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کتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
● عكاس: مجتبی كرامتی

فصل نامۀ نقد كتاب علوم محض و كاربردی، روز چهارشنبه 5 آذر 1393 
از ساعت 13:30 تا 16 میزبان شماری از استادان و دبیران فیزیک و تنی 
چند از مسؤالن وزارت آموزش و پرورش بود. آنچه در پی می آید گزارشی 

از مذاكرات این جلسه است.

معرفی سخنرانان جلسه
1. خانم دكتر آزیتا سیدفدایی: از همکاران پیشین سازمان تألیف كتب درسی وزارت 
آموزش و پرورش و عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ رشد فیزیک؛ پژوهشگر آموزش فیزیک 

و مدرس فیزیک در دانشگاه شهید رجایی 

2.  آقای دكتر عبدالرسول عمادی: معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
سنجش آموزش و پرورش 

3. آقای دكتر عبدالحسن بصیره: عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه كردستان و از 
اعضای فعال اتحادیۀ انجمن های علمی - آموزشی معلمان فیزیک ایران

4. استاد اسفندیار معتمدی: رئیس اتحادیۀ انجمن های علمی-آموزشی معلمان فیزیک 
ایران

5. آقای احمد احمدی: مدیر گروه فیزیک سازمان تألیف و تدوین كتب درسی

6. آقای دكتر امیر اكباتانی: عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان. 

7. آقای دكتر یونس كرامتی )سردبیر فصل نامۀ نقد كتاب علوم محض و كاربردی( 
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نقد شفاهی

گزارش جلسه
ــادآور  ــخنرانان ی ــه س ــامدگویی ب ــس از خوش ــی پ ــس كرامت ــه یون ــاز جلس در آغ
شــد كــه ســخنرانان از ســازمان ها و گروه هــای مرتبــط بــا موضــوع نشســت 
ــازمان  ــی از س ــوزش و همکاران ــنجش و آم ــرم س ــاون محت ــو مع ــتند: از یکس هس
تألیــف و تدویــن كتــب درســی وزارت آمــوزش و پــرورش و از ســوی دیگــر اعضــای 
ــران كــه همگــی  ــۀ انجمن هــای علمی-آموزشــی معلمــان فیزیــک ای فعــال اتحادی
ــراز  ــد. وی اب ــمار می آین ــه ش ــور ب ــک كش ــتۀ فیزی ــران برجس ــتادان و دبی از اس
ــد.  ــته باش ــی داش ــت در پ ــی مثب ــی نتایج ــن هم اندیش ــه ای ــرد ك ــدواری ك امی
همچنیــن یــادآور شــد كــه آقــای دكتــر امانــی رئیــس ســازمان تألیــف و تدویــن 
كتــب درســی كــه علی القاعــده مخاطــب اصلــی ایــن نشســت بــه شــمار می آمدنــد، 
ــان خــود  به رغــم هماهنگی هــای پیشــین و وعــدۀ حضــور، نخســت یکــی از معاون
را جایگزیــن كردنــد و ســرانجام آن معــاون محتــرم نیــز در جلســه حضــور نیافتنــد. 
وی ســپس از آقــای دكتــر عبدالحســن بصیــره دعــوت كــرد تــا مدیریــت جلســه را 

بــه عهــده بگیرنــد.

دكتــر بصیــره )رئیــس جلســه(:  بــه نــام آنکــه جــان را 
ــما در  ــف ش ــم از لط ــپاس گزاری می كن ــت. س ــرت آموخ فک
ــز از  ــده و نی ــه بن ــه ب ــن جلس ــل ای ــؤولیت ثقی ــپردن مس س
برگزاركننــدگان نشســت به ویــژه از آقــای دكتــر كرامتــی كــه 
از اصحــاب تاریــخ علــم هســتند و خودشــان هــم اهــل علــم 
ــای  ــه آسیب شناســی كتاب ه ــوان جلســه ك ــادی دارم به عن ــدا انتق هســتند. در ابت
فیزیــک اســت. بــه نظــر مــن ایــن یــک معلــول اســت و به جــای آن بایــد بــه علــت 
ــم  ــا می دانی ــه م ــرا ك ــت چ ــر اس ــیب ها بهت ــن آس ــت ای ــی عل ــت. بررس پرداخ
ــوزش و  ــی آم ــای درس ــف كتاب ه ــن و تألی ــازمان تدوی ــتان در س ــات دوس زحم
ــوان  ــه در ت ــن دوســتان آن چــه را ك ــر و ســتایش اســت و ای ــل تقدی ــرورش، قاب پ
ــر  ــورت مختص ــم به ص ــالش می كن ــن ت ــال م ــر ح ــه ه ــد. ب ــام می دهن ــد انج دارن
بــه علــت بپــردازم و بعــد در خدمــت عزیــزان ســخنران و ســایر حاضــران در جلســه 
خواهیــم بــود. ایــن جلســۀ آسیب شناســی در واقــع یــک جلســۀ پرســش و پاســخ 

است.
علــت، »نگــرش« مــا بــه علــم اســت، علــوم پایــه به طــور عــام و فیزیــک به طــور 
خــاص. مــن حــدود دو ســال پیــش مقالــه ای نوشــتم تحــت عنوان»نقــش فیزیــک 
ــون و  ــوم و فن ــاه عل ــاب م ــابق کت ــردبیر س ــه س ــی« و آن را ب در تحــوالت اجتماع
ــردی ســپردم. ایشــان  ــوم محــض و کارب ســردبیر فعلــی فصل نامــۀ نقــد کتــاب عل
ــا  ــدر ت ــان از ص ــاید عامه ناپسندش ــند و ش ــم دل پس ــا و قل ــش زیب ــا آن ویرای ب
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ــا عنــوان »تأثیــر علــم و فنــاوری در ســاختارهای  ــد و ب ــه را تغییــر دادن ذیــل مقال
ــردم. در  ــذت ب ــرات ایشــان ل ــه مــن از تغیی اجتماعــی« منتشــر ســاختند كــه البت
ــک  ــای فیزی ــدگاه قانون مندی ه ــی از دی ــوالت اجتماع ــی تح ــه بررس ــه ب آن مقال
پرداختــه بــودم. از قــرن 19م و بــا طــرح مســألۀ انــرژی و حركــت آغــاز كــرده بودم و 
این كــه چگونــه پیونــد مبــارک ایــن دو یــا بــه تعبیــری گرماپویایــی اصــاًل در تغییــر 
ــد،  ــرون آم ــش كشــتی ها بی ــه از دودك ــر گذاشــت: دودی ك ــا اث ــای قاره ه جغرافی
ــی  ــد انبوه ــا و آن تولی ــوع كارخانه ه ــی، موض ــی و دریای ــل زمین ــألۀ حمل ونق مس
كــه ایجــاد شــد، تجمعــات كارگــری بــا خواســته های مشــترک و ســپس پیدایــش 

ــه و...   ــوص طبق ــی در خص ــای اجتماع نظریه ه
ــا  ــاز م ــرن بیســتم ب ــود و در ق این هــا تأثیــر قانون مندی هــای ترمودینامیــک ب
ــواج  ــارک الکتریســیته و مغناطیــس در ام ــد مب ــرات را داشــتیم. آن پیون ــن تأثی ای
ــر شــگرفی در تحــول و توســعۀ ارتباطــات گذاشــت! و  ــس چــه تأثی الکترومغناطی
بعــد بــاز پیونــد یــا هــم ارزی جــرم و انــرژی در آن رابطــۀ معــروف E= MC2، بــا در 
ــاک.  ــه ناپ ــاک و ن ــتفادۀ پ ــا اس ــا ی ــه نابه ج ــا و ن ــتفاده های به ج ــتن اس ــر داش نظ
تبعــات این هــا در جامعــه دقیقــاً قابــل پی گیــری اســت و ایــن مســألۀ اصلــی مــن 
در مقالــه بــود كــه البتــه در ویرایــش ســردبیر محتــرم تغییــر كــرد و بــه بررســی 
نقــش علــم و علــوم پایــه به صــورت خــاص در توســعۀ پایــدار یــک جامعــه تبدیــل 

شــد.
عزیــزان می داننــد كــه ســازمان علمــی فرهنگــی یونســکو و شــورای بین المللــی 
علــوم از ســال 2001 روز دهــم نوامبــر )19 آبــان( را روز جهانــی علــم در خدمــت 
ــت  ــادآوری اهمی ــرای ی ــال ب ــک روز در س ــی ی ــرد. یعن ــالم ك ــعه اع ــح و توس صل
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ــورای  ــکو و ش ــا از یونس ــه م ــت. خوش بختان ــور اس ــعۀ كش ــم در توس ــش عل و نق
بین المللــی علــوم پیش تازتریــم و یــک هفتــه را در ســال به عنــوان »هفتــۀ ترویــج 
ــم و  ــا عل ــردم ب ــد م ــنایی و پیون ــاظ آش ــه از لح ــن اگرچ ــم. ای ــرار داده ای ــم« ق عل
ــا واقعــاً  ــم، امــری مبــارک اســت امــا آی ــرای گســترش عل بسترســازی فرهنگــی ب
ــد  ــه بای ــت ك ــت؟ در این جاس ــده اس ــه ش ــا نهادین ــۀ م ــی در جامع ــۀ علم اندیش
ــن  ــرای آموخت ــی ب ــوزش علم ــی به عنوان»آم ــای درس ــاختار كتاب ه ــش و س نق
تفکــر علمــی« مــورد توجــه قــرار گیــرد. چــرا كــه داشــتن اندیشــۀ علمــی یــا نگاهی 
دقیــق بــه هــر پدیــده، نیازمنــد آموختــن و تمریــن اســت. آن چــه كــه نیــاز امــروز 
ــف  ــای مختل ــی گروه ه ــوزش علم ــرای آم ــق ب ــزی دقی ــت، برنامه ری ــۀ ماس جامع
ــرای كــودكان اســت. امــروز جامعــۀ مخاطــب آمــوزش و پــرورش  ــژه ب ســنی به وی
ــی 13  ــای درس ــع كتاب ه ــی در واق ــت. یعن ــوز اس ــون دانش آم ــش از 13میلی بی
میلیــون مخاطــب دارد. ایــن را مقایســه كنیــد بــا آرمــان یــک مؤلــف یــا ناشــر كــه 
اگــر دو یــا ســه هــزار نفــر مخاطــب پیــدا كنــد خــود را موفــق می دانــد! در عصــر 
انفجــار اطالعــات كــه جهــان در نظــر جامعه شناســان تبدیــل بــه یــک دهکــده یــا 
ــم جــز این كــه از شــیوه های علمــی  ــا راهــی نداری ــر از آن شــده اســت م كوچک ت
ــم.  ــرای آمــوزش نحــوۀ تفکــر علمــی در جامعــه بهــره بگیری مطلــوب و مناســب ب
كــودكان و نوجوانــان مــا بایــد پرســش گری را یــاد بگیرنــد تــا بــه تفکــر علمــی راه 
ــه ترتیــب از ســخنرانان محتــرم دعــوت  ــاه می كنــم و ب یابنــد. مــن ســخن را كوت

ــد.  ــۀ نظــرات خــود بپردازن ــه ارائ ــم كــه ب می کن

دكتــر ســیدفدایی: بــه نــام یگانــۀ بی همتــا. غــرض از ایــن 
جلســه، آسیب شناســی كتــب علــوم و فیزیــک در كشــور 
ماســت.  مــن ابتــدا مراجعــه كــردم بــه كتاب هــای لغت نامــه 
ــۀ  ــت. در لغت نام ــه معناس ــه چ ــی ب ــم آسیب شناس ــا ببین ت
دهخــدا متــرادف زیــادی بــرای آن نوشــته نشــده بــود امــا در 
فرهنــگ معیــن »رنج شناســی« معنــی شــده اســت. یعنــی گویــا مــا امــروز درصــدد 
شناســایی رنج هــای ناشــی از كتاب هــای درســی هســتیم. در ابتــدای كالمــم تشــکر 
فــراوان دارم از مؤلفیــن كتــب درســی فیزیــک در ایــران از ابتــدا تــا حــال حاضــر 
ــادات  ــاج انتق ــاد، گاه آم ــیار زی ــالش بس ــت و ت ــرف وق ــم ص ــم به رغ ــه می دان ك
شــدیدی می شــوند. مــن از ایــن عزیــزان واقعــاً سپاســگزارم. امیــدوارم مطالبــی كــه 
امــروز در نقــد زحمــات ایــن دوســتان ارائــه می كنیــم در رشــد و اعتــالی جامعــه 
و كشــور نقــش مهمــی داشــته باشــد. بیــش و پیــش از هــر امــری بایــد تأكیــد كنــم 
ــا تحــت  ــک را در كشــور م ــوزش فیزی ــه آم ــن آن دســته مســائل حاشــیه ای ك م
تأثیــر قــرار می دهنــد كنــار می گــذارم. مســائلی همچــون زمــان آمــوزش 
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اختصــاص داده شــده بــه تدریــس، نحــوۀ ارزشــیابی، ارزشــیابی های درون آمــوزش 
و پــرورش و خــارج از آن )مثــل كنکــور(، ارزشــیابی مدیــر از نحــوۀ تدریــس معلــم، 
نحــوۀ تدریــس معلــم، فضــای آموزشــی، آزمایشــگاه ها و نحــوۀ اســتفاده از آن هــا، 
ــک در  ــوزش فیزی ــر آم ــه ب ــراد هم ــی اف ــای علم ــا و مهارت ه ــور م ــت كش جمعی
كشــور مــا تأثیــر می گذارنــد. مــن در ابتــدای كار از همــۀ این هــا صرف نظــر كــرده 

و صرفاً به خود كتاب ها می پردازم. 
ــه دســتاوردهای علمــی دانشــجویان و فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها در  توجــه ب
ــوم و به طــور  ــه وجــود مــی آورد كــه آمــوزش عل ــن ذهنیــت را ب ــر ای ســالیان اخی
ویــژه فیزیــک در رشــته های مختلــف تأثیرگــذار بــوده و منتهــی بــه نتایــج مطلــوب 
گشــته اســت. امــا از دیگــر ســو بررســی ابعــاد اجتماعــی، اخالقــی، روانــی و نیازهای 
ــی  ــت« تعریف ــروز »موفقی ــه ام ــد ك ــوان نشــان می ده ــی نســل ج ــانی و تربیت انس
نویــن پیــدا كــرده و چه بســا دانشــجویانی كــه دارای مقامــات علمــی باالیی انــد امــا 
در ابعــاد رفتارهــای انســانی و مهارت هــای زندگــی موفــق نباشــند. تعریــف انســان 
بــر اســاس آن چــه نظام هــای آموزشــی پیشــرفته معرفــی می كننــد بســی فراتــر از 
موفقیــت علمــی اســت. در ایــن نگــرش مفهــوم علــم آن قــدر وســیع و عمیــق شــده 
كــه علــوم تجربــی را بــه علــوم اجتماعــی و علــوم رفتــاری و حتــی ارزش هــای واالی 
انســانی پیونــد داده اســت. بحــث مهــم آمــوزش در خدمــت ســه نــوع توســعۀ پایدار 
از اهدافــی اســت كــه در دســتور كار بســیاری از كشــورهای پیشــرفته قــرار گرفتــه. 
ــه  ــاب دســتور آشــپزی )Cook Book ك ــک كت ــوان ی ــم كتــب درســی به عن تعلی
ــروز  ــاز ام ــوی نی ــر جواب گ ــرده( دیگ ــتفاده ك ــالح اس ــن اصط ــش1 از ای ادوارد ردی
نیســت؛ حتــی اگــر ایــن كتاب هــای درســی شــامل انــواع دســتورات آزمایشــگاهی، 
و  چالش برانگیــز  پرســش های  و  تمرین هــا  انــواع  دســت ورزی،  آزمایش هــای 
تعاملــی باشــد. آن چــه كــه در آمــوزش و در كتاب هــای درســی به طــور خــاص بایــد 
مــورد نظــر قــرار گیــرد ایجــاد انگیــزه و شــوق بــه یادگیــری در مخاطبــان اســت. 
ــزه« در  ــا ایجــاد یــک ســتون »ایجــاد انگی ــه یادگیــری، ب ــزه و شــوق ب ایجــاد انگی
یــک كتــاب درســی متفــاوت اســت و حــال و هــوای اشــتیاق را در فضــای آموزشــی 
بایــد ایجــاد كنــد. بحــث امــروز مــن چگونگــی ایــن كار اســت. اجــازه دهیــد مطلــب 
را از زاویــۀ دیگــری نظــاره كنیــم. پژوهشــی بــا موضــوع بررســی نگــرش و انتظــارات 
ــدارس  ــی از م ــال 1391 در یک ــک در س ــری فیزی ــورد یادگی ــوزان در م دانش آم

شــهر تهــران انجــام شــد. اولیــن پرســش های پژوهــش ایــن بــود: 
1. چرا فیزیک یاد می گیرید؟

2. فیزیک به چه دردی می خورد؟
3. فیزیک را چگونه یاد می گیرید؟

4. آیــا نمــره ای كــه در انتهــای آزمــون فیزیــک می گیریــد معیــار خوبــی بــرای 

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
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اطالعــات شــما از درس فیزیــک اســت؟ 
ــب  ــی و كت ــوزش فعل ــه آم ــان داد ك ــش نش ــج پژوه ــر. نتای ــؤاالت دیگ و س
ــه یادگیــری فیزیــک را در دانش آمــوزان تقویــت  فعلــی فیزیــک، نگــرش مثبــت ب
ــا هــدف بررســی  ــد. در همیــن راســتا در ســال 1392 پژوهــش دیگــری ب نمی كن
یادگیــری قوانیــن نیوتــن در یکــی از مــدارس شــهر تهــران انجــام شــد كــه نشــان 
ــظ  ــن را حف ــوم نیوت ــون اول، دوم و س ــه قان ــم این ك ــا به رغ ــوزان م داد دانش آم
ــه  ــادر ب ــر ق ــد، كمت ــن موضــوع حــل می كنن ــادی در ای ــد و مســأله های زی كرده ان
ــد  ــان می ده ــن نش ــتند. ای ــون هس ــای پیرام ــی آن در پدیده ه درک و مفهوم یاب
ــود  ــای خ ــم انداز كتاب ه ــا و چش ــیم دورنم ــرای ترس ــتری ب ــق بیش ــه تعمی ــه ب ك
داریــم چــرا كــه عمــر و وقــت بشــر كمتــر از آن اســت كــه بــه یادگیــری مســائل 
ــار دیگــر  ــم الزم اســت ب فرعــی و بی اهمیــت بگــذرد. اگــر ایــن واقعیــت را بپذیری
در اهــداف آموزشــی كتــب فیزیــک و علــوم دقیــق شــویم. امــروز صحبــت از ایــن 
اســت كــه علــوم و فنــاوری روزبــه روز در حــال پیشــرفت اســت و مــا اآلن بــا نســلی 
ــن  ــای نوی ــره اش از فناوری ه ــی روزم ــائل زندگ ــاده ترین مس ــه در س ــم ك مواجهی
بهــره می بــرد. واقعــاً امــروز نیــاز داریــم كــه برگردیــم و در تعاریــف خــود بازنگــری 
كنیــم. مــن نقــدی نــدارم بــه این كــه آن چــه گذشــته بــد بــوده یــا خــوب بــوده، 
ولــی بازنگــری شــرط عقــل اســت. لــذا پیشــنهاد می كنــم كــه گروهــی از افــراد بــا 
تخصص هــای مختلــف بحــث طراحــی كتــب را از زوایــای مختلــف بررســی كننــد. 
ســپس بــه نقــد و نظــارت دائمــی اشــتغال داشــته باشــند. ایــن از ضروریــات آموزش 
پیشــرفته در جهــان امــروز اســت. چه بســا الزم باشــد مــا بنــا بــه مقتضیــات بومــی 
كشــورمان مطالبــی را وارد آمــوزش كشــور كنیــم یــا مطالبــی را از كتابمــان خــارج 
ــم.  ــالمی بیاوری ــمندان دورۀ اس ــاًل از دانش ــی مث ــد مطالب ــا الزم باش ــم. چه بس كنی
توجــه كنیــد تمــام این هــا بــر آمــوزش كشــور مــا تأثیــر می گــذارد. مــن به شــدت 
ــوم  ــای عل ــا را در كتاب ه ــازی آن ه ــی و بومی س ــم درس ــری مفاهی ــرح غربال گ ط
ــد.  ــام ده ــن كار را انج ــد ای ــرأت بای ــا ج ــی مجــرب و ب ــم. گروه پیشــنهاد می ده
ــم.  ــوم بودی ــای عل ــی حوزه ه ــورای بین الملل ــس ش ــت رئی ــش در خدم دو روز پی
ــد آموزشــی كشــور  ــری در فراین ــا در حــال حاضــر تغیی ــد كــه م ایشــان می گفتن
دانمــارک داده ایــم. همــۀ مــدارس بایــد یــک روز در هفتــه را بــه بازدیــد از مــوزه 
علــوم و طبیعت گــردی اختصــاص دهنــد و در كنــارش كتابــی تحــت عنــوان »علــوم 
ــا آن فعالیــت  و فنــاوری« )كــه از ده ســال پیــش تدویــن شــده و كامــاًل مرتبــط ب
ــش  ــم به پی ــوازات ه ــوع به م ــی دو موض ــد. یعن ــوزش دهن ــت( را آم ــک روزه اس ی
می رونــد. نــه این كــه فقــط كتــاب تغییــر كنــد بلکــه بحــث عملیاتــی شــدن ایــن 
ــه  ــب خالص ــن ترتی ــم را بدی ــن صحبت های ــود. م ــاظ ش ــد لح ــز بای ــا نی آموزش ه

می كنــم:
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1. ایجاد شور و اشتیاق در كتب درسی
2. نگرش كیفی به مفاهیم

ــه دورنمــای  ــا نگاهــی ب 3. یک دســت شــدن مفاهیــم در كتاب هــای درســی ب
آموزشــی

4. استفادۀ توأمان از گروه تألیف و ارزیابی 
5. كتاب های مکمل و اردوهای علمی-تفریحی 

دكتــر بصیــره: بســیار ســپاس گزارم از ســخنان و مطالــب ارزشــمندی كــه خانــم 
دكتــر فدایــی فرمودنــد. و امــا اســتاد اســفندیار معتمــدی! گمــان نمی كنــم آقــای 
معتمــدی نیــاز بــه معرفــی داشــته باشــند. ایشــان رئیــس اتحادیــۀ معلمــان فیزیــک 
ــم از  ــر می كن ــاال فک ــد، ح ــک بوده ان ــر فیزی ــالیان دور دبی ــتند و از س ــران هس ای
ــان  ــاگرد ایش ــی ش ــده به نوع ــک خوان ــه فیزی ــس ك ــالب هرك ــش از انق دوران پی
ــیار  ــانی بس ــم انس ــوزش عل ــخ آم ــای تاری ــف كتاب ه ــان در تألی ــت. ایش ــوده اس ب
ــا  ــه ب ــی در رابط ــیار دقیق ــرات بس ــه نظ ــتند و نقط ــه هس ــر و باتجرب صاحب نظ
ــا  ــدی تقاض ــتاد معتم ــد. از اس ــروز اســت دارن ــه موضــوع نشســت ام ــأله ای ك مس

ــد.  ــاز كنن ــود را آغ ــه ســخنان خ ــم ك می كن

 اســتاد اســفندیار معتمــدی: ابتــدا بــه مناســبت حادثــۀ 
ــش  ــک كشــور پی ــران فیزی ــی از دبی ــرای یک ــه ب ــواری ك ناگ
آمــد بیانیــۀ اتحادیــۀ انجمن هــای معلمــان فیزیــک را خدمــت 
ــر  ــون، خب ــه راجع ــا الی ــه و انّ ــا للل ــم. انّ ــت می كن ــما قرائ ش
غم انگیــز و دردنــاک كشــته شــدن مظلومانــه شــادروان 
ــه  محســن خشخاشــی دبیــر گران قــدر فیزیــک در دبیرســتان حافظیــۀ بروجــرد ب
ــازک و طبــع  ــر دل ن ــدوه را ب دســت یــک دانش آمــوز مدرســه موجــی از غــم و ان
ــت  ــن مصیب ــاری ســاخته اســت. ای ــا را ج ــان نشــانده و اشــک آن ه ــف معلم لطی
فراموش نشــدنی را بــه خانــوادۀ بــزرگ معلمــان ایران زمیــن به ویــژه دبیــران 
فیزیــک دلســوز و كوشــای كشــور باالخــص معلمــان و انجمن هــای فیزیــک 
ــم و رســیدگی  ــت می گویی اســتان های كشــور مخصوصــاً لرســتان تســلیت و تعزی
ســریع بــه ابعــاد مختلــف ایــن فاجعــه، اتخــاذ راهکارهــای عملــی بــرای جلوگیــری 
ــراز  ــا اح ــم را ب ــت معل ــت و منزل ــه امنی ــژه ب ــام وی ــه و اهتم ــرار آن و توج از تک
مســؤولیت بیشــتر از مقامــات مســؤول درخواســت داریــم. از طــرف شــورای اجرایــی 

اتحادیۀ انجمن های آموزشی معلمان فیزیک ایران.
امــا كتــاب درســی، درســت از آغــاز تأســیس دارالفنــون مســألۀ كتــاب درســی 
ــوم  ــه در عل ــی ك ــادل واژه های ــی مع ــات علم ــا اصطالح ــد. م ــرح ش ــران مط در ای
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مطــرح اســت را نداشــته ایم، چاپ خانــه نداشــتیم، نویســندۀ كتــاب در ایــن 
قســمت نداشــتیم، هیچ یــک از امکاناتــی كــه بــرای یــک تألیــف خــوب الزم بــود در 
ایــن كشــور نداشــتیم، حداقــِل اطالعــاِت علمــی را هــم نداشــتیم. حــدود یک صــد 
ســال طــول كشــید تــا مــا توانســتیم بخشــی از اطالعــات علمــی جهــان را بــه ایــن 
ــود  ــن ب ــی ای ــای علم ــن مســؤولیت كتاب ه ــاید مهم تری ــم. ش ــل كنی كشــور منتق
كــه وســیلۀ انتقــال دانــش از كشــورهای پیشــرفته بــه كشــور مــا باشــد. در اینجــا 

افــرادی پرشــمار تــالش بســیار كردنــد. 
چــه خــوب بــود اگــر می توانســتیم نــام همــه آن بزرگانــی كــه در ایــن كشــور 
ــم  ــه می توانی ــم. چگون ــان می كردی ــا بی ــود اینج ــاب درســی ب ــف كت ــان تألی كارش
ــه  ــود ك ــه می ش ــه متوج ــی ك ــه در 1304 وقت ــم ك ــد آرام نبری ــمی از احم اس
دانش آمــوزان آزمایــش نمی كننــد و آزمایشــگاه ندارنــد كتابــی می نویســد و 
ــا  ــه ب ــرد ك ــم می گی ــد  تصمی ــد و بع ــش می كن ــوزان كالس ــه دانش آم ــه ب هدی
ــه یــاد امیركبیــر تألیــف كننــد. كتاب هــای  كمــک دوســتانش مجموعــه امیــر را ب
ــتند و  ــن در 1317نوش ــر روش ــیاه و دكت ــر قلم س ــابی، دكت ــر حس ــی را دكت وزارت
ــه دســت  ــود ب ــر نوشــته شــده ب ــوان رن بعــد در 1324مجموعــه ای كــه تحــت عن

ــا.  ــان و رهنم ــی زاده، نوروزی رضــا قل
ــی را  ــاب درس ــه كت ــرای این ك ــم ب ــم و بگوی ــیاه كنی ــر قلم س ــادی از دكت ی
ــبانه روز  ــی را در ش ــاعات درس ــترین س ــند بیش ــور بنویس ــوزان كش ــرای دانش آم ب
ــان  ــه جوان ــزرگان، خوش بختان ــروه ب ــال آن گ ــه دنب ــد. ب ــتن می كردن ــرف نوش ص
هــم در ایــن راه وارد شــدند و كتــاب نوشــتند. گرچــه ممکــن اســت مــا فرصتــی 
نداشــته باشــیم كــه نامــی از آن هــا ببریــم. بااین همــه، چگونــه می توانیــم از 
آقــای شــریف زاده یــاد نکنــم. البتــه دوتــا شــریف زاده، یکــی هوشــنگ شــریف زاده 
ــا كمــک دوســتانش نوشــتند و یکــی آقــای  كتاب هــای علــوم دورۀ راهنمایــی را ب
محمدرضــا شــریف زاده كــه وقتــی جنــاب احمــدی مســؤول گــروه فیزیــک در دفتــر 
ــه ســاخته شــده  ــل این ك ــرد مث ــن م ــه ای ــن ك ــد گفت ــت می كردن پژوهــش صحب
اســت بــرای خدمــت كــردن بــه ایــن كشــور. خوش بختانــه جوانانــی داریــم نه تنهــا 
آن هایــی كــه ایــن كتاب هــای درســی را تألیــف می كننــد، بلکــه آن هایــی هــم كــه 
انتقــاد می كننــد آن هــا هــم بــا دقــت بررســی كردنــد و مســائلی را مطــرح كردنــد. 
ــی  ــی تکامل ــم حركت ــروع كردی ــته ش ــه از گذش ــدی ك ــا در رون ــه م خوش بختان
ــای  ــد و آق ــود آم ــه وج ــی ب ــاب درس ــازمان كت ــه س ــی ك ــژه از زمان ــم. به وی داری
ــه عهــده گرفتنــد و  دكتــر محمــود بهــزاد مســؤولیت ســازمان كتــاب درســی را ب

ــی رود.  ــاال پیــش م ــه ســطح ب ــه ب كاری شــروع شــد كــه خوش بختان
ولــی یــک مســألۀ مهــم، مــا از كتــاب درســی خیلــی انتظــار داریــم، آیــا درســت 
اســت؟ اگــر قــرار باشــد مطالــب را بخواهیــم حفــظ كنیــم و تحویــل امتحــان بدیــم، 
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ــام  ــوب انج ــودش را خ ــالت خ ــت رس ــته اس ــی توانس ــاب درس ــوب، كت ــیار خ بس
ــم  ــای عل ــه فرآورده ه ــی ك ــر از آن زمان ــه دیگ ــد ك ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد. ول بده
را مــا می خواهیــم منتقــل كنیــم یــک مقــدار گذشــته باشــد. مــا بــه دنبــال ایــن 
هســتیم كــه فرآینــد علــم را دانشــگاه و حوزه هــای آموزشــی كشــور منتقــل كنیــم 
ــه  ــت ك ــن اس ــت، ای ــزرگ نیس ــألۀ ب ــن مس ــخگوی ای ــا پاس ــی تنه ــاب درس و كت
ــی  ــته های آموزش ــا بس ــر ی ــی دیگ ــواد آموزش ــی، م ــاب درس ــه كت ــای كلم به ج
دیگــر یــا مجموعــه فعالیت هایــی را كــه می توانــد به وســیله مــواد درســی 
منتقــل كــرد مطــرح می شــود و مــا در ایــن قســمت مشــکل داریــم. مــن همیــن 
ــد  ــرح ش ــک مط ــای فیزی ــی كتاب ه ــوع آسیب شناس ــه موض ــر ك ــد روز اخی چن
ــا پرســش هایی را  ــم. از آن ه ــرح كن ــأله را مط ــازمان ها مس ــا برخــی س توانســتم ب
ــه  ــائلی ك ــی از مس ــکالتی دارد و برخ ــه مش ــک چ ــای فیزی ــه كتاب ه ــم ك بخواه
مطــرح كــردم خدمــت شــما می گویــم. گفتــه شــده اســت كــه اصــوالً كتاب هــای 
درســی مــا كنکورمحــور اســت نــه زندگــی محــور ایــن شــاید بــه دنبــال فرمایــش 
ــی از  ــد. یک ــرح كردن ــائل را مط ــن مس ــه ای ــود ك ــی ب ــر فدای ــم دكت ــركار خان س
دوســتان یــا بیــش از یــک نفــر، تعــداد زیــادی!، ایــن مســأله را مطــرح كردنــد كــه 
ــوزش و  ــه آم ــدودی ك ــاعت های مح ــی را در س ــای درس ــم كتاب ه ــا نمی توانی م
ــس  ــه روز هــم ســاعت های تدری ــم و روزب ــرده اســت درس بدهی ــرورش اعــالم ك پ
ــتان  ــا در كالس اول دبیرس ــاًل م ــه مث ــب ك ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــر می ش ــا كمت م
ــوم  ــی عل ــاعت آموزش ــاعت، س ــود، 11 س ــی می ش ــوم فعل ــادل كالس س ــه مع ك
ــای  ــت. در كتاب ه ــیده اس ــاعت رس ــار س ــا چه ــاعت ی ــه س ــه س ــتیم اآلن ب داش
ــه  ــر ب ــی كمت ــم علم ــن مفاهی ــن ای ــود ولیک ــان می ش ــی بی ــم علم ــی مفاهی درس
كاربردهــا منتهــی می شــود. درنتیجــه امــروز علــم بــرای علــم شــاید خیلــی مطــرح 
نباشــد علــم بــرای فنــاوری و علــم بــرای زندگــی مطــرح اســت و انتظــار ایــن اســت 
ــی  ــم ویژگ ــی می كنی ــم بررس ــه داری ــمتی ك ــر قس ــا در ه ــه م ــائلی را ك ــه مس ك
فنــاوری یــا كاربــردش در زندگــی چــه هســت. بعضــی از دوســتان مــا اعــالم كردنــد 
كــه مــا ناچــار هســتیم كــه بخشــی  از وقــت محدودمــان را ریاضــی تدریــس كنیــم 
تــا مفاهیــم فیزیــک را بتوانیــم منتقــل كنیــم و ایــن مشــکل عمــده ای اســت. اصــوالً 
گفتــه شــده كــه كتاب هــای درســی هنــوز بــه دنبــال ایــن اســت كــه فرآورده هــای 
علــم را بــه دانش آمــوزان منتقــل كننــد و كمتــر در اندیشــۀ تالشــی بــرای آمــوزش 
ــه  ــم در جامع ــاز داری ــا نی ــه م ــه این ك ــا توجــه ب ــده می شــود و ب ــم دی ــد عل فراین
كنونــی به ســوی تولیــد علــم حركــت بکنیــم، الزم اســت كــه فراینــد علــم را از راه 

ــم ــس كنی ــان تدری ــای معلم ــاب درســی و از راه آموزش ه كت
ــا هــم  ــروز ب ــود وقتــی دی ــه ای نوشــته ب ــا كــه مقال ــز م یکــی از دوســتان عزی
ــیرازه  ــی ش ــاب درس ــه كت ــت ك ــم گف ــت می كردی ــد صحب ــه كارآم ــارۀ مدرس درب
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ــرد.  ــاز ك ــیرازه ب ــتی ش ــاب را بایس ــد، كت ــل كن ــد ح ــکلی را نمی توان ــته مش بس
ــاز بــه چــه معنــی اســت ایشــان گفتنــد  وقتــی از ایشــان ســؤال كــردم شــیرازه ب
كــه مــا صفحاتــی را جــدا از یکدیگــر بدهیــم و از دانش آمــوز و از معلــم در كالس 
درس بخواهیــم كــه بعضــی از مفاهیــم را اضافــه كنــد. عزیــز مــا آقــای حســین زاده 
ــی  ــردم منته ــان ك ــد. دعوتش ــد بودن ــه کارآم ــه مدرس ــردبیر مجل ــه س ــتند ك هس
خودشــان هــم خیلــی اظهــار تأســف كردنــد كــه شــاید نتواننــد در جلســه حضــور 

داشــته باشــند. 
شــاید به جــای این كــه 3 نفــر 4 نفــر در دفتــر تألیــف باشــند كــه ایــن دوســتان 
عزیــز مــا كوشــش خــود را می كننــد، به جــای این كــه یــک عــده محــدودی كتــاب 
ــا 50 نفــر باشــد  ــد، 40  ی ــر فرمودن ــم دكت بنویســند، همان طــور كــه ســركار خان
ــارغ شــده  و در ضمــن آدم هایــی كــه از مســائل اولیــه زندگی شــان یــک مقــدار ف
ــا  ــند این ه ــته باش ــان را داش ــه زندگی ش ــائل اولی ــوز مس ــرادی هن ــر اف ــند. اگ باش
ــن راه  ــی در ای ــا فداكاری های ــت ب ــن اس ــد ممک ــت، هرچن ــکل اس ــان مش برایش
حركــت كننــد. شــاید بعضــی از دوســتان مــا متوجــه هســتند ایــن جملــه ای كــه 

ــم منظــور چــه اســت.  ــن می گوی م
ــاًل  ــت كام ــه وق ــتند ك ــد هس ــره عالقه من ــر بصی ــاب دكت ــه جن ــی ك از آن جای
تنظیــم بشــود مــا كوششــمان ایــن اســت كــه در هنــگام تغییــر در كتــاب درســی 
ــه بعضــی  ــن توجــه شــود. بســیاری از زمان هــای گذشــته ب ــم بیــش از ای ــه معل ب
ــت  ــم آگاه می توانس ــک معل ــود ی ــی وج ــید ول ــاب نمی رس ــای درس كت كالس ه
ــه  ــرادی  داشــته باشــیم ك ــم اف ــا ه ــر م ــرد. اگ ــا را بگی ــی همــۀ چیزه جــای خال
ــر  ــی را س ــم معلم ــق نداری ــا ح ــوزش م ــدون آم ــند، ب ــده باش ــوزش دی ــاً آم واقع
ــا  ــد و ی ــده باش ــل ش ــان ح ــه زندگی ش ــائل اولی ــر مس ــتیم. اگ كالس درس بفرس
بــه درجــه اســتغنا رســیده باشــند كــه بتواننــد آن مفاهیــم را منتقــل كنــد، بــدون 
كتــاب هــم او می توانــد منتقــل كنــد ولــی خــوب چــون معلمــان مــا در آن درجــه 
نباشــند جنــاب آقــای احمــد آرام نباشــند محمــود بهــزاد نباشــند احمــد بیرشــک 
ــی  ــا آن جای ــا را ت ــم این ه نباشــند. گــروه معلمــان هســتند بســیار خــوب می توانی
كــه ممکــن اســت از امنیــت شــغلی بــه آن هــا بدهیــم، تغییــر زندگــی بــه آن هــا 
ــی از  ــن صــورت می تواننــد خیل ــه آن هــا بدهیــم در ای بدهیــم آموزش هــای الزم ب
مســائل را حــل كننــد. كتــاب مــا معلــم مــا ارزشــیابی مــا مــواد آموزشــی دیگــر 
ســاختمان مدرســه همــه این هــا بایســتی به صــورت سیســتماتیک مــورد بررســی 

قــرار بگیــرد. بــا تشــکر از شــما. 

دكتــر بصیــره: بســیار ســپاس گزارم. نــام اســفندیار معتمــدی بــا تاریــخ آمــوزش 
در ایــران گــره خــورده و ایــن پیونــد هــم ناگسســتنی اســت، تاریــخ متحركــی اســت 

نقد شفاهی
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و خــدا عمــر باعــزت بــه ایشــان بدهــد تــا بازهــم بــه تألیــف تاریــخ آمــوزش فیزیــک 
و علــوم در ایــران بپردازنــد. بســیار ســپاس گزارم. 

ــک  ــتاد فیزی ــان اس ــم. ایش ــوت می كن ــی دع ــر اكباتان ــر امی ــای دكت ــاب آق از جن
ــا ایــن لفــظ  ــی به عنــوان یــک معلــم كــه همیشــه ب دانشــگاه لرســتان هســت، ول
مــن بــه ایشــان و بســیاری از عزیــزان افتخــار می كنیــم، بیشــتر شــاید بــا آمــوزش 
و پــرورش مأنــوس باشــند تــا بــا وزارت علــوم و فنــاوری یــا بــا ســاختار دانشــگاه و 
احاطــۀ ایشــان هــم در رابطــه بــا مســائل درســی و هــم مســألۀ آمــوزش از ایشــان 
ــی 15  ــد وقــت شــما هــم آقــای دكتــر اكباتان ــم كــه تشــریف بیاورن دعــوت كردی

دقیقــه اســت، بــا عــرض معــذرت. شــنونده نظــرات ایشــان هســتیم.  

دكتــر اكباتانــی: خیلــی جالــب اســت! آن مطالبــی كــه مــن 
ــدون این كــه  ــم ب ــودم در مــوردش صحبــت كن فکــر كــرده ب
ــه  ــورد چ ــد در م ــتان می خواهن ــم دوس ــته باش ــالع داش اط
چیــزی حــرف بزننــد ادامــه صحبت هــای شماســت )خطــاب 
ــم!  ــه اســتاد معتمــدی(. مثــل این كــه همــۀ مــا یــک جوری ب
جنــاب آقــای معتمــدی، هــم بــه خاطــر خودشــان و هــم بــه خاطــر چیزهایــی كــه 
ــاد  ــاد می كننــد از معلمــان دلیــر چنــان ی در ذهنشــان هســت و از كســانی  كــه ی
ــر  ــه ه ــن ب ــد و ای ــار معلمــان زندگــی كردن ــگار خودشــان در كن ــه ان ــد ك می كنن
ــر از انســان های شــریف  ــران پ ــرورش ای ــن را می رســاند كــه آمــوزش و پ حــال ای
ــوزش و  ــن آم ــط همی ــا توس ــور م ــه كش ــت ك ــن اس ــم ای ــه اش ه ــت و نتیج اس

پرورش ما تبدیل به همین امروز ما شده است. 
ــم كــه  ــم بگوی ــه ای را هــم قبــل از این كــه مــن ســخنرانی ام را شــروع كن نکت
اثــر علــم در توســعه و جامعــه كــه خانــم دكتــر فدایــی بــه آن اشــاره كردنــد، شــبیه 
ــه ای.  ــر پروان ــه آن می گوینــد اث ــان ب اصطالحــی اســت در فیزیــک كــه فیزیک دان

ــک  ــک روزی ی ــر ی ــد اگ ــت؟ می گوین ــی اش چیس ــه ای معن ــر پروان ــن اث ای
ــد  ــه بع ــه دو هفت ــی ك ــرش روی طوفان ــد تأثی ــرواز كن ــه ای در ماداگاســکار پ پروان
ــه  ــان ب ــن فیزیک دان ــی بی ــن مثال ــت. چنی ــرد، چیس ــورت می گی ــازون ص در آم
ــی  ــد، ول ــد بررســی كنن ــن معنــی نیســت كــه یــک چنیــن تأثیــری را می توانن ای
هدفشــان ایــن اســت كــه دنیایــی را تصــور كننــد كــه آن پروانــه در آن بــال نــزده 
ــال زده و ببیننــد كــه تفــاوت  ــه در آن ب ــا دنیایــی كــه آن پروان و مقایســه كنــد ب
ــه  ــا هــم مقایســه می كنــم، ب ــا را ب در چیســت. ببینیــد چــرا مــن اینجــا ایــن دوت
ایــن دلیــل كــه می خواهــم بگویــم اگــر آمــوزش علــوم در ایــران اتفــاق نمی افتــاد 
مثــاًل 60 ســال پیــش حــدود ســال های 1320 یــک نــگاه داشــتیم اآلن كــه اتفــاق 
افتــاد یــک نــگاه داریــم. مقایســه ایــن دو البتــه فقــط ذهنــی اســت ولــی بــه نظــر 

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
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ــه همیــن  ــران چهــره دیگــری بگیــرد و ب ــوم ای ــن آمــوزش عل ــا ای می رســد كــه ب
ــت  ــوم و  فعالی ــوزش عل ــودن آم ــن موجــه ب ــن انگشــت گذاشــتم روی ای ــت م عل
همــۀ كســانی كــه در ایــن زمینــه كار می كننــد و ارج گذاشــتن بــه زحمــات آن هــا 
ــه  ــی نهادین ــر علم ــا تفک ــم و آی ــت عل ــرش و اهمی ــا. از نگ ــی از آن ه و قدرشناس
هســت صحبــت شــد مــن قبــل از این كــه اصــاًل توضیــح بــدم چــرا . فکــر می كنــم 

ســه تــا نکتــه هســت در ایــن زمینــه كــه بایــد بــا دقــت بــه آن توجــه كــرد.  
و  افراطــی  عمل گرایانــه  فایده گرایانــه،  اساســاً  ایــران  در  علــوم  آمــوزش 
اقتضاگرایانــه اســت. ایــن از روز اول بــر ایــن اســاس بنیــان گذاشــته شــده و ایــن 
نــوع تفکــر بــه مفهــوم آمــوزش چنــان بــه درک آموزشــی و درک علمــی ایرانیــان 
ــا  ــرای م ــدر ب ــد كــه چق ــن می بینن ــع ای ــر آموزشــی را فقــط تاب ــه ه چســبیده ك
ــان  ــه دلم ــی ك ــد، آن جای ــت می كن ــه درس ــا نخب ــرای م ــدر ب ــت چق ــد اس مفی
ــه  ــدا. ب ــان خ ــه ام ــم ب ــم ول می كنی ــه را ه ــم و بقی ــه می داری ــد را نگ می خواه
ایــن جملــه ای كــه آقــای معتمــدی گفتنــد توجــه بفرماییــد صــد ســال طول كشــید 
ــا داشــته  ــی معن ببینیــد صــد ســال واژه علمــی واژه ای كــه صــد ســال قبــل جای
یعنــی صــد ســال طــول كشــید تــا این جــور منابعــی داریــم. این كــه آقــای بصیــره 
فرمودنــد نهادینــه بــودن تفکــر علمــی، خــوب ایــن حــرف ســنگینی اســت. علــم در 
ایــران فقــط از آن می خواهنــد اســتفاده بشــود بــرای چــه؟ یــک آدم هایــی درســت 
كنیــم كــه بــه دردمــان بخورنــد، بــه درد چــه می خــورد؟ بــه درد آن برنامه ریــزی 
كــه معمــوالً می كنیــم. خــوب در ایــن زمینــه هــم كار شــده ســرمایه گذاری شــده 
آدم هایــی بــزرگ تربیــت شــدن آدم هــای بزرگــی زحمــت كشــیدند یــک عــده ای راه 
را  پیــش بردنــد بــه درد هــم خوردنــد یــک عــده ای هــم از ایــن وســط لغــو شــدن. 
ــا همیــن امــروز كــه  ــران پایه گــذاری شــد ت ــن نظــام در ای از همــان روزی كــه ای

ایــران مواجــه بــا مســألۀ فــرار مغزهاســت. 
ــان  ــران هم ــک در ای ــاب فیزی ــوزش كت ــی آم ــن آسیب شناس ــان م ــه گم ب
ــم در  ــوزش عل ــی آم ــت. آسیب شناس ــران اس ــم در ای ــوزش عل ــی آم آسیب شناس
ایــران یعنــی آسیب شناســی خــود مفهــوم علــم در ایــران. در ایــران علــم در ذهــن 
اســت. حــاال عمــوم كــه جــای خــود دارد ولــی در ذهــن برنامه ریــزان و كارگــزاران 
ــت.  ــه اس ــه و اقتضاگرایان ــه، عمل گرایان ــدر فایده گرایان ــم همان ق ــا از عل ــی م علم
علــم یــک شــیوۀ تفکــر اســت. آدم هایــی كــه علمــی فکــر می كننــد بــا آدم هایــی 
كــه علمــی فکــر نمی كننــد فــرق دارنــد، فــرق اساســی دارنــد یعنــی مثــل این كــه 
در دو دنیــای متفــاوت زندگــی می كننــد. كار آمــوزش، پــرورش چنیــن آدم هایــی 

ــن نبــوده اســت.  ــران از آغــاز ای ــوم در ای اســت. درحالی كــه هــدف آمــوزش عل
ــک نمســاوی؛ از ســال 1231 شمســی  ــاب فیزی ــم: كت ــال می زن ــک مث ــن ی م
ــس  ــاه پ ــی كوت ــی مدت ــوزش داده می شــد یعن ــران آم ــاب در ای ــن كت ــات ای مقدم
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ــان  ــه زب ــاب ب ــن كت ــران. در 1236 هجــری شمســی ای ــون ته از تأســیس دارالفن
فارســی درآمــد و ازآن پــس متــن فارســی در تدریــس بــه كار رفــت. تفکــر  آمــوزش 
در ایــران هنــوز مطابــق بــا محتویــات ایــن كتــاب اســت یعنــی مــن ایــن كتــاب را 
ــاد  ــا ی ــه بچه ه ــا ب ــه م ــه ك ــا گفت ــی را این ج ــان چیزهای ــم هم ــم می بین ورق بزن
ــه، چیزهــای  ــرات صــورت گرفت ــی تغیی ــم. خیل ــرو كنی ــم و در مغزشــان ف می دهی
جدیــد آمــده اســت، چیزهــای بهتــر آمــده اســت، تــالش بهتــر بــرای بهبــود آموزش 
صــورت گرفتــه اســت. ایــن همــه كار شــده و بایــد دیــد كــه ایــران در ایــن مــدت 

عــوض شــده اســت. امــا متأســفانه چنیــن نیســت.
اندیشــه رایــج همچنــان ایــن اســت: تجــدد آمرانــه؛ تغییــر از بــاال. كســانی كــه 
ــران  ــد كــه در ای ــن بودن ــال ای ــه دنب ــد ب ــران طراحــی كردن ــوزش را در ای ــن آم ای
ــه و  ــد در توپخان ــه بتوانن ــد ك ــدا كنن ــرورش پی ــانی پ ــدس و كس ــین، مهن تکنس
ــر  ــا را بهت ــد، كشــاورزی م ــی كار كنن ــد، در مؤسســات صنعت ــت كنن ــش فعالی ارت
ــت  ــوق دان تربی ــی حق ــوند ول ــی بش ــوند، وكالی خوب ــی بش ــکان خوب ــد، پزش كنن
ــد  ــیس ش ــون تأس ــران دارالفن ــم. در ای ــت نمی كنی ــناس تربی ــم، زیست ش نمی كنی
امــا دارالعلــوم تأســیس نشــد.  ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت. البتــه بــه ایــن معنــا 
ــر می شــد  ــوم تأســیس می شــد همــه مســائل بهت نیســت كــه اگــر آن روز دارالعل
ــد  ــادل بای ــا آدم ع ــد كــه در كشــور م ــه وجــود می آم ــن تفکــر ب ــل ای ــی حداق ول

تربیــت كنیــم نــه تکنســین متخصصــی كــه بــه درد مــا بخــورد. 
ــد چطــور ادامــه پیــدا كــرد: مــا امــروز كــه در اینجــا  خــوب ببینیــد ایــن رون
ــا می شــود و  ــه بودجــۀ عظیمــی صــرف آن ه ــم ك ــزرگ داری ــاد ب نشســتیم دو نه
افــراد بســیار شایســته و شــخصیت های برجســته ای در ایــن دو نهــاد كار می كننــد، 
یکــی وزارت آمــوزش و پــرورش و دیگــری وزارت علــوم. درحالی كــه ایــن دو نهــاد 
آموزشــی اساســاً هــم وظایفشــان و هــم كارشــان و هــم اهدافشــان به طــور اساســی 

ــا هــم متفــاوت اســت. به طــور بنیــادی!  ب
كار آمــوزش و پــرورش، آمــوزش عمومــی اســت، یعنــی چــه؟ یعنــی می خواهیم 
انســانی بــار بیاوریــم كــه در یــک جامعــه مدنــی بتوانــد تصمیــم بگیــرد. بتوانــد فکر 
كنــد و خــوب را از بــد تشــخیص دهــد ولــی كار وزارت علــوم پــرورش متخصــص 
ــرای  ــد و توانســت ب ــت ش ــرورش تربی ــوزش و پ ــه در آم ــی انســانی ك اســت، یعن
خــود تصمیــم بگیــرد و راهــش را انتخــاب كنــد بــه كمــک آمــوزش عالــی آن قــدر 

توانایــی پیــدا كنــد بتوانــد حرفــه ای را برگزینــد.
ــی دارد.  ــز همخوان ــخ نی ــی در تمــام تاری ــان آموزشــی عرف ــا جری ــد ب ــن رون ای
همیشــه انســان ها در چارچــوب تقلیــدی و ملــی خــود تربیــت می شــدند و تبدیــل 
ــد  ــه می آموختن ــک حرف ــدک ی ــپس اندک ان ــدند. س ــرم می ش ــخصی محت ــه ش ب
و بــا آن زندگــی می كردنــد و متخصــص یــک كار می شــدند. حــال برحســب 
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ــاوت  ــا تف ــن تخصص ه ــطح  ای ــود، س ــدر ب ــه چق ــم در آن جامع ــراز عل ــه ت این ك
ــه ای و فنــی  ــه اســت. یعنــی در ســاختار حرف ــاال رفت می كــرد. امــروزه تخصــص ب
كســانی پــرورده می شــوند كــه هــم كارشــان و هــم اهدافشــان بــا گذشــته بســیار 
متفــاوت اســت. امــا نکتــه در اینجاســت كــه توانایــی ذهنــی قدمــا خیلــی باالتــر 
ــل  ــد اصــاًل قاب ــروزه می كنن ــه ام ــی ك ــا كارهای ــد ب ــه می كردن ــی ك ــود و  كارهای ب
ــن امــکان را یافتنــد كــه بتواننــد آدم هــای برجســته ای  مقایســه نیســت. آن هــا ای
شــوند، بتواننــد اختــراع كننــد اكتشــاف كننــد، بتواننــد در علــم كار كننــد و ببیننــد 
نیازهــای واقعــی جامعــه چیســت چــون پــرورش آن هــا اساســاً متفــاوت بــود. چنین 
آدم هایــی بــه ایــن دلیــل پــرورش پیــدا كردنــد و توانســتند خودشــان را بــه ایــن 
ســطح از لیاقــت حرفــه ای برســانند كــه در نظامــی مثــل نظــام آمــوزش و پــرورش 

بــا فرهنگــی غنــی بــزرگ شــدند. غنــای فرهنگــی!
میــان داشــتن فرهنــگ غنــی و دانســتن مفهــوم علمــی فکــر كــردن بایــد تمایــز 
قائــل شــد. مقصــودم ایــن نیســت كــه بداننــد قوانیــن نیوتــن یعنــی چــه؟ خانــم 
ــا  دكتــر ســیدفدایی مثالــی زد و دیدیــم در آمــوزش و پــرورش كار انجــام شــده ی
بــدون آمادگــی انجــام شــده اســت یــا بیــن چنــد نفــر فهمیــدن چــه جــوری انجــام 

شــده.
اجــازه دهیــد مــن مثالــی از تجربیــات خــود بزنــم. پاســخ ایشــان را می دهــم. 
نه تنهــا دانش آمــوزان كــه حتــی دانشــجویان دكتــرا در ایــران مشــکل دارنــد. مــن 
دانشــجوی دكترایــی را ســراغ دارم كــه هنــوز نمی دانــد دســتگاه اینرســیال یعنــی 
چــه! و در ایــن زمینــه اشــکال دارد. ایــن اشــکاالت از كجــا آمــده اســت؟ از آنجــا 
ــد. درس را  ــخ ده ــند پاس ــه از او می پرس ــه آنچ ــا ب ــده ت ــط درس را خوان ــه فق ك

نخوانــده اســت كــه روی آن فکــر كنــد.
ــای  ــی پ ــای جهان ــه رقابت ه ــگان ب ــن دانش آموخت ــه ای ــم ك ــرض كنی ــال ف ح
ــا از  ــا دارد و م ــال م ــه ح ــودی ب ــه س ــا چ ــن  رقابت ه ــت در ای ــد. موفقی بگذارن
ــن اســت كــه چطــور از الگوهایمــان پیــش  ــد ای ــه بعی ــم. مرحل آن چــه می خواهی
ــا ژاپنــی  ــه مــا هــم بشــویم مثــل همــه. مگــر نمی گوینــد ایرانــی ب بیفتیــم، چگون

ــی دارد.  ــی و انگلیســی و فرانســوی فرق ــا چین ــر ب ــدارد؟ مگ ــی ن فرق
امــروزه ایــران خیلــی پیشــرفت كــرده و به جایــی رســیده اســت كــه می توانــد 
مثــاًل GMD خــود را بــا كشــورهای دیگــر مقایســه كنــد ولــی هنــوز خیلــی پاییــن 

اســت. امــا متأســفانه یــک نفــر نیســت فکــر كنــد مشــکل چیســت؟ 
ــما در  ــی ش ــته ای و فن ــور رش ــت. در ام ــی اس ــارت عال ــگاه نظ ــه دانش وظیف
همــه زمینه هــا. وظیفــۀ آمــوزش و پــرورش دادن ایده هــای اولیــه بــه هــر یــک از 
شــهروندان كشــور اســت تــا بتوانــد بــا همــه مشــخصات فرهنگــی و مدنــی ســازگار 
زندگــی كنــد و در آن جامعــه تصویــری بهینــه از سرنوشــتش بگیــرد. آمــوزش علــوم 
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بدیــن انســان ها در چارچــوب آمــوزش و پــرورش، پــرورش چنیــن چیــزی اســت! 
یــک بحــث دیگــر را به عنــوان ایــده ای اولیــه مطــرح می كنــم. اصــاًل در 
ــمندان  ــک از دانش ــم فیزی ــی عل ــن علم ــا ورود قوانی ــور م ــک كش ــوزش فیزی آم
ــن كار  ــر م ــودش را دارد و از نظ ــاص خ ــای خ ــده و كاربرده ــف ش ــک كش فیزی
ــد  ــه می بینی ــان ك ــت و همچن ــر نیس ــون آموزش پذی ــت. چ ــتباهی اس ــیار اش بس
ــاب  ــا كت ــادل ب ــاوی مع ــک نمس ــاب فیزی ــن كت ــد ای ــم. ببینی ــم نبوده ای ــق ه موف
هنرســتان های اتریــش در 160 ســال پیــش بــوده اســت و نــه دانشــگاه های 
اتریــش. ایــن نه تنهــا بــه روش آموزشــی امــروز مــا تبدیــل شــده بلکــه بــه تفکــر 
حاكــم بــر نظــام آموزشــی مــا تبدیــل شــده و ایــن بدتــر اســت و مســألۀ اصلــی نیــز 

ــا اســت.  ــن ج در همی
ــاً فایده گــرا شــده اند. پزشــک  ــی آمــوزش، تحصیل كــردگان غالب در نظــام كنون
می خواهــد از پزشــکی خــود بــه بهتریــن وجــه بهــرۀ مالــی ببــرد. مهنــدس، وكیــل 
ــه نظــر  ــِی ب ــن فایده گرای ــن شــکل. ای ــه همی ــز ب دادگســتری و دیگــر مشــاغل نی
مــن ویرانگــر، در ذهــن مــردم كشــور مــا تســری پیــدا كــرده اســت. بــه همیــن دلی 
مــردم گمــان می كنــد كــه هــر چیــز بایــد فــوری بــه بهــره وری برســد و ارزش آن 

بــه ارزش بهــره ای كــه از آن انتظــار داریــم بســتگی دارد.
ــی  ــت. یک ــم اس ــب فه ــل مطل ــوم. اص ــب دور می ش ــم دارم از مطل ــن كم ك م
از مزایــای علــم فهــم اســت ولــی فهــم و كاربــرد علــم از یکدیگــر جــدا هســتند و 
ایــن فهــم اســت كــه آمــوزش و پــرورش می توانــد در ذهــن بچه هــا نهادینــه كنــد. 
ــا  ــالگی ت ــن از 6-7 س ــی در ذه ــم علم ــردن فه ــه ك ــای نهادین ــی از راه ه یک
ــه  ــن اســت ك ــل می شــود ای ــی فارغ التحصی ــوزش عموم ــه از آم 17-18ســالگی ك
ــی  ــارۀ عمل ــا نمی تواننــد درب ــد. دانشــجویان م ــاره مســائلش حــرف بزن ــد درب بتوان
كــه انجــام می دهنــد تألیــف كننــد. البتــه بــه گمــان مــن در ایــن مــورد وضــع در 
ــر از شــهرهای  ــم بهت ــس می كن ــن تدری ــه م ــی ك ــد جای شــهرهای كوچــک، مانن

ــدارد.  ــرای »حــرف علمــی« زدن وجــود ن ــان معیــار ب ــزرگ اســت. زب ب
كار آمــوزش و پــرورش ایــن اســت كــه بــه بچه هــا زبــان بدهــد.  مثــاًل دربــارۀ 
آن آزمایــش دیــداری كــه خانــم دكتــر ســیدفدایی فرمودنــد. آن آزمایــش نیســت 
خانــم دكتــر فدایــی آن روش اســت! معلــم دســت بچــه 7ســاله 8ســاله را می گیــرد 
ــارۀ آنچــه كــه  ــرد و فــردا در كالس از او می خواهــد درب ــه گــردش علمــی می ب و ب
دیــروز دیــده اســت صحبــت كنــد. وقتــی دانش آمــوز بتوانــد در ایــن بــاره ســخن 
كنــد خواهــد توانســت دربــارۀ آن چیــز هــم بنویســد و چیــزی را كــه فهمیــده بــه 

دیگــری منتقــل كنــد. ایــن آمــوزش علمــی اســت! 
ــیمی،  ــک، ش ــب فیزی ــوم به این ترتی ــوزش عل ــاً آم ــه اساس ــر آنک ــه دیگ نکت
ریاضــی، زیست شناســی زمین شناســی، اقیانوس شناســی روان شناســی  جــواب 
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نــداده اســت. نظــام آمــوزش مــا اساســاً روی ایــن سیســتم طراحــی شــده. كتــاب 
ــخن  ــی س ــت از درخت ــوب اس ــت خ ــه نخس ــدم. صفح ــتان را دی ــوم اول دبس عل
ــرانجام گل،  ــود و س ــه گل می ش ــن جوان ــپس ای ــد. س ــه می زن ــه جوان ــد ك می گوی
میــوه می شــود. امــا وقتــی 4 صفحــه بعــد می خواهــد دربــارۀ مغناطیــس صحبــت 
ــس از آن  ــت پ ــرار اس ــودک ق ــا ك ــه گوی ــد ك ــرح می كن ــی را مط ــد چیزهای كن
ســر كالس الکترومغناطیــس بنشــیند. چــرا؟ چــون هــدف نویســندۀ كتــاب تربیــت 
ــا كارگــر و كارمنــد و جــز آن. درحالی كــه در  ــرق اســت ی مهنــدس و تکنیســین ب

ــار بیاوریــم  آمــوزش و پــرورش مــا بایــد انســان ب
دكتــر بصیــره: آقــای دكتــر عمــادی از دو ســو در اینجــا حضــور دارنــد. ایشــان از 
یک ســو به عنــوان »معــاون ســنجش و ارزیابــی وزارت محتــرم آمــوزش و پــرورش« 
ــد  ــمار می رون ــه ش ــرورش ب ــوزش و پ ــاالی آم ــان رده ب ــت گذاران و مجری از سیاس
ــن  ــد و م ــی می كنن ــم معلم ــوز ه ــابقه هســتند و هن ــی باس ــو معلم ــر س و از دیگ

شــخصاً گمــان دارم وجــه معلمــی بــر ایشــان غالــب اســت. 
حضــور ایشــان در ایــن جمــع بــا توجــه بــه مشــغلۀ بســیار ارزشــمند اســت خصوصــاً 
ــرودگاه  ــد و به رغــم خســتگی بســیار مســتقیماً از ف كــه ایشــان در مأموریــت بودن

ــد.  ــه اینجــا آمده ان ب

دكتر عبدالرسول عمادی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
بحــث نخســت مــن آسیب شناســی اســت كــه همیــن عنــوان 
ــوع  ــد در ایــن زمینــه ســه ن همیــن اآلن عنــوان شــد. مــا بای

ــم:  ــر بگیری ــی را در نظ آسیب شناس
1. آسیب شناسی تألیف كتاب های علوم

2. آسیب شناسی تدریس كتاب های علوم 
3. آسیب شناسی ارزشیابی از محتوای كتاب های علوم. 

ــم  ــرح می كن ــا مط ــه در اینج ــه آنچ ــوم ك ــادآور ش ــد ی ــث بای ــاز بح ــش از آغ پی
ــا شــماری از دوســتان حاضــر در جلســه و  به نوعــی حاصــل جلســاتی اســت كــه ب
برخــی متخصصــان دیگــر داشــته ام و در واقــع می تــوان ســخنان مــرا گــزارش یــا 

ــمار آورد.  ــه ش ــات ب ــانی آن جلس اطالع رس
ــک را  ــاب فیزی ــف كت ــای تألی ــد محدودیت ه ــن بای ــه مؤلفی ــان دارم ك ــی گم ول
ــا وجــود داشــته  ــن كتاب ه ــف ای ــد و از مشــکالتی در مســیر تألی ــوان می كردن عن
ــه  ــی ب ــود وقت ــف می ش ــی تألی ــه كتاب ــد ك ــش می آی ــد. گاه پی ــت می كردن صحب
ــن طــور  ــاب ای ــه چــرا كت ــم متعجــب می شــویم ك ــگاه می كنی ــن ن اســامی مؤلفی
تألیــف شــده اســت. امــا ایــن نویســندگان آدم هــای مهمــی هســتند اولیــن كســانی 
ــه خاطــر دارم در حــدود ســال  ــد كــه توانســتند كتــاب تألیــف كننــد. مــن ب بودن
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ــا شــیوۀ  ــد ت 70-71 از هــر اســتان چنــد آمــوزگار فیزیــک را انتخــاب كــرده بودن
تدریــس كتاب هــای جدیــد را بــه آن هــا آمــوزش دهنــد. در آن هنــگام مــن خیلــی 
جــوان بــودم. افــراد منتخــب در آزمــون معلمــی فیزیــک پذیرفتــه شــده بودنــد. مــا 
2-3 ســال كتاب هــای نظــام قدیــم را تدریــس كــرده بودیــم و اكنــون كــه قــرار بــود 
كتاب هــای نظــام جدیــد تدریــس شــوند، كالس آموزشــی گذاشــته بودنــد و قــرار 
بــود نماینــدگان هــر اســتان پــس از پایــان آموزش هــای ایــن دوره، مهــارت كســب 
ــدرس  ــه م ــر دارم ك ــه خاط ــد. ب ــوزش دهن ــتانی آم ــکاران هم اس ــه هم ــده را ب ش
ــتان  ــک دبیرس ــای فیزی ــن كتاب ه ــی از مؤلفی ــود زاده، یک ــای محم ــا، آق كالس م
بــود. ایــن كتــاب فیزیــک دقیقــاً 168 صفحــه بــود و بایــد تمــام ایــن كتــاب بــرای 
ــای  ــه دورۀ متوســطه پ ــی ب ــه از ســوم راهنمای ــس می شــد ك ــی تدری دانش آموزان
گذاشــته بودنــد. مطالــب كتــاب هــم ســنگین و هــم زیــاد بــود چندان كــه بســیاری 
ــتند آن  ــور نمی توانس ــروم كش ــق مح ــوزان مناط ــژه دانش آم ــوزان، به وی از دانش آم
را بفهمنــد. وقتــی مــن از ایــن موضــوع انتقــاد كــردم ایشــان شــرح ماجــرا را چنیــن 

نقــل كردنــد:
ــرا  ــد اج ــد بای ــام جدی ــه نظ ــود ك ــه ای داده ب ــرورش بخش نام ــوزش و پ ــر آم وزی
می شــود. مــا در گــروه فیزیــک در ســازمان تألیــف و پژوهــش حضــور داشــتیم از 
خــود پرســیدیم كــه چــرا هیــچ كــس بــرای تألیــف كتــاب فیزیــک نظــام جدیــد بــا 
مــا صحبتــی نکــرده اســت. ســرانجام خودمــان تمــاس گرفتیــم تــا بدانیــم آیــا ایــن 
ــر  ــاه دیگ ــد 3-4 م ــرورش فرموده ان ــوزش و پ ــرم آم ــر محت ــه وزی ــد ك ــام جدی نظ
ــا  در مــدارس اجــرا می شــود، كتــاب فیزیــک نمی خواهــد؟ گفتنــی خــوب شــد م
ــه  ــی ك ــد در گفتگوی ــد. بع ــف كنی ــاب تألی ــد كت ــر می خواهی ــد! اگ ــر كردی را خب
ــوان كتــاب نوشــت.  ــه آن هــا گفتیــم كــه در ایــن فرصــت انــدک نمی ت داشــتیم ب
پاســخ دادنــد كــه همــان كتــاب نظــام قدیــم را برداریــد و  »یــک جــور آن را راســت 
ــم و  ــا نپذیرفت ــا م ــد!«. ام ــوض كنی ــدش را ع ــاًل جل ــد. مث ــرهم كنی ــس و س و ری
گفتیــم »ایــن طــور كــه نمی شــود. مــا قــرار اســت نظــام جدیــدی را اجــرا كنیــم. 
بعــد همــان محتــوای ســابق را كــه بــرای یــک ســال تنظیــم شــده اســت بی هیــچ 
ــا  ــا ب ــک از م ــر ی ــرانجام ه ــم؟«. س ــر بگیری ــد در نظ ــام جدی ــرای نظ ــی ب ویرایش
ــه هــم  ــارۀ فیزیــک نوشــتیم و ســپس آن بخش هــا را ب شــتاب بســیار چیــزی درب

بچســبانیم و نامــش را كتــاب فیزیــک بگذاریــم!
خوشــبختانه امــروز از آن زمــان خیلــی فاصلــه گرفته ایــم. دوســتان مــا در 
برنامه ریــزی و پژوهــش تجــارب بســیار ارزنــده ای كســب كرده انــد. فضــای تألیــف 
ــن  ــن ای ــد. م ــی بهترن ــا خیل ــن اآلن كتاب ه ــده و همی ــاوت ش ــی متف ــاب خیل كت
ــرا مــن اخیــراً كتاب هــای جدیــد دبیرســتانی را  ــم زی ــا آگاهــی می زن ســخنان را ب
ویراســتاری كــرده ام. چنــد روز پیــش شــماری از معلمــان به عنــوان طــراح ســؤال 

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد



350308

ســـال اول، شماره 1 و 2
بهار و تابســـتان 1393 

ــن  ــدند م ــی ش ــوزش( معرف ــنجش و آم ــازمان س ــؤول س ــوان مس ــن )به عن ــه م ب
چنــد تــن از معلمیــن فیزیــک را دعــوت كــردم تــا نشســتی بــا هــم داشــته باشــیم. 
همــکاران نســبت بــه گذشــته خیلــی از كتاب هــا راضی تــر بودنــد كتاب هــا 
ــش  ــی پی ــگاه عمل ــدن و ن ــر ش ــمت كاربردی ت ــه س ــر ب ــی دقیق ت ــا رویکردهای ب
ــدم  ــه ع ــه متوج ــوا بلک ــه محت ــه متوج ــیب ها ن ــده ای از آس ــد و بخــش عم رفته ان
آمــوزش روشــمند معلمانــی اســت كــه قــرار اســت ایــن كتاب هــا را تدریــس كننــد. 
ــان را  ــته خودش ــیوه های گذش ــان ش ــند هم ــا می كوش ــکاران م ــیاری از هم بس

ــدارد.  ــد ســازگاری ن ــای جدی ــوای كتاب ه ــا محت ــن ب ــه ای ــد ك ــه دهن ادام
ــه  ــش ب ــال دان ــه انتق ــرورش وظیف ــوزش و پ ــوزه آم ــا در ح ــه م ــر آنک ــه دیگ نکت
ــه  ــش.  اســتاد معتمــدی ب ــد دان ــه تولی ــم، به اضاف ــده داری ــر عه ــوزان را ب دانش آم
ــش  ــد دان ــه آمــوزش فراین ــا وظیف ــد كــه م ــد و فرمودن ــۀ مهمــی اشــاره كردن نکت
ــد  ــه تولی ــاً ب ــد و نهایت ــدا می كن ــق پی ــش تحق ــن دان ــه ای ــه چگون ــم. این ك راداری
علــم منجــر می شــود. مــا وظیفــه فهمانــدن ایــن فراینــد را بــر عهــده داریــم اگــر 
ــی  ــا كار علم ــم نه تنه ــن كار را بکنی ــر ای ــتیم. اگ ــق هس ــم موف ــن كار را بکنی ای
كرده ایــم كــه كار فلســفه علمــی هــم انجــام داده و كار تجربــه علمــی هــم انجــام 
ــفی  ــات فلس ــا ادبی ــاگرد م ــه ش ــم ك ــا كاری كرده ای ــورت م ــن ص ــم. در ای داده ای
ــی  ــد و حت ــق خاطــر بیاب ــم تعل ــه عل ــاز ب ــاز بشناســد و از همــان آغ ــم را از آغ عل

ــدد.  ــکار بن ــد و ب ــش را بدان ــینۀ آن دان ــه پیش ــود ك ــد می ش عالقه من
امــروزه موضوعــات فلســفه علــم و تاریــخ در جامعــه مــا از خــود محتــوای علمــی 
ــم  ــا گروه هــای فلســفه عل ــا ب منفصــل اســت. برخــورد بســیاری از دانشــگاه های م
ــم در  ــفه عل ــای فلس ــن گروه ه ــد ای ــد بدانن ــی می خواهن ــه گوی ــت ك ــان اس چن

ــد؟! ــه می كنن ــی« چ ــای علم ــان »گروه ه می
ــم  ــه روش شناســی عل ــد ك ــان می كنن ــه گم ــل این ك ــه دلی ــن اســت؟ ب چــرا چنی
ــد!  ــز ندارن ــدی نی ــن تردی ــود كمتری ــان خ ــن گم ــت و در ای ــی نیس ــز الزم چی
ــان  ــد و همچن ــود را می خوانن ــی خ ــای علم ــا گزاره ه ــه آن ه ــت ك ــن اس این چنی
كــه هســت بــاور می كننــد و گمــان دارنــد كــه هیچ چیــز دیگــر جــز ایــن نیســت. 
مــا آن چنــان تدریــس علــوم را در شــاگردمان از دانش آمــوز تــا دانشــجو پــی گرفتیــم 
كــه گویــا آنچــه می خوانــد قطعــی یــا قطعــی صــدور و غیرقابــل خدشــه و گفتمانــی 
ــه كــم و كیــف تعقــل در ایــن گفته هــا  بی معــارض اســت. اصــاًل نمی شــود راجــع ب
اندیشــه كــرد ایــن یکــی از آســیب های مهمــی اســت كــه مــا در محتــوای علمــی 

خــود داریــم. 
از مشــکالت دیگــری كــه مــن گمــان می كنــم بشــود در ایــن زمــان كوتــاه بــدان 
پرداخــت ای كــه مــا از منظــر روانشناســی رشــد در دانش آمــوزان  بایــد در محتــوای 
درســی تأمــل كنیــم. بی توجهــی بــه همیــن نکتــه موجــب شــده اســت كــه برخــی 

نقد شفاهی
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ــا یــک فصــل از یــک كتــاب را تدریــس می كنیــم  ــد كــه »م ــه دارن از معلمــان گل
كــه چنــدان دشــوار نیســت امــا وقتــی وارد فصــل بعــد می شــویم ســطح مطالــب 
ــاره در فصــل بعــد ســطح مطالــب پاییــن اســت و ....  ــاره اوج می گیــرد. دوب به یک ب
ــه  كتاب هــای نظــام قدیــم در پایــه اول مســیر اندازه گیــری و بحث هــای مربــوط ب
حركــت بــود. موضــوع كتــاب فیزیــک ســال دوم نــور و گرمــا بــود در كتــاب فیزیــک 
ســوم ســراغ الکتریســیته و منابــع انــرژی و الکترومغناطیــس می رفتیــم كــه نســبت 

بــه مطالــب قبلــی پیچیده تــر و فهــم آن هــا نیــز دشــوارتر اســت. 
امــا اكنــون شــما می بینیــد گرمــا و انــرژی در كالس اول دبیرســتان آمــد اســت. در 
ــز  ــه آنالی ــاز ب ــه نی ــده ك ــرح ش ــی مط ــد بحث های ــاره می بینی ــک دو به یک ب فیزی
بــرداری و فهــم بــردار دارد درحالی كــه شــاگرد هنــوز در ریاضیــات بــردار را نخوانــده 
اســت. اگــر معلــم تــوان تدریــس بــردار را داشــته باشــد و بخواهــد در ایــن موضــوع 
وارد شــود از برنامــۀ درســی عقــب می مانــد و اگــر نخواهــد چنیــن كنــد نمی توانــد 

موضــوع را توضیــح دهــد. 
نکتــۀ دیگــر كــه در ضمــن بنــد اخیــر بــه آن اشــاره شــد عــدم ارتبــاط طولــی میــان 
علــوم دوره ابتدایــی، راهنمایــی و متوســطه اســت. بــه نظــر می رســد ایــن ارتبــاط 
ــه دلیــل این كــه مؤلفیــن مــا خیلــی  ــی هــم درســت تعریــف نشــده اســت. ب طول
ــا هــم مرتبــط نیســتند علومــی را در دوره راهنمایــی درس می دهیــم. بعــد كــه  ب
ــط  ــم رب ــوا و ه ــم محت ــاره ه ــود به یک ب ــطه وارد می ش ــه دورۀ متوس ــوز ب دانش آم
طولــی از بیــن مــی رود. از منظــر رابطــه عرضــی نیــز محتــوای كتاب هــای مختلــف 
ــه  ــد ك ــی را می خوان ــک چیزهای ــاب فیزی ــوز در كت ــاًل دانش آم ــکل دارد. مث مش
هنــوز ریاضیــات آن را نیاموختــه اســت. مثــاًل در فیزیــک ســه، در آغــاز كتــاب بــه 
ــاز اســت درحالی كــه در كتــاب ریاضــی ســه چیســتی و شــرح  مفهــوم مشــتق نی
ــاز ســال  ــد در آغ ــه بای ــزی را ك ــده اســت! یعنــی چی ــاب آم ــان كت مشــتق در پای

ــرد!  ــاد می گی ــد در انتهــای ســال ی بدان
ارتبــاط كتاب هــای فیزیــک و شــیمی نیــز بهتــر از ایــن نیســت. مثــاًل مــا در فیزیــک 
ــای  ــاب شــیمی »گرم ــم و در كت ــژه« می نامی ــای وی ــت گرم ــوم را »ظرفی ــک مفه ی
ــه  ــه دانش آمــوز سیســتم بین المللــی یکاهــا را می آموزیــم و ب ویــژه«. در فیزیــک ب
كار می بریــم و مثــاًل می گوییــم كــه واحــد اندازه گیــری جــرم كیلوگــرم اســت امــا 

در كتــاب شــیمی همــواره واحــد گــرم را بــه كار می بریــم. 
این هــا مشــکالتی اســت كــه مــا در یــک نظــام عرضــی آمــوزش در كشــور داریــم. 
ــا ســاعات  ــد حجــم كتــاب فیزیــک متناســب ب دوســتان و اســاتید ارجمنــد فرمودن
ــدی  ــر معتم ــای دكت ــا آق ــی ب ــه بحث ــش از جلس ــت. پی ــی آن نیس ــس هفتگ تدری
داشــتیم. ایشــان تشــریف آوردنــد مركــز ســنجش. در جلســه ای كــه مــن و ایشــان 
بــا آقــای ندیمــی رئیــس ســازمان پژوهــش داشــتیم مــن بــه آقــای ندیمــی گفتــم 

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد



350310

ســـال اول، شماره 1 و 2
بهار و تابســـتان 1393 

كــه ســاعات آمــوزش فیزیــک و علــوم را  در ایــن نظــام جدیــد چنــد جلســه ای كــم 
كرده ایــد و ایشــان نیــز قــول بررســی دادنــد. البتــه ایشــان نیــز هــم محدودیت هایــی 

ــد.  ــح دادن ــد توضی ــت به گریبان بودن ــا آن دس ــه ب را ك
دیگــر نکتــۀ شایســتۀ تأمــل ایــن اســت كــه اصــوالً مــا چــه حجمــی از محتــوای 
ــا الزم اســت كــه  ــم. آی ــه دانش آمــوز بیاموزی ــد در مدرســه ب دانــش فیزیــک را بای
ــم در  ــد را بیاوری ــک می گنج ــوان فیزی ــل عن ــه ذی ــتان هرچ ــا در دوره دبیرس م
ــه  ــی را ب ــوع را اساس ــد موض ــت چن ــر نیس ــا بهت ــه؟ آی ــا ن ــی ی ــای درس كتاب ه
دانش آمــوز یــاد بدیــم و او را بــه فیزیــک عالقه منــد كنیــم و او خــود بعــداً فیزیــک 
را ادامــه دهــد. البتــه بــرای چنیــن كاری بــه آزمایشــگاه داریــم. امــا متأســفانه مــا 
ــاًل  ــک عم ــگاه فیزی ــای آزمایش ــتیم. كتاب ه ــف هس ــیار ضعی ــه بس ــن زمین در ای
ــی  ــا كم ــد ی ــام نمی دهن ــگاهی انج ــان كار آزمایش ــرا معلم ــتند زی ــده هس بی فای
ــاب  ــم كت ــام قدی ــد. در نظ ــا نمی ده ــه آن ه ــن كار را ب ــازۀ ای ــس اج ــاعت تدری س
ــوزش  ــای آم ــه كالس ه ــا ب ــان م ــد. معلم ــرده بودن ــدا ك ــک را ج آزمایشــگاه فیزی
ــود كــه خــود  ــن ب ــۀ آن هــا ای »تدریــس در آزمایشــگاه فیزیــک« نمی رفتنــد و بهان
ــم  ــگاه را ه ــاعت آزمایش ــه س ــت ك ــاد اس ــدر زی ــش آن ق ــک 1 حجم ــاب فیزی كت
بایــد بــه آن اختصــاص بدهنــد. پــس نیــازی نیســت كــه یــاد بگیرنــد چگونــه در 
ــود كــه  ــی اشــکال اصلــی در اینجــا ب »در آزمایشــگاه فیزیــک آمــوزش دهنــد«. ول
ــوان  ــع ت ــی نداشــتند و در واق ــوزش عمل ــوزش دادن و آم ــارت آم ــا مه ــان م معلم
برگــزاری آزمایشــگاه را نداشــتند و در پــی كســب آن نیــز نبودنــد. ایــن مشــکل هــم 

همچنــان نیــز باقــی اســت. 
آســیب دیگــر، در زمینــۀ ســنجش آمــوزش اســت كــه خــود مــن عجالتــاً نظــارت بر 
ــا محتــوا و مســائل تدریــس  آن را بــر عهــده دارم. پرســش ها در بســیاری مــوارد ب
شــده ســازگاری ندارنــد. ایــن نیــز نکتــۀ مهمــی اســت كــه معمــوالً مشــکل ایجــاد 
ــه درس  ــی اســت ك ــارۀ مطالب ــاب درب ــی كت ــد. بعضــی از پرســش های پایان می كن
ــر اســاس ســطح مشــخصی  ــا این كــه پرســش ها و مســائل معمــوالً ب ــد، ی نیامده ان
ــاب وكتاب  ــور بی حس ــش ها همین ط ــدند. پرس ــن نش ــه و تدوی ــیابی، تهی از ارزش
آمده انــد و معلــوم نیســت دانش آمــوزی كــه بتوانــد یــا نتوانــد بــه هركــدام پاســخ 

دهــد چــه ســطحی دارد. 
ــکاران  ــروز هم ــه در نشســت ام ــن كاری ك ــه ای ــم ك ــد می كن ــن تأكی ــاز م ــن ب م
ــم  ــوان معل ــن به عن ــت. م ــمندی اس ــیار ارزش ــد كار بس ــام دادن ــا انج ــزان م و عزی
فیزیــک و به عنــوان كســی كــه مســؤولیتی در آمــوزش و پــرورش دارد ایــن كار را 
ــن منظــر  ــه از ای ــذارم. جلســه بســیار خــوب و ارزشــمندی اســت. این ك ارج می گ
مــا  وارد نقــد محتــوای آموزشــی بشــویم، كــه محتــوا تنــزل یافتــه و دانش آمــوز بــا 
ــم اســت  ــیار مه ــأله ای بس ــود مس ــه می ش ــل و وارد جامع ــن وضــع فارغ التحصی ای
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كــه بایــد همــۀ صاحب نظــران بــدان توجــه داشــته باشــند. مــن بــر ایــن بــاورم كــه 
ــد از منظــر صاحب نظــران  ــا بای ــک از درس ه ــوزش هــر ی ــوای آموزشــی و آم محت
مجــری یعنــی معلمــان، گروهــای آموزشــی و عــالوه بــر ایــن كســانی كــه از ایــن 

حــد عبــور كــرده و معلمــی را بــه اســتادی دانشــگاه گــره زندنــد بررســی شــود. 

ــه  ــل توجــه آنک ــه قاب ــادی سپاســگزارم. نکت ــر عم ــای دكت ــره: از آق ــر بصی دكت
ــاز  ــی را ب ــر كرامت ــای دكت ــت آق ــک دس ــای فیزی ــی كتاب ه ــوان آسیب شناس عن
می گــذارد كــه از مســؤولین ســرای اهــل قلــم و خانــه كتــاب نشســت های دیگــری 
درخواســت كننــد البتــه بــا زمانــی بیشــتر! در واقــع مــن گمــان دارم كــه حاضــران 
ــد.  ــی برده ان ــه جلســات  پ ــت و ضــرورت این گون ــه اهمی در جلســه بیش ازپیــش ب
ــی  ــب درس ــف كت ــک تألی ــروه فیزی ــو گ ــدی، عض ــای احم ــاب آق ــون از جن اكن
ــت اندركاران  ــی از دس ــدی یک ــای احم ــاب آق ــم. جن ــخنرانی می كن ــه س ــوت ب دع
قدیمــی تألیــف كتــب فیزیــک آمــوزش و پــرورش هســتند. مــن بــار دیگــر از آقــای 
ــد.  ــزار كنن ــه برگ ــن زمین ــری در ای ــه جلســات دیگ ــم ك ــی می خواه ــر كرامت دكت
ــاً  آسیب شناســی  یعنــی اكنــون ضــرورت ایــن جلســات معلــوم شــد. مســأله صرف
كتاب هــای فیزیــک نیســت مســألۀ آمــوزش اســت. اینجــا مســأله نهادینــه كــردن 
یــک تفکــر اســت. یــک آمــوزش علمــی هســت یــک تفکــر علمــی اســت. این هــا 
بایســتی آسیب شناســی بشــوند كــه امیــدوارم آقــای كرامتــی آن را پیگیــری كننــد. 

آقــای احمــدی: بــا توجــه بــه پیشــنهادی كــه شــما 
ــم  ــه نظــرم رســید كــه پرســش ها را مــدون كنی ــد، ب فرمودی
جلســۀ دیگــری داشــته باشــیم و البتــه آقــای دكتــر عمــادی 
نیــز قــول بدهنــد كــه در میــان همکارانشــان در وزارت 
آمــوزش و پــرورش حضــوری پررنگ تــر داشــته باشــند! چــون 
مــن گمــان می كــردم آقــای دكتــر عمــادی قــرار اســت پاســخ انتقاداتــی را كــه بــه 
ــه  حــوزۀ مســؤولیت خودشــان مربــوط می شــود بدهنــد خــود ایشــان نیــز قبــاًل ب
ــوان  ــان به عن ــود ایش ــه خ ــم ك ــون می بین ــا اكن ــد ام ــه بودن ــن را گفت ــن همی م
منتقــد و به عنــوان دبیــری باســابقه و نــه به عنــوان معــاون وزیــر آمــوزش و 
پــرورش صحبــت كردنــد. اآلن بــه گمانــم بحــث كمــی منصفانــه شــده اســت. چــون 
قــرار اســت »احمــدی« در 10-15 دقیقــه پاســخ یــک ســاعت و نیــم انتقــاد دیگــران 

را بدهد!

ــرح  ــخ گویی مط ــاد و پاس ــث انتق ــدی، بح ــای احم ــاب آق ــره: جن ــر بصی دكت
ــت. ــرح اس ــی مط ــت همدل نیس

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
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ــای احمــدی: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. مــن مســؤولین برگزاركننــدۀ ایــن  آق
ــه  ــه ارزشــمندی اســت ك ــد پل ــان دارم نق ــم. به هرحــال گم جلســه تشــکر می كن
پــای گذاشــتن بــر آن موجــب می شــود بــا وضعیــت پیشــین متفــاوت شــویم. مــا 
هــم تــالش می كنیــم اشــکاالت موجــود را ببینیــم و در صورتــی كــه واقعــاً امــکان 

برطــرف كردنــش را داشــته باشــیم بــه ایــن كار اقــدام كنیــم. 
در مــورد وضعیــت فیزیــک در ایــران بایــد عــرض كنــم كــه در ســطح جهانــی 
ــم در آمــوزش  ــا بدانی ــم  كــه م ــز آن اســت كــه بدانی ــن چی ــی مهم تری و بین الملل
فیزیــک در چــه ســطحی هســتیم. آخریــن ارزیابــی كــه در آمــوزش فیزیــک برگــزار 

شــد در دو ســال پیاپــی 2008 و 2009 برگــزار شــد.  
در ایــن آزمــون میانگیــن جهانــی 500 و میانگیــن نمــره ایــران 460 بــود یعنــی 
ــری  ــن میانگین گی ــز همی ــات نی ــی. در ریاضی ــن جهان ــر از میانگی ــره كمت 40 نم
انجــام شــد كــه میانگیــن ایــران و میانگیــن جهانــی هــر دو در حــدود 500 بــود. 
ــی  ــاید یک ــم. ش ــتاده بودی ــی ایس ــن جهان ــاً روی میانگی ــات دقیق ــی در ریاضی یعن
ــان  ــران بیــش از زم ــات در ای ــوزش ریاضی ــان آم ــه زم ــن باشــد ك ــل آن ای از دالی
آمــوزش فیزیــک اســت و همیــن كمــک كــرده كــه بــه هــر حــال ایــن نمــره ریاضی 

باالتــر باشــد. 
ــه  ــن اســت ك ــه دســت آورد ای ــوان ب ــی می ت ــن ارزیاب ــه از ای ــۀ مهمــی ك نکت
اگــر مــا دانش آمــوزان را در ســه دســته تقســیم بکنیــم و 15درصــد تــا 20درصــد 
ــران معمــوالً جــزو ســه  ــم ای ــاالی هــرم در نظــر بگیری ــوزان به اصطــالح ب دانش آم
ــه  ــوده اســت ك ــن ب ــا ای ــوزش م ــا محصــول آم ــی م ــا اســت. یعن كشــور اول دنی
ــم. ســپس حــدود 50-60 درصــد  ــاز داری 15درصــد دانش آمــوزان فوق العــاده ممت
ــد و شــاه كلید ماجــرا  ــف بودن ــز به شــدت ضعی ــه نی ــی متوســط  و بقی دانش آموزان
ــوزان  ــه دانش آم ــف ب ــوزان ضعی ــبت دانش آم ــی نس ــت. یعن ــا اس ــن ج ــم همی ه
دیگــر در ایــران حتــی از كشــورهایی بــا میانگیــن پایین تــر نیــز بدتــر بــود كــه ایــن 

نشــانۀ عــدم تــوازن در آمــوزش عمومــی در ایــران اســت. 
ــه در  ــم این ك ــرار دهی ــر ق ــی مدنظ ــن ارزیاب ــد در ای ــه بای ــری ك ــۀ دیگ نکت
بســیاری از مــوارد نتیجــۀ آموزشــی در ایــران منفــی شــده بــود یعنــی دانش آمــوزان 
ــد  ــده بودن ــوزش ندی ــوع را آم ــه آن موض ــی ك ــد: دانش آموزان ــته بندی كردن را دس
و دانش آموزانــی كــه آن موضــوع را آمــوزش دیــده بودنــد و جالــب بــود میانگیــن 
پاســخ درســت دانش آموزانــی كــه آمــوزش ندیــده بودنــد بهتــر بــود یعنــی تفکــر 
ــا  ــد ام ــری بدهن ــر اســاس آن می توانســتند پاســخ بهت ــوزان ب ــود و دانش آم ــاز ب ب

ــل شــود.  ــوز به اصطــالح قف ــر دانش آم ــه فک ــود ك ــوزش موجــب شــده ب آم
نکتــۀ دیگــری كــه بایــد بــه آن اشــاره كنــم این كــه مــا در شــرایط كمابیــش 
ــری می كنیــم كــه كشــورهای ضعیــف )كــه حضورشــان  ــی براب ــا میانگیــن جهان ب
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ــد  ــی را پاییــن بیــاورد( در ایــن آزمــون شــركت نکردن می توانســت میانگیــن جهان
ــب  ــد و اغل ــركت كردن ــه ش ــورهایی ك ــرۀ كش ــن نم ــا میانگی ــا ب ــرۀ م ــی نم یعن

ــد.  ــری می كن ــتند براب ــی هس ــورهای خوب كش
ــه شایســتگی  ــیم خــوب اســت، این ك ــود ناراضــی باش ــا از خ ــه م ــه این ك البت
خــود را بیــش از ایــن بدانیــم نیــز خــوب اســت. امــا بــد نیســت ایــن را نیــز در نظــر 

داشــته باشــیم كــه وضعیــت مــا نســبت بــه میانگیــن جهانــی بــد نیســت.
ــه  ــی ك ــن مؤلفه های ــی از مهم تری ــم یک ــاور داری ــز ب ــا نی ــه م ــر آنک ــۀ دیگ نکت
ــوزش  ــوزش اســت. و آم ــن آم ــد همی ــدار می انجام ــعه پای ــه توس ــر كشــور ب در ه
ــی از  ــه در خیل ــد توجــه داشــته باشــیم ك ــک نیســت.  بای ــط فیزی ــه فق ــم البت ه
كشــورهای دنیــا آموزش هــای تخصصــی كم رنگ تــر و آموزش هــای اجتماعــی 
ــهروندانی  ــرورش ش ــی پ ــا در پ ــروزه در دنی ــع ام ــت. در واق ــده اس ــر ش پررنگ ت
ــالدی  ــرن 21 می ــۀ مناســب ق ــا ســواد علمــی فناوران ــه ســواد STL ی هســتند ك
داشــته باشــند. ایــن رویکــردی اســت كــه بــر اســاس دنیــای در حــال تغییــر امــروز 

در پیــش گرفتــه شــده اســت. 
ــک و  ــک ی ــوزش فیزی ــال آم ــن س ــال آخری ــیم امس ــته باش ــر داش ــه خاط ب
آزمایشــگاه اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم ســال بعــد مــا كالس فیزیــک یــک و 
آزمایشــگاه نداریــم و ســال بعــد از آن هــم فیزیــک دو و آزمایشــگاه نداریــم و ســال 
ــارج و  ــگاهی خ ــتم از پیش دانش ــن سیس ــه ای ــا این ك ــوم را . ت ــز س ــد از آن نی بع

ــد جایگزینــش شــود.  سیســتم جدی
ــاب درســی را نجــات  ــد كت ــه بای ــردم ك ــرض ك ــی ع ــش در جای ــد روز پی چن
بدهیــم. كتــاب درســی در مــدارس خیلــی مظلــوم واقــع شــده اســت. ارزیابی هایــی 
ــا  ــه ایرانی ه ــزار می شــود نشــان می دهــد ك ــران برگ كــه در آزمون هــای داخــل ای
در خوانــدن و فهمیــدن بســیار دچــار مشــکل هســتند.  یکــی از دالیــل ایــن اســت 
ــا و كتاب هــای  ــوزش نیســتند. جزوه ه كــه كتاب هــای درســی در اصــل محــور آم

ــده اند.  ــا ش ــن آن ه ــتاندارد جایگزی ــی غیراس كمک آموزش
ــح شــروع  ــم صب ــح ســاعت شــش و نی ــر روز صب ــر كالغ ســفید ه ــای دكت آق
ــتم  ــای هش ــاب درس ه ــی 8 كت ــه كمک آموزش ــک برنام ــد: »ی ــد و می گوی می كن
ــای  ــد، به ج ــش كرده ان ــوزان آزمای ــای دانش آم ــا به ج ــم«. این ه ــا كرده ای را یکج
و  كرده انــد  فکــر  دانش آمــوزان  به جــای  كرده انــد  مشــاهده  دانش آمــوزان 
ــاب 400 صفحــه ای درســت  ــک كت ــوزان نوشــته اند و ســرانجام ی به جــای دانش آم
كرده انــد. هــر 50 صفحــه اش مربــوط بــه یــک كتــاب درســی اســت. بیایــد كتــاب 
ــده اند  ــی ش ــاب درس ــن كت ــه جایگزی ــروتهی ك ــای بی س ــر جزوه ه ــی را از ش درس
نجــات دهیــد. خوش بختانــه مــا در رشــته ای تحصیــل كرده ایــم كــه اســتانداردهایی 
ــم  ــز  نشســته بودی ــر فرضــاً پشــت می ــی اگ ــوزش آن  وجــود دارد.  یعن ــرای آم ب

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد



350314

ســـال اول، شماره 1 و 2
بهار و تابســـتان 1393 

ــی  ــم اســتانداردهای جهان ــت كنی ــات فارســی صحب ــورد ادبی و می خواســتیم در م
بــرای آموزشــش وجــود نداشــت. مــا وقتــی كــه می خواهیــم یــک كتــاب را تألیــف 
ــه شــما نشــان  ــن را ب ــم ای ــات اســتفاده می كنی ــم از همــه تجربی ــا اصــالح بکنی ی
ــم دكتــر فدایــی  می دهیــم هــر قســمتی را كــه خواســتید. آقــای معتمــدی و خان
ــک  ــاًل و از نزدی ــته اند و كام ــور داش ــا حض ــورای م ــه در ش ــتند ك ــتانی هس دوس
ــه  ــم هم ــا به رغ ــن كتاب ه ــه در ای ــول دارم ك ــن قب ــتند. م ــنا هس ــا آش ــا كار م ب
ــا  ــه كاری م ــا و كمیت ــورای م ــا ش ــه اعض ــه هم ــخت گیری هایی ك ــا و س دقت ه
دارنــد ممکــن اســت بعضــی از مشــکالت و معضــالت بازهــم وجــود داشــته باشــد 
ــی از  ــم. یک ــوزش داری ــته های آم ــا رش ــه در دنی ــیم ك ــته باش ــاد داش ــه ی ــا ب ام
ــوزش  ــورد آم ــا او در م ــود. ب ــران ب ــن رئیــس یکــی از دانشــگاه های ای دوســتان م
ــم در  ــته ای ه ــن رش ــر چنی ــت »مگ ــردم. او  می گف ــت می ك ــک صحب ــته فیزی رش
دنیــا وجــود دارد«. یعنــی بســیاری از اســاتید دانشــگاهی مــا نمی داننــد كــه رشــتۀ 
آمــوزش فیزیــک وجــود دارد، رشــتۀ آمــوزش ریاضــی وجــود دارد، رشــتۀ آمــوزش 

علــوم وجــود دارد. آمــوزش در دنیــا  یــک تخصــص خیلــی جــدی شــده اســت. 
ــه  ــد؟ بســتگی ب ــم الکتریســیته را چــرا در ســال اول گفته ای ــم بگویی نمی توانی
نــوع گفتــن در مــورد الکتریســیته دارد. الکتریســیته در  جاهــای دیگــر دنیــا نیــز 
در دوره ابتدایــی گفتــه می شــود. نحــوۀ ایــن گفتــن و چگونگــی پرداختنــش مهــم 
ــم  ــد نمی رفتی ــم و بع ــه نمی خوانی ــک پای ــک را در فیزی ــا مکانی ــر م ــت. مگ اس
ــه در  ــی هســتند ك ــا ســطوح مختلف ــس این ه ــم ؟  پ ــاب گلدشــتاین را بخوانی كت

آمــوزش وجــود دارنــد. 
بــه نظــر مــن در یــک كشــور آمــوزش همــه چیــز اســت، ولــی كتــاب درســی 
همــه چیــز آمــوزش نیســت. مهم تریــن بخــش آمــوزش معلــم اســت. هیچ چیــزی 
در دنیــا باصالبت تــر از معلــم نیســت. خیلــی جاهــا بــرای آمــوزش كتــاب درســی 
ــا و  ــی دان ــار معلم ــه درســی در كن ــد. برنام ــی دارن ــه درس ــط برنام ــد فق نمی دهن
ــی، هــر  ــاًل هــر ارگان ــای معتمــدی گفتنــد كــه قب ــا باعــث رشــد می شــود. آق توان
ــاب  ــه كت ــد ك ــه ش ــد. چ ــی بنویس ــاب درس ــت كت ــی می توانس ــی و هرجای گروه

درســی یگانــه شــد؟
امــروزه مــا می توانیــم كشــورها را بــه دو-ســه دســته تقســیم كنیــم كشــورهایی 
كــه در نظــام آموزشــی خــود اصــاًل كتــاب درســی نمی دهنــد. كشــورهایی كــه در 
نظــام خــود كتاب هــای درســی مختلــف وجــود دارد و دســت آمــوزگار در انتخــاب 
كتــاب درســی بــاز اســت. و كشــورهایی مثــل كشــور مــا كــه تــک كتــاب درســی 
ــی  ــد اســکناس ســند مل ــاب« شــود مانن ــک كت ــاب درســی »ت هســتند. وقتــی كت
می شــود. یکســری مشــکالت دارد و البتــه مزایایــی نیــز دارد بــه هــر حــال زمانــی 

تصمیــم گرفته انــد كــه كتــاب درســی  واحــد باشــد. 
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این كــه واحــد گرمــای ویــژه در شــیمی یــک چیــز و در فیزیــک چیــز دیگــری 
باشــد بــه معنــی عــدم ارتبــاط دو كتــاب نیســت بلکــه فقــط یــک تبدیــل واحــد 
اســت. خواهــش مــن ایــن اســت كــه مــا از ایــن منظــر نــگاه بکنیــم كــه هــدف از 
نقــد كتــاب چیســت؟ بعــد از هــدف آمــوزش چیســت؟ چــه كســی قــرار اســت آن 
را اجــرا كنــد؟ چــه كســی قــرار اســت ایــن آمــوزش را ارزشــیابی كنــد و چگونــه؟ 
ــاً از  ــن واقع ــم. م ــز بپردازی ــوزش نی ــد آم ــه نق ــر اســت ب ــه بهت ــان دارم ك گم
ــردم  ــنهاد ك ــه پیش ــه اتحادی ــودم ب ــش خ ــال ها پی ــم س ــکر می كن ــه تش اتحادی
كتــاب بنویســید كتــاب درســی بنویســید. چنــد ســال پیش ازایــن پیشــنهاد كــردم 
ــای  ــدید اتحادیه ه ــق ش ــر موف ــد. اگ ــود بگذاری ــای خ ــن كار را در اولویت ه ــه ای ك
زیست شناســی و ریاضــی و اتحادیه هــای دیگــر نیــز كتــاب درســی را می نویســند. 
ــه ای  ــیم صفح ــاب بنویس ــه كت ــته ایم ك ــا نشس ــه م ــد ك ــر می كنن ــا فک بعضی ه
ــوش  ــن باشــد. فرام ــم چنی ــم نمی خواهی ــم ماه ــول بگیری ــان پ ــون توم ــک میلی ی
نمی كنــم كــه حــدود ســال 74 جلســه ای داشــتیم كــه نماینــدگان تمــام اســتان ها 
در آن شــركت داشــتند.. در آنجــا دربــارۀ این كــه چــرا آزمایشــگاه بــا فیزیــک تلفیــق 
ــا زیست شناســی تلفیــق  ــا شــیمی تلفیــق شــد و چــرا ب شــد و چــرا آزمایشــگاه ب
ــن كار  ــا ای ــتان ها ب ــدگان اس ــن از نماین ــد. 30 ت ــرح ش ــای مط ــد اعتراض ه ش
مخالــف بودنــد. ایــن تصمیــم شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــود مــا هــم مجری 
ــم. توضیحــی  ــم آن را پذیرفتی ــا ه ــه م ــد ك ــه توضیحــی دادن ــا ب ــم. آن ه آن بودی
ــک را از  ــود فیزی ــر می ش ــد مگ ــا گفته ان ــه م ــه ب ــود ك ــن ب ــد ای ــا دادن ــه م ــه ب ك
ــرم  ــا ت ــران م ــه در دانشــگاه ته ــرم ك ــادم نمی ب ــن از ی ــرد؟ م ــدا ك آزمایشــگاه ج
ــم  ــد می رفتی ــرم بع ــه ت ــم دو س ــاس می كردی ــک را پ ــم فیزی اول-دوم می رفتی
ــم كــه آخرســر همــان عــددی بشــود كــه  آزمایش هایــش را دســت كاری می كردی
در كالس گفتــه شــده بــود. در آنجــا گفتــه شــد كــه ایــن چــه آزمایشــگاهی اســت و 
ایــن چــه آمــوزش فیزیــک اســت؟ مــن همیشــه ایــن را گفتــه ام كــه بــه یــک معلــم 
ــون اهــم را درس بدهــی  آلمانــی بگوییــد كــه یــک ســاعت و نیــم وقــت داری قان
ــد: »بچه هــا  ــی نیــز همیــن را بگوییــد معلــم ایرانــی می گوی ــه یــک معلــم ایران و ب
ــای تختــه درس  ــون اهــم را پ ــم ســریع بنشــینید مــن می خواهــم قان وقــت نداری
بدهــم«. ولــی معلــم آلمانــی می گویــد: »یــک ســاعت و نیــم بیشــتر وقــت نداریــم 

برویــم آزمایشــگاه قانــون اهــم را ببینیــد«. 
ماه  دو  افرادی  به  بعضی مدارس  در  ما  است  متفاوت  فیزیک  آموزش  به  نگاه ها 
آزمایش  به  ساعت  یک  حتی  بدهند  درس  را  فصل  دو  یا  فصل  یک  دادیم  فرصت 
اختصاص ندادند. این كه معلم می گوید »وقت نداریم«  برمی گرد به نگاه ما به آن معلم 
. مؤسساتی هستند كه پیوسته دارند كتاب آزمون تهیه می كنند و به خودشان اجازه 
می دهند كه از هر چه آن چه كه از قدیم در كتاب های درسی آمده سؤال طرح كنند! 
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ــگ  ــک آون ــای فیزی ــا در كتاب ه ــت. م ــر اس ــم جالب ت ــن ه ــه از ای ــور ك كنک
ــده  ــور از آن ســؤال آم ــار در كنک ــا یکــی دو ب ــم ام مخروطــی را بررســی نمی كنی
ــن از  ــرات فاینم ــاد آن خاط ــم ی ــگاه می كن ــران را ن ــوزش ای ــت آم ــر وق ــت. ه اس
فرصــت مطالعاتــی برزیــل می افتــم كــه در كتابــش از آن یادكــرده اســت. آمــوزش 
فیزیــک و آمــوزش بقیــه دروس در ایــران شــبیه آن چیــزی اســت كــه در برزیــل 
ــرو  ــتاور نی ــه گش ــند ك ــجویان می پرس ــا دانش ــوزان ی ــاد. از دانش آم ــاق افت اتف
چیســت همــه تعریفــش كردنــد بعــد كــه از تفــاوت گشــتاور لــوالی در یــا درهــای 
ــور  ــزرگ و كوچــک  می پرســیدند كســی نمی توانســت پاســخ بدهــد. در مــورد ن ب
ــا  ــی اگــر مثــاًل كنــار دری ــودن كــه چــه چیــز اســت. ول فلورســنت همــه حفــظ ب
ــرف  ــس ح ــچ ك ــد هی ــی می كن ــه فرق ــا چ ــالن ج ــا ف ــورش ب ــا ن ــت اینج می گف
ــه  نظــر مــن بیراهه هــای مجــاور آمــوزش فیزیــک مــا  نمــی زد. دقــت بفرماییــد ب

ــم.  ــان می كنی ــه گم ــت ك ــزی هس ــتر از آن چی ــدت بیش به ش
مــن فقــط یــک نکتــۀ دیگــر را اضافــه كنــم. مــا دو ســال اســت  كــه دو كتــاب 
ــک  ــه ی ــم ب ــر دادی ــد تغیی ــم. حركــت را از دو بع ــک را ســاده كرده ای درســی فیزی
بعــد تمــام آن شــیب خــط فاصــل و خــط ممــاس همــه این هــا را حــذف كردیــم 
ــای  ــم فصل ه ــه كردی ــر ارائ ــا را جمع وجورت ــتیم برداره ــقوط آزاد را كاًل برداش س
ــا  ــد در كالس ه ــد ببینی ــما بروی ــا ش ــم ام ــر كردی ــاره جمع وجورت ــی را دوب پایان
هنــوز چــه می گــذرد. مــن حداقــل امســال ده تــا بازدیــد كــه داشــتم و دیــدم كــه 

ــد.  ــان نکرده ان ــات را ره ــن موضوع ــوز ای ــان هن معلم
ــالن  ــون ف ــد: » در آزم ــخ می گوی ــم در پاس ــیم معل ــش را می پرس ــی دلیل وقت
ــن  ــر م ــه اگ ــد ك ــم می گوی ــع معل ــد«. در واق ــؤال می دهن ــث س ــن مباح ــا از ای ج
ــش ها  ــن پرس ــه ای ــد ب ــن نمی توان ــوز م ــم دانش آم ــث را درس نده ــن مباح ای

پاســخ دهــد. 
ــر  ــد ب ــی بای ــه كس ــت چ ــده اس ــذف ش ــمی ح ــورت رس ــی به ص ــی مبحث وقت
آزمــون نظــارت كنــد  تــا از مباحــث حــذف شــده ســؤال در آن هــا نیایــد. بــه نظــر 
مــن مهم تریــن مشــکل در بخــش نظــارت اســت. چــه كســی بایــد جلــوی جــزوه 
ــوی  ــم، جل ــرض نمی كن ــوی حاشیه نویســی را ع ــرد. جل ــط  را بگی ــتن های غل نوش
ــزوه  ــتم ج ــروز داش ــرد. دی ــد بگی ــی بای ــه كس ــت را چ ــتن های نادرس ــزوه نوش ج
ــدم. ایشــان در تعریــف جــرم آورده  ــه یکــی از مناطــق را می خوان یــک معلــم نمون

بود:»تعــداد ذرات تشــکیل دهنــده جســم«
ــای  ــۀ خــود از آق ــه نوب ــۀ كالم مــن هــم ب ــت اطال ــوزش باب ــان ضمــن پ در پای
ــن  ــد و ای ــب بدهن ــن نشســت ها ترتی ــم از ای ــه بازه ــم ك ــی می خواه ــر كرامت دكت
ــد در  ــازنده ای می توان ــای س ــه بحث ه ــم اآلن چ ــن میدان ــد چــون م ــه یاب كار ادام

ــد. ــدا كن ــداوم پی ــزان ت ــای عزی ــن صحبت ه ــه همی ادام
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ــه مــن گفتنــد كــه در  ــار ب ــم دكتــر منیــژه رهبــر یــک ب ــی: خان ــس كرامت یون
ــرار:  ــن ق ــد بدی ــیده بودن ــاده ای پرس ــیار س ــؤال بس ــم س ــای مه ــی از آزمون ه یک
وزن یــک تخم مــرغ چــه قــدر اســت و گزینه هــا: 5 گــرم، 50 گــرم یــا 500 گــرم. 
ــه  ــد درســت پاســخ دهنــد. ب و شــگفت آنکــه بیشــتر دانش آمــوزان نتوانســته بودن
نظــر مــن وقتــی آمــوزش فیزیــک نتوانــد توانایــی حــل مســأله.ای بــه ایــن ســادگی 
را بــه فارغ التحصیــل دیپلــم مــا بدهــد معلــوم اســت كــه مشــکالت جــدی وجــود 
ــی  ــاده ام. ول ــرغ نیفت ــردن تخم م ــه فکــر وزن ك ــت ب ــن هــم هیچ وق دارد. خــوب م
بایــد تصــوری از 5 گــرم و 500 گــرم داشــته باشــم و از آنجــا بفهمــم كــه تخم مــرغ 
حتمــاً بیــش از 5 گــرم و حتمــاً كمتــر از 500 گــرم اســت. پــس پاســخ احتمــاالً 50 
گــرم اســت. برحســب اتفــاق دیــروز پســر مــن ســؤالی دربــارۀ محاســبۀ تقریبــی و 
گــرد كــردن داشــت. كــه مثــاًل اگــر بــه مقــدار خاصــی ســرم نیــاز داشــته باشــیم و 
هــر شیشــه ســرم نیــز فــالن قــدر ســرم داشــته باشــد درمجمــوع بــه چنــد شیشــه 
ــن توجــه  ــه ای ــم ب ــه خــود طــراح ســؤال ه ــود ك ــدا ب ــاًل پی ــاز دارم. كام ســرم نی
نداشــته اســت كــه عــدد اول بــر عــدد دوم بخش پذیــر اســت و تقســیم باقی مانــده 
نمــی آورد. درحالی كــه ایــن ســؤال بایــد طــوری طــرح می شــد كــه جــواب از ایــن 
راه بــه دســت آیــد: »دو رقــم اول دو عــدد را بــر هــم تقســیم كــن، اگــر پاســخ از 
ــی ایــن اصــاًل  ــه چهــار شیشــه نیــاز اســت«. ول ــود ب 3 بیشــتر و از چهــار كمتــر ب
ــد.  ــه هــم قابل تقســیم بوده ان مدنظــر طــراح ســؤال نبــوده اســت. چــون عددهــا ب
یعنــی عــددی را گذاشــته بــود كــه دانش آمــوز تــا آخــرش بــرود و محاســبه كنــد! 
نمی دانــم كــه در ذن طــراح چــه می گذشــته اســت؟ این كــه عــدد 3.125 را 
ــار را امتحــان  ــی شــما چه ــه وقت ــی ك ــار. در صورت ــد چه ــدش بگوی ــاورد. بع دربی
ــر الزم نیســت  ــد و دیگ ــد نمی خــورد، ســه را امتحــان می كنی ــد و می بینی می كنی
ــب و  ــوم تقری ــی مفه ــی به طوركل ــد. یعن ــبه كنی ــیم را محاس ــن تقس ــار ای اعش

محاســبۀ تقریبــی نــه در آمــوزش ریاضیــات و نــه در آمــوزش فیزیــک. 

دو سال گذشته  در  ما  کنم.  اشاره  نکات  این  به  نکردم  فرصت  من  آقای احمدی: 
کتاب های درسی را نوسازی کردیم. در این نوسازی بعضی از مهارت هایی که غفلت 
شده بود، مورد توجه قرار گرفت. مثاًل اگر در مورد خازن صحبت کردیم، دانش آموزان 
ما می توانستند سخت ترین و پیچیده ترین مسائل خازن را حل بکنند اما اگر 100 تا 
خازن را می ریختیم روی این میز آن را نمی شناختند. دقت بفرمائید ما این مشکالت 
را برطرف کردیم. ما در مورد مثاًل فیبراسیون قلب، ما برای این کفشک هائی که برای 
شوک الکتریکی استفاده می کنند، مسألۀ عینی دادیم. ما برای یک کیبورد که چقدر 
کلید می رود پائین تا سنس بگیرد در خازن مطلب دادیم. پس اآلن اصاًل این اشکالی 
که شما اشاره کردید به کتاب ما وارد نیست. ما میگوییم تعادلی باید وجود داشته 

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
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باشد. یک بخشی از این مسائل کاربرد است. افراط  از هر سو باعث می شود که این 
موازنه به هم بخورد. یک وظیفه دیگر ما ایجاد نگرش است. ما باید نگرش درستی 
درباره علم درست کنیم. یعنی همان چیزی که فکر می کنم محور اصلی فرمایشات 
آقای دکتر اکباتانی است. این نگرش باید درست بشود. اگر آقای دکتر امانی می آمدند، 
اسم این ها را شایستگی می گذاشتند. همه یک ربع صحبتشان را درباره همین حرف 
می زدند. متوجهید؟ یعنی می خواهم این را بگویم که گروه مؤلفانی که آنجا هستند 
سعی می کنند از بهترین ها استفاده بکنند. من یک چیزی را می گویم و شما تا کنه 

قضیه را بگیرید. 
آقای دکتر اکباتانی، ما سال گذشته در بخش ترمودینامیک دچار مشکل شدیم. ما 
پنج جلسه در کارگروه صحبت کردیم. نتیجه نداد. شورا تشکیل دادیم دیدیم نتیجه 
نمی دهد. رفتیم دو سه نفری که در ترمودینامیک صاحب نظر بودند، مثل آقای دکتر 
سعادت از دانشگاه صنعتی شریف را دعوت کردیم. خیلی تعجب کردند که ما این قدر 

عمیق به این مطالب  نگاه می کنیم.

دكتر اكباتانی: خوب این وظیفۀ شماست!

آقای احمدی: گفتند ما هم در این باره نمی دانیم. با آقای واكر )از نویسندگان فیزیک 
هالیدی( در آمریکا ارتباط برقرار كردیم. آقای واكر گفتند من تا یک هفته دیگر به 
شما جواب می دهم. بعد گفتند اجازه بدهید من یک ماه دیگر روی این موضوع كار 
بکنم. بعد از دو ماه گفتند شما ایرانی ها درست گفتید و من از سال بعد كتاب فیزیک 

هالیدی را اصالح می كنم.

دكتر اكباتانی: حاال این مسأله چه بود؟

دوم  قانون  آرمانی.  ماشین های  و  واقعی  ماشین های  بازده  مورد  در  احمدی:  آقای 
ترمودینامیک در بخش بازده. حاال اگر روزی آمدید آن جا من كل مطلب را باز می كنم 
و به شما می گویم. ببینید ما در مورد یک پاراگراف از كتاب های درسی ناگهان شش 
هفته یا هفت هفته با متخصصان صاحب نام دنیا صحبت می كنیم. ولی همین كتابی 
كه با همین دقت نوشته می شود به گوشه.ای پرت می شود و معلم نمونۀ ما می نویسد 
خیلی  كتاب  مظلومیت  یعنی  گویند!  جرم  را  یک جسم  تشکیل دهنده  ذرات  تعداد 
جدی شده است و اگر نجاتش ندهیم كشورمان به قهقرا می رود. آقای دكتر اكباتانی 
فرمایش زیبایی داشتند. گفتند اگر این كتاب نبود ما معلوم نبود امروز كجا بودیم. چرا 
آمار رسمی نخبگانی كه از ایران به آمریکا و كانادا و اروپا می روند حدود 170هزار نفر 
است! 170هزار را در 20 میلیون دالر كه هزینۀ صرف شده برای هر شهروند این چنین 
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است  ضرب كنید! ما چقدر فرار سرمایه داریم؟ بعد آن هایی كه می روند آن جا از ما 
مدیر بخش  انجام می دهد؟ چرا  را  آموزش  این  نظام طلبکار می شوند. چه كسی  و 
این  دارند«؟.  ایرانی ها  آمریکائی،  اقلیت های  در  را  سواد  می گوید:»باالترین  استنفورد 

محصول كدام آموزش است؟ 

دكتر اكباتانی» اشکال ما همین است . صحبت اصلی این است كه چرا نظام آموزشی 
این گونه است كه این اتفاق بیفتد؟ اساساً به خاطر این است كه فایده گرا است. بحث 
اثبات گرائی است،  این است كه سه چیز در دنیا مخرب و ویرانگر ذهن است: یکی 
یعنی نگاه عینی فقط به مسائل داشته باشیم. یکی فایده گرایی و یکی اقتضاگرائی. 
یعنی به اقتضای روز حرف بزنید و اصول را كنار بگذارید. ما هیچ راهی نداریم جز 
این كه با اصول منطبق شویم. اصول هم عبارت است از اصولی كه به انسان این توانایی 
را بدهد كه بتواند طوری فکر كند كه بتواند برای آینده اش تصمیم بهینه بگیرد. چرا 
من اشتباه می كنم؟ چرا زعما اشتباه می كنند و تصمیمشان را عوض می كنند؟ چون 
آن ها هم در همین سیستم آموزش دیده اند. چند بار تصمیم اقتصادی در ایران گرفته 
شد و دو سال بعد عوض شد؟ به اقتضای زمان كه آن لحظه چه می گوید؟ حاال همین 
كار را در یک كارخانه انجام بدهید، رئیس كارخانه  هر روز یک تصمیم می گیرد. هر 

روز یک كاری انجام می شود.

آقــای احمــدی: هــر روز مدیرهــا عــوض می شــوند آقــای دكتــر. پــس سیســتم 
ــود. ــوض می ش كاًل ع

دكتر اكباتانی:چرا این طور است؟ چون هیچ كس تفکر نمی كند. بحث تفکر خیلی 
مهم است. آدم ها طوری بار می آیند كه بتوانند فکر كنند و برای حوزه مسؤولیتشان 
بتوانند  بعداً  كه  بگیرند  تصمیم  شود.  مطلوب  نتیجه  به  منتهی  و  بگیرند  تصمیم 
نتیجه اش را ارزیابی كنند و بتوانند بعداً بهترش كنند و در ایران هیچ كس این روش 
یاد  باید فن  یاد نمی دهد. چرا؟ چون  را  این  را نمی داند. نظام آموزش و پرورش ما 
بدهد. آن هم به یک عده اقلیت. همشاگردی های دورۀ دبستان من 40 نفر بودند. 5 

نفر خوب شدند. 5 نفر  متوسط. 30 نفر هم هیچ نشدند! 

احمدی: شاید آن ها زندگی شان بهتر از شما باشد.

چون  نشد.  برآورده  آموزشی  نظام  آن  اهداف  ولی  نمی دانم.  من  شاید!  اكباتانی: 
می خواست این 40 نفر را آدم كند. نشد. 5 نفر شدند! بحث اینجاست.

كتاب های درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
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آقای احمدی: چیزی كه ما به آن توجه نمی كنیم هزینه جهل است. ما می گوییم 
آموزش و پرورش وزارت خانه ای است كه مصرف می كند و تولید ندارد. آدمی كه به 
علم آشنا نشود، اعتقادات درستی پیدا نکند و به معنای واقعی كه آقای دكتر گفتند 
اتوبوس چهل نفره  با  بد.  راننده خیلی  قاتل، می شود یک  نشود، می شود یک  انسان 
نفر كشته می شوند. هزینه  اتوبوس چهل نفره دیگر و هشتاد  به یک  می رود می زند 
جهل خیلی باالست آقای دكتر. در مقابل این كه انسان دانش معمولی داشته باشد، 
نمی گویم كه دانشمند شود، یعنی یک شهروند امروزی شود. یعنی آن سواد معمولی 

كه الزم است. این هزینه جهل هزاران برابر و شاید ده ها هزار برابر است. 

دكتر اكباتانی: نظام آموزش و پرورش بر پایۀ ایده امیركبیری كه از روز اول دارالفنون  
درست كرد و البته چاره دیگری هم نداشت بنانهاده شد. ولی بعدها این تفکر ایجاد 

شد كه كل آموزش این است.

دكتر بصیره: من یکی از مدافعان تحول كتاب فیزیک هستم. من ارتباطم با آموزش 
و پرورش قطع نمی شود. من نوه اول را فرستادم دانشگاه عالمه دانشجو شد! ولی نوه 

دیگر تازه رفت اول ابتدائی!
من از طریق نوادگان این كتاب ها را ورق می زنم. می بینم كه چه تحولی ایجاد شده 
است. این تحول را در قالب كتاب می بینم ولی تحولی را در تفکر معلم نمی بینم. نوه 
بزرگ من كه رفت عالمه، چهار سال خارج بود. به ایران كه آمد از رفت اول راهنمایی. 
پس از یک ماه معلم علوم آن ها از شاگردان خواسته بود كه به سؤالی پاسخ دهند. این 
كودک این چیزها را در آنجا یاد گرفته بود. او دو روز وقت گذاشت و خودش 
وسیله ای ساخت تا آن چیزی را كه می خواهد پاسخ دهد به دوستان و خانم 
معلمش نشان بدهد. ظهر كه برگشت دیدم گرفته است و گفت كه من دیگر 
مدرسه نمی روم. كتاب علومش را پرت كرد و گفت دیگر علوم نمی خوانم. گفتم 
چرا؟ گفت: خانم معلممان گفته كه رفتی برای من اسباب بازی درست كردی؟ 
من گفتم این را پاسخ بده. نوشته ات كو؟ هرچه گفتم من از روی این توضیح 
می دهد معلم به من نمره صفر داد به خاطر عدم انجام تکلیف چون من این را 

كتبی ننوشته بودم«. او تا آخر دبیرستان از علوم زده شد. 

پی نوشت
1. Edward F. Redish
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