـال اولیـة فعالیت 
انجمـن بـا فعالیت هـای زیادی که بـا همراهی همـکاران انجام 
دادیـم ـ مثل انتشـار منظم نشـریه، جلسـه های منظم هفتگی 
و ماهانـه، برگـزاری کنفرانس های کشـوری آمـوزش فیزیک و 
دانش آمـوزی فیزیـک و نشسـت های سـالیانه اسـتانی ـ موفق 
شـدیم تشـکلی هماهنگ و همدل بین دبیران فیزیک اسـتان 
ایجـاد کنیـم و حتی الگوی مناسـب و شایسـته ای بـرای دیگر 
اسـتان ها باشـیم. ادامـة ایـن راه منجـر بـه تشـکیل »اتحادیة 
انجمن های علمی و آموزشـی معلمان فیزیک ایران« شـد. من 
ایـن افتخـار را دارم کـه در هـر دو مـورد جزو اعضای مؤسـس 

این تشـکل ها بـودم.
در زمینـة تخصصـی مرتبط بـا تحصیالتم، کـه اختر فیزیک 

اسـت، ابتـدا سـعی کـردم از طریـق انجمـن فیزیـک معلمـان 
و برگـزاری کالس هـای آموزشـی دانش آمـوزان را بـه نجـوم 
عالقه منـد و تشـکل های نجومـی را در مدارس ایجـاد کنم. در 
ادامة کار، با پیشـنهاد دوسـتان دانشـگاهی و اسـتقبال اسـتاد 
فقید دکتر محمدتقی عدالتی انجمن نجوم مشـهد را تشـکیل 
دادیـم. ایـن انجمـن امـروز یکـی از انجمن هـای فعـال نجـوم 
کشـور اسـت کـه جلسـات ماهانـة منظمـی را برگـزار می کند 
کـه از حمایت خّیـر ارجمند مهندس منوچهر آریـن برخوردار 
اسـت و مـا با سرپرسـتی اسـتاد دکتـر محمدمهـدی مطیعی 
توانسـته ایم مـکان ثابـت و رصدخانـه ای مجهـز در دبیرسـتان 

فاتح مشـهد در اختیار داشـته باشـیم.
مـن یکـی از اولیـن دبیرانـی هسـتم کـه در کنفرانس هـای 
آمـوزش فیزیـک مقالـه ارائـه داده انـد. در آن سـال ها انجمـن 
فیزیـک ایـران متولـی علمـی ایـن کنفرانـس بـود. بیشـتر 
سـخنرانی ها و مقاله هـای کنفرانـس را اسـتادان دانشـگاه ها 
ارائـه می کردنـد کـه بـه دلیـل آشـنا نبـودن آن هـا بـا نـوع و 
سـطح سـؤال های دبیـران سـخنرانی ها یـا خیلـی سـاده بـود 
و یـا برعکـس در سـطح مطالـب دانشـگاهی و غیرقابـل بیـان 
در محـدودة کتاب هـای درسـی. ولـی مـن سـعی کـردم در 
کنفرانس هـا و مجـالت مقاالتـم را برحسـب نیـاز همـکاران و 
پرسـش های دانش آمـوزان ارائـه کنـم. بـه عبـارت دیگـر ارائة 
مقالـه برای من هیـچ گاه هدف نبوده بلکه وسـیله ای برای حل 
معضـل آموزشـی یـا حل یک مسـئله یـا ارائـه پیشـنهاد بوده 
اسـت. مثـاًل اولیـن کار من »آزمایـش شبیه سـازی پراکندگی 
نـور خورشـید در آسـمان« بـود. ایـن آزمایشـی اسـت کـه 
به خوبـی مراحـل و دالیـل تغییر رنگ نـور خورشـید و یا رنگ 

آبـی آسـمانی را نشـان می دهـد.

کارهـای دیگـر مـن، بـه ترتیـب، مقاله هایـی دربارة کشـش 
سـطحی، آذرخـش و رنگین کمـان بود کـه در هر کـدام از این 
مـوارد توضیحـات علمـی و آزمایش هـا و مثال هـا منطبـق و 
هماهنـگ بـا کتاب های درسـی و پاسـخگوی سـؤال هایی بود 
کـه دبیرهـا بـا آن در کالس درس روبـه رو می شـدند. بـا توجه 
بـه نبـودن فضـای مجـازی در آن زمان بـرای تهیة ایـن موارد 
باید چه بسـیار در کتابخانه های دانشـگاه فردوسـی جست وجو 
می کـردم و بـا صـرف هزینـه و دردسـر کتاب هـا و مجله هـای 
خارجـی را می خریـدم. دوسـتان و همـکاران جـوان مـن بایـد 
قـدر شـرایط امـروز خـود را بداننـد و از ایـن دریـای منابـع و 

اطالعـات بهتریـن اسـتفاده را بکنند.

é خـب. بفرماییـد در زمینـه آمـوزش  و تدریس چه 
داشـتید؟ فعالیت هایی 

○ در ایـن زمینـه کاری که برایم فوق العاده مفید و لذت بخش 

فعالیت مهم 
دیگرم کمک 

به  شکل گیری 
انجمن فیزیک 

معلمان خراسان 
بود. در آن زمان 

این انجمن 
نخستین انجمن 
دبیران فیزیک 

کشور بود که به 
همت زنده یاد 

محمد شکیبایی 
و همکاران و 

همراهان ایشان 
مثل سرکار خانم 
وندائی شروع به 

کار کرد
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بـوده و هنوز هم ادامـه دارد پژوهش عملی در الگوهای مختلف 
تدریـس اسـت. از حـدود سـال 1391 بـا همـکاری و همراهی 
همکارانم، خانم دکتر شـرکا در گروه فیزیک و خانم دکتر آذرفر 
از گروه روان شناسـی، بر مبنای عالیق مشترک تصمیم گرفتیم 
تـا به طور عملی به بررسـی الگوهای تدریس متفـاوت بپردازیم 
و بعـد سـعی کنیـم هـر کدام بـرای یـک مبحـث از کتاب های 
درسـی فیزیـک طراحـی آموزشـی انجـام دهیم و طـرح درس 
بنویسـیم. طبعـًا بحث طـرح درس نویسـی هم میـان ما مطرح 
شـد تا توانستیم به الگوی مناسـبی از طرح درس نویسی دست 
پیـدا کنیـم. بعد از تسـلط نسـبی بـه این بحـث، در یـک دورة 
مشـترک، کـه بـرای حدود سـی نفـر از دبیـران گذاشـتیم این 
مـوارد مـرور و کار عملـی انجام شـد. بعدها با انتقـال دبیرخانة 
راهبری کشـوری درس فیزیک به اسـتان خراسـان رضوی این 
مطالعـات برایمـان خیلی مفید واقع شـد. به طور مثـال ما برای 
یـک عنـوان تدریـس سـه طـرح درس با سـه الگـوی متفاوت 
داشـتیم کـه در اختیـار همکارانمـان قـرار دادیـم و در نهایـت 
توانسـتیم بـا کمک آ ن ها در سـطح کشـور برای تمـام مباحث 
کتاب هـای جدید طـرح درس تهیـه کنیم. مطمئنًا ایـن کارها 

بی ایـراد نیسـت اما در کشـور بی نظیر اسـت.
مسـئولیت من در دبیرخانـة راهبری کشـوری درس فیزیک 
بـا تألیف کتاب های درسـی فیزیـک در دوره 3- 3- 6 هم زمان 
شـد. لـذا مـن سـعی کـردم در بازبینـی و بررسـی کتاب ها پل 
ارتباطـی خوبـی بیـن مؤلفـان و همکارانـم باشـم. در همیـن 
جهـت در کتـاب فیزیـک 3 بـا شـورای تألیـف ایـن کتـاب 

داشـتم. همکاری 

é مـا خبـر داریـم کـه شـما فراتـر از پژوهـش و 
تحقیـق و تألیـف به طـور ویـژه در آموزش علـوم هم 
کار کرده ایـد. در ایـن بـاره هـم توضیـح بفرماییـد.

○ بلـه. آخرین فعالیـت مورد عالقة من شـرکت در دوره های 
آمـوزش علـوم بـا رویکـرد کاوشـگری )IBSE( بـود. در ایـن 
دوره ها ضمن کسـب تجربه از مربیـان بین المللی، با همکارانی 
عالقه مند و فعال در سراسـر کشـور آشـنا شـدم. اکنـون چهار 
سـال اسـت که دارم می کوشـم این آموزش ها را در شـکل های 
مختلـف، از تدریس کالسـی تا آزمون های تخصصی کشـوری، 
میـان دانش آمـوزان و دبیـران و در هـر سـه مقطـع ترویـج و 
تبلیـغ کنـم و بـرای مباحـث فیزیـک متوسـطه دوم و اول هم 

فعالیت هـای کاوشـگری تألیف و اجـرا کنم.

é از نظـر شـما چه معلمی بـرای دنیای امـروز موفق 
و کارآمـد اسـت؟ بـه نظـر شـما آیـا امـروز تعریف و 
شـرایط یـک معلم خـوب و موفق نسـبت به گذشـته 

عوض شـده اسـت؟
از نظـر مـن، در دنیـای امـروز معلمـی موفق و کارآمد اسـت 

کـه دائـم در حـال مطالعـة روش هـا و دسـتاوردهای جدید در 
هنـر آمـوزش و اصول یادگیری باشـد. به طور مثال در شـرایط 
فعلـی معلـم بایـد سـواد فنـاوری خـود را بـه روز نگـه دارد، بـا 
دسـتاوردهای علم عصب شناسـی و فرآیندهـای یادگیری و به  
خاطرسـپاری آشنا باشـد، کتاب ها و نشریات و منابع موجود در 
فضـای مجـازی را که مرتبط با رشـته خود اسـت مطالعه کند 
و از همـه مهم تـر آینده نگـر باشـد و بتوانـد بیـن آموزش هـای 

خـود و کاربردهـای آن در آینـده ارتبـاط برقرار کند.
البتـه، و متأسـفانه، از نظـر اکثـر پـدر و مادرهـا و مدیـران 
مـدارس مـا معلم خوب معلمی اسـت که کالسـی آرام داشـته 
باشـد و بـه انـدازة کافی سـختگیر باشـد و با تسـت و مسـئله، 
دانش آمـوزان را درگیـر کنـد و راه حل های تسـتی و میان بر به 

آن هـا نشـان دهد.

é فکـر می کنیـد جـای چـه رویکـردی در آمـوزش 
کشـور مـا خالی اسـت؟

○ در دوران ابتدایـی و حتـی سـال های باالتر، مـا در آموزش 
علـوم با رویکرد کاوشـگری خـأ داریم، و بعـد از آن در آموزش 
پروژه محـور. مـورد دوم، البتـه، بـا توجه به وجود نظـام آموزش 
متمرکز در کشـور ما در متوسـطة دوم کمتر امـکان اجرا دارد.

مـن خاطـره ای از دورة دانش آمـوزی در درس حرفه وفـن در 
دورة راهنمایی دارم که شـاید برای شـما شـنیدنی باشد. معلم 
خالق و عالقه مندی در این درس داشـتیم به نام آقای علیزاده 
که چندین سـال اسـت مرحوم شـده اسـت. این دبیـر عزیز ما 
هـر سـال یک پـروژه را تعریف می کرد که ما انجـام دهیم، و ما 
در این پروژه ضمن سـاخت یک وسـیله هم زمـان آموزش های 
کتـاب و مهارت هـای الزم را هـم پیگیری می کردیـم. در حالی 
کـه معلم هـای کالس هـای دیگـر یـا از روی شـکل های کتاب 
مثـاًل گیـره و سـوهان را تعریـف می کردنـد و یـا حداکثـر این 
وسـیله ها را بـه کالس می آوردنـد و بـه بچه ها نشـان می دادند. 
ایـن در حالـی بـود کـه مـا کارگاهـی مجهـز داشـتیم و همـه 
دبیـران اگـر می خواسـتند می توانسـتند مثـل معلـم اول کار 
کنند. متأسـفانه یکی از ایرادهای نظام آموزشـی ما این اسـت 
کـه تمایـزی بیـن ایـن نـوع همـکاران قائـل نمی شـود و یک 
معلـم کـم کار و کم تـالش را در کنـار یـک معلم خـالق با یک 

حقـوق و یک نوع ارزشـیابی نگه مـی دارد.

é نظرتـان را در مـورد آزمون سراسـری بیان کنید. 
آیـا کنکـور سـبب انحـراف در آمـوزش می شـود یا 
یک فرصت آموزشـی اسـت کـه دانش آمـوزان به طور 

جدی تـر بتوانند یادگیـری را دنبـال کنند؟
○ کنکـور یـک راه حل برای یـک معضل اسـت، و آن معضِل 
تعـداد زیـاد داوطلـب بـرای ورود بـه رشـته ها یا دانشـگاه های 
خـاص اسـت. مـا به راحتـی می توانسـتیم ایـن مشـکل را بـا 

در دوران 
ابتدایی و حتی 
سال های باالتر، 
ما در آموزش 
علوم با رویکرد 
کاوشگری خأل 
داریم، و بعد از 
آن در آموزش 
پروژه محور. مورد 
دوم، البته، با 
توجه به وجود 
نظام آموزش 
متمرکز در کشور 
ما در متوسطة 
دوم کمتر امکان 
اجرا دارد
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مصاحبـه و بررسـی سـوابق فعالیت هـای علمـی داوطلبـان در 
طـول سـال های تحصیـل و محاسـبة امتیازهـای آن هـا بـرای 
ورود بـه هر رشـته حل کنیم ولی در شـرایط حاضـر  به دالیل 
مختلـف ایـن امکان وجـود نـدارد. ضمن اینکه مافیـای کنکور 
و حتـی برخـی از مـا دبیـران واقعیت هـا را بـه دانش آموزانمان 
نمی گوییـم و بـه آن ها امیـد واهی می دهیم و آن هـا را در برزخ 
کنکـور قـرار می دهیـم تـا وقـت و هزینة خـود را هـدر دهند.

امـا در مـورد قسـمت دوم سـؤال شـما، در صورتـی کـه 
طراحـی بانـک سـؤال کنکور با مشـورت و راهنمایـی مؤلفان و 
برنامه ریـزان کتاب هـای درسـی و توسـط دبیـران آشـنا با این 
اهـداف انجام شـود، کنکـور می تواند به تحقق اهداف آموزشـی 
مـا کمک کنـد. ولی متأسـفانه گاهـی اوقات طراحی سـؤال ها 
به گونـه ای اسـت کـه بـازار معلم نمایـان را در صداوسـیما گرم 
می کنـد و یـا مثـل کنکـور 99 با یک چرخـش ناگهانـی، بازار 

کتاب هـای کمک درسـی خاصـی را گـرم می کنـد.

é یکی از مشـکالت ما در درس هـا، از جمله در درس 
اسـت.  دانش آمـوزان  انگیـزة  پایین بـودن  فیزیـک 
چگونـه می توان این انگیـزه را در آن هـا تقویت کرد؟

○ عوامـل متعـددی می توانـد در افـراد بـرای انجـام یـک 
فعالیـت یـا تفکـر انگیزه ایجـاد کند. مثـل کنجـکاوی، پاداش 
و تشـویق. ایـن معلم اسـت کـه باید بـا برنامه ریزی و اسـتفادة 
درسـت از ایـن عوامـل در دانش آمـوزان ایجاد انگیـزه کند و یا 
انگیـزة موجـود در آن هـا را حفظ کند. تدریـس فعال و تعاملی 

و دوسـویه نیـز یکـی از راه هـای حفظ انگیزه اسـت.
معلـم بایـد بتوانـد در لحظـه تصمیـم بگیـرد و بـا توجـه به 
شـرایط کالس و حـال  و هـوای دانش آمـوزان روش، گفتار، و یا 
حتـی طـرح درس خـود را تغییـر دهد تـا بتوانـد دانش آموزان 
را بـا خـود همـراه کنـد. اجـرای بهتریـن طراحی هـا وقتـی 
دانش آمـوزان بـا معلم همراه نباشـد مثل تدریـس مقابل دیوار 

است.

é مهم تریـن مشـکل آمـوزش فیزیک کشـور از نظر 
شـما چیست؟

○ مهم تریـن مشـکل معلـم اسـت! در آموزش وپـرورش مـا، 
متأسـفانه، نحـوة جـذب معلم طوری اسـت کـه در آن عالقه و 
انگیـزة فرد در نظر گرفته نمی شـود. مگر می شـود شـخصی را 
برای مدت 30 سـال یا بیشـتر اسـتخدام کرد و فرزندان مردم 
را بـه دسـت او سـپرد در حالـی که او عالقـه و انگیـزه ای برای 
معلمی ندارد؟ متأسـفانه در سـال های اخیر که مشکل اشتغال 
وجـود دارد افـراد زیـادی صرفًا به دلیل تضمین شـغلی و بدون 
عالقـه و انگیـزه بـه ایـن دسـتگاه وارد می شـوند. در حالـی که 
کمتریـن مزایـا و حقوق را دارد. معلوم اسـت که در نهایت بدنة 
مدیریتـی ایـن سیسـتم را هـم همین افـراد پر می کننـد. من 

در تاریخ آموزش وپرورش نوین در اسـتان و شـهر و کشـورمان 
مطالعاتـی داشـته ام و بـا جرئـت می توانـم بگویم هـر وقت که 
مـا در آموزش وپـرورش یـک قـدم بـه جلـو گذاشـته ایم بـه 
دلیـل وجـود معلمانـی عاشـق و فداکار بوده اسـت. مـن وقتی 
زندگی نامه و کارهای افرادی مثل مرحوم میرزا حسـن رشدیه، 
جبـار باغچه بـان، خانم تـوران میرهـادی، یا در شـهر خودمان 
مرحـوم علی اکبـر فیاض یا ابوالقاسـم فیوضات و ماننـد آن ها را 
می بینـم بـه زحمـت می توانم امثـال آن ها را در میـان معلمان 
امـروز پیـدا کنم و افسـوس می خورم. مشـکل دیگر این اسـت 
کـه معلمان مـا اکثراً قبل از ورود به چرخـة آموزش از الگوهای 
تدریـس اطالع درسـتی ندارند و طبعًا مهـارت آن را هم ندارند. 
تنهـا با زمینـه و الگوهایی که در گذشـته از معلمان خودشـان 
گرفته انـد و یـا امـروزه براسـاس فیلم هـا و تدریس هایـی کـه 
در فضـای مجـازی می بیننـد بـه کالس می روند. بـرای همین 
اسـت کـه ما یـک چرخة تدریـس را دائمـًا تکـرار می کنیم. در 
ایـن بین اگـر دبیران خالق و نوآوری هم وجود داشـته باشـند 
کارهایشـان کمتـر مشـاهده و ترویـج می شـود. در سـال های 
اخیـر جشـنواره های الگوهـای برتر تدریـس و یا مسـابقه های 
دبیرخانـه ایـن فرصـت را بـرای دبیـران عالقه منـد به وجـود 
آورده تـا کارهـا و ابتکارهـا و روش های تدریس خودشـان را به 
شـیوة تصویری یا در فضـای مجازی برای همـکاران عالقه مند 
عرضـه کننـد. ایـن امـکان به نظر مـن می توانـد بـرای دبیران 
تازه اسـتخدام و یـا دانشـگاه های فرهنگیـان فرصـت مناسـبی 

بـرای آمـوزش و نقـد روش های تدریس باشـد.

é نظرتـان در مـورد کتاب های درسـی فیزیک دورة 
متوسـطه دوم در سـال های اخیر چیسـت؟

دارای  تألیـف  بـرای  کتاب هـا  ایـن  مؤلفـان  متأسـفانه   ○
محدودیـت زمانی بودند که طبعًا روی کار آن ها تأثیر گذاشـته 
اسـت. امـا به نظر مـن که چهـار دوره کتاب درسـی را تدریس 
کـرده ام ایـن کتاب ها در بیشـتر بخش هـا دارای بیـان روان تر، 
سـاده تر و یک دسـت تری اسـت و اسـتانداردهای جهانـی هـم 
در آن هـا رعایـت شـده اسـت. به طـور مثـال در ایـن کتاب هـا 
اسـتفادة بجـا و مناسـبی از تصویـر و نمـودار صـورت گرفته و 
کتاب هـا را از حالـت خشـک و بـی روح قبلـی درآورده اسـت. 
در تصاویـر و حتـی پرسـش ها سـعی شـده از تصاویـر بومی و 

مکان هـای داخل کشـور اسـتفاده شـود.
در چـاپ اول، در مـواردی انتقادهایـی از طـرف همـکاران به 
ایـن کتاب هـا وارد بـود؛ از جملـه در مـورد کتاب دهـم، هم از 
نظـر محتـوی و هم از نظر تناسـب محتوی با زمـان تدریس. و 
خوشـبختانه سـعی شـده در چاپ های بعدی کتاب این موارد 
رفـع شـود. در مـورد کتاب های یازدهـم و دوازدهـم انتقادهای 
همـکاران را کمتـر مشـاهده می کنیـم. مـورد دیگـر انتقـاد به 
قسـمت هایی اسـت کـه مؤلـف صرفـًا ترجمـه ای از یـک متن 

 مهم ترین 
مشکل معلم 

است! در 
آموزش وپرورش 

ما، متأسفانه، 
نحوة جذب 
معلم طوری 

است که در آن 
عالقه و انگیزة 

فرد در نظر 
گرفته نمی شود
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درسـی خارجـی را در کتـاب آورده اسـت. ایـن کار فی نفسـه 
اشـکالی نـدارد، ولی مورد پسـند همکاران نیسـت، چون دیگر 
آن را تألیـف نمی داننـد. در مـورد پرسـش ها و مسـائل نیـز به 
همیـن ترتیب انتظار می رود از پرسـش ها و مسـائل کتاب های 
خارجـی الگوبـرداری شـود، اما عیـن  همان مسـائل و یا همان 

اعداد و تصاویر اسـتفاده نشـود.

جـای  می تواننـد  کمک درسـی  کتاب هـای  آیـا   é
بگیرنـد؟ را  کتاب هـای درسـی 

○ هیـچ کتابـی نبایـد و نمی توانـد جـای کتـاب درسـی 
و  مقـررات  خـالف  کار  ایـن  اینکـه  بـر  عـالوه  بگیـرد.  را 
برنامه ریزی هـای درسـی و آموزشـی اسـت. امـا کتاب درسـی 
هـم نمی توانـد یکه تـاز آمـوزش و وحـی ُمنـزل تلقـی شـود. 
نیسـت.  یکسـان  دانش آمـوزان  امکانـات  و  آمـوزش  سـطح 
بنابرایـن بایـد منابـع آموزشـی متفاوتـی را بـا توجـه بـه این 
نیازها داشـته باشـیم. دانش آموزی که در یـک منطقة محروم 
معلـم تخصصـی نـدارد و یـا اصـاًل امـکان حضـور در کالس 
درس را نـدارد بایـد بتوانـد حداکثـر آموزش هـای الزم را بـا 
حداقـل هزینـه دریافـت کند که ایـن کار از طریـق کتاب های 
کمک درسـی و همتای آن ها لوح های آموزشـی ممکن اسـت. 
از طـرف دیگـر دانش آموزان مدارس خاص نیـز نیاز به منابعی 
متناسـب با هوش و اسـتعداد خـود دارند تا با مطالعـه و انجام 
فعالیت هـای آن هـا توانایی های خـود را افزایـش دهند. به نظر 
مـن کار درسـت، تألیـف کتاب هـای کمک درسـی مناسـب 
نیازهـای متفـاوت دانش آمـوزان اسـت. مـن شـخصًا  بـرای 
از دوران دانش آمـوزی تاکنـون و بـا اهـداف متفـاوت از ایـن 
دانش آمـوزی  سـال های  در  کـرده ام.  بهره بـرداری  کتاب هـا 
مفهوم  تـر  برایـم  کمک درسـی  کتاب هـای  از  برخـی  متـن 
اینکـه  از کتاب هـای درسـی بـود. معمـواًل بـرای  از برخـی 
تمرین های بیشـتری حـل کنم و مثال های بیشـتری را ببینم 
از درسـتی حـل خـودم اطمینـان حاصـل کنـم از ایـن منابع 
اسـتفاده می کـردم. در شـروع کار معلمـی هـم از کتاب هـای 
کمک آموزشـی معلمان شناخته شـده ای مثل آقایان اسفندیار 
معتمـدی، علی محمودزاده، و مرحوم هوشـنگ شـریف زاده و 
ماننـد این هـا، و بـه خصـوص کتاب هـای انتشـارات فاطمـی 
کـه ترجمـة کتاب هـای معتبر جهانی بـود اسـتفاده می کردم، 
و لـذا به نحـوی خـودم را شـاگرد غیرمسـتقیم ایـن عزیـزان 
می دانـم. امـروز نیـز از ایـن کتاب ها اسـتفاده می کنـم چون با 
ایده های مختلف طرح سـؤال توسـط همکاران آشـنا می شـوم 
و از طـرف دیگـر بایـد بدانـم دانش آموزانـم چه منابعـی را در 

دارند.  دسـترس 

é نظرتـان را در مـورد شـیوه های ارزشـیابی فعلـی 
و ارزشـیابی های جهت دهنـده در آمـوزش فیزیـک 

به طـور خـاص و در علـوم به طـور کلـی بفرماییـد.
○ تقریبـاً تمامـی ما با انواع ارزشـیابی آشـنا هسـتیم. من فکر 
می کنـم منظـور شـما بیشـتر ارزشـیابی های پایانی یـا تراکمی 
یـا همـان سـنجش از یادگیری اسـت. از نظـر من در ارزشـیابی 
تراکمـی بایـد بخـش زیـادی از نمـره بـه فعالیت هـای عملـی و 
پروژه هـای طول سـال اختصاص یابد، به نحوی که تـا 50 درصد 
نمـره را دانش آمـوز در ضمـن فعالیت هـای طـول سـال کسـب 
کند. اما نوع سـؤال و پرسـش های ارزشـیابی بـه دانش آموز بیان 
می کنـد کـه باید در طول سـال چگونـه فعالیت کنـد و بنابراین 
می توانیـم بـا طراحـی سـؤال های مفهومـی و کاربـردی و یـا هر 
سـؤالی کـه منطبق با اهداف آموزشـی ما باشـد دانش آمـوز را در 
طـول سـال به سـمت آن اهـداف سـوق دهیم؛ مشـابه کاری که 
در طراحـی سـؤال های امتحانـات نهایی سـوم نظام قبلـی انجام 
دادیـم و سمت وسـوی کالس هـای درس را بـه سـمت مطالعـة 

دقیـق مفاهیـم و خط به خـط کتـاب درسـی بردیم.

é در شـرایط فعلی و شـیوع کرونا با چـه روش هایی 
می تـوان آمـوزش فیزیـک را به صـورت فعـال دنبال 
کرد؟ خودتـان از چه نرم افزارهایی اسـتفاده می کنید 

و ارزشـیابی را بـه چـه صورتی انجـام می دهید؟
بـا آن هـا کار  ○ در شـرایط موجـود چـون مراکـزی کـه 
می کنـم امکانـات خوبی دارنـد از طریق نرم افـزار ادوب کانکت 
adobe( و از منـزل کالس هایـم را به طـور مجـازی  connect(
برگـزار می کنـم. برای هـر درس پاورپوینت تهیـه می کنم و هر 
جایـی کـه نیاز به نوشـتن باشـد با قلم نـوری ایـن کار را انجام 
می دهـم. آزمایش هـا یـا نمایش هـا را در مقابـل وب کـم انجام 
می دهـم و یـا فیلـم آن هـا را پخـش می کنـم و در پایـان هـر 
جلسـه محتوی و فیلـم ضبط شـده را در اختیـار دانش آموزان 
قـرار می دهـم. بـرای فعـال نگه داشـتن دانش آمـوزان سـعی 
می کنیـم، بـر مبنای فعالیت های کتـاب، کاری عملـی از آن ها 
بخواهـم تا انجـام دهند و برایم در فضای مجازی ارسـال کنند. 
در ضمـن تدریـس فرصت حل مسـئله یا پاسـخ به پرسـش ها 
را بـه دانش آمـوزان می دهـم و از مجمـوع ایـن مـوارد نمـرة 
مسـتمر دانش آمـوزان را تعییـن می کنـم. ارزشـیابی پایانـی را 
بـا نرم افـزار انجـام می دهـم کـه البته برایم خوشـایند نیسـت؛ 
چـون مجبـورم بـرای جلوگیری از سوءاسـتفادة مشـابه آزمون 
کنکـور عمـل کنـم؛ یعنـی سـؤال هایی بـا چینش متفـاوت و 
زمـان محـدود بدهم. البته سـعی دارم آزمون شـفاهی را هم به 

تدریـج در ارزشـیابی نهایی قـرار دهم.
www.roshdmag.ir/u/26u
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