کتابهای درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد
● عکاس :مجتبی کرامتی

فصلنامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی ،روز چهارشنبه  5آذر 1393
از ساعت  13:30تا  16میزبان شماری از استادان و دبیران فیزیک و تنی
چند از مسؤالن وزارت آموزش و پرورش بود .آنچه در پی میآید گزارشی
از مذاکرات این جلسه است.

معرفی سخنرانان جلسه

 .1خانم دکتر آزیتا سیدفدایی :از همکاران پیشین سازمان تألیف کتب درسی وزارت
آموزش و پرورش و عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ رشد فیزیک؛ پژوهشگر آموزش فیزیک
و مدرس فیزیک در دانشگاه شهید رجایی

 .2آقای دکتر عبدالرسول عمادی :معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان
سنجش آموزش و پرورش
 .3آقای دکتر عبدالحسن بصیره :عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه کردستان و از
اعضای فعال اتحادیۀ انجمنهای علمی  -آموزشی معلمان فیزیک ایران
 .4استاد اسفندیار معتمدی :رئیس اتحادیۀ انجمنهای علمی-آموزشی معلمان فیزیک
ایران
 .5آقای احمد احمدی :مدیر گروه فیزیک سازمان تألیف و تدوین کتب درسی
 .6آقای دکتر امیر اکباتانی :عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان.
 .7آقای دکتر یونس کرامتی (سردبیر فصلنامۀ نقد کتاب علوم محض و کاربردی)
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گزارش جلسه
در آغــاز جلســه یونــس کرامتــی پــس از خوشــامدگویی بــه ســخنرانان یــادآور
شــد کــه ســخنرانان از ســازمانها و گروههــای مرتبــط بــا موضــوع نشســت
هســتند :از یکســو معــاون محتــرم ســنجش و آمــوزش و همکارانــی از ســازمان
تألیــف و تدویــن کتــب درســی وزارت آمــوزش و پــرورش و از ســوی دیگــر اعضــای
فعــال اتحادیــۀ انجمنهــای علمی-آموزشــی معلمــان فیزیــک ایــران کــه همگــی
از اســتادان و دبیــران برجســتۀ فیزیــک کشــور بــه شــمار میآینــد .وی ابــراز
امیــدواری کــرد کــه ایــن هماندیشــی نتایجــی مثبــت در پــی داشــته باشــد.
همچنیــن یــادآور شــد کــه آقــای دکتــر امانــی رئیــس ســازمان تألیــف و تدویــن
کتــب درســی کــه علیالقاعــده مخاطــب اصلــی ایــن نشســت بــه شــمار میآمدنــد،
بهرغــم هماهنگیهــای پیشــین و وعــدۀ حضــور ،نخســت یکــی از معاونــان خــود
را جایگزیــن کردنــد و ســرانجام آن معــاون محتــرم نیــز در جلســه حضــور نیافتنــد.
وی ســپس از آقــای دکتــر عبدالحســن بصیــره دعــوت کــرد تــا مدیریــت جلســه را
بــه عهــده بگیرنــد.
دکتــر بصیــره (رئیــس جلســه) :بــه نــام آنکــه جــان را
فکــرت آموخــت .ســپاسگزاری میکنــم از لطــف شــما در
ســپردن مســؤولیت ثقیــل ایــن جلســه بــه بنــده و نیــز از
برگزارکننــدگان نشســت بهویــژه از آقــای دکتــر کرامتــی کــه
از اصحــاب تاریــخ علــم هســتند و خودشــان هــم اهــل علــم
هســتند .در ابتــدا انتقــادی دارم بهعنــوان جلســه کــه آسیبشناســی کتابهــای
فیزیــک اســت .بــه نظــر مــن ایــن یــک معلــول اســت و بهجــای آن بایــد بــه علــت
پرداخــت .بررســی علــت ایــن آســیبها بهتــر اســت چــرا کــه مــا میدانیــم
زحمــات دوســتان در ســازمان تدویــن و تألیــف کتابهــای درســی آمــوزش و
پــرورش ،قابــل تقدیــر و ســتایش اســت و ایــن دوســتان آنچــه را کــه در تــوان
دارنــد انجــام میدهنــد .بــه هــر حــال مــن تــاش میکنــم بهصــورت مختصــر
بــه علــت بپــردازم و بعــد در خدمــت عزیــزان ســخنران و ســایر حاضــران در جلســه
خواهیــم بــود .ایــن جلســۀ آسیبشناســی در واقــع یــک جلســۀ پرســش و پاســخ
است.
علــت« ،نگــرش» مــا بــه علــم اســت ،علــوم پایــه بهطــور عــام و فیزیــک بهطــور
خــاص .مــن حــدود دو ســال پیــش مقال ـهای نوشــتم تحــت عنوان«نقــش فیزیــک
در تحــوالت اجتماعــی» و آن را بــه ســردبیر ســابق کتــاب مــاه علــوم و فنــون و
ســردبیر فعلــی فصلنامــۀ نقــد کتــاب علــوم محــض و کاربــردی ســپردم .ایشــان
بــا آن ویرایــش زیبــا و قلــم دلپســند و شــاید عامهناپسندشــان از صــدر تــا
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ذیــل مقالــه را تغییــر دادنــد و بــا عنــوان «تأثیــر علــم و فنــاوری در ســاختارهای
اجتماعــی» منتشــر ســاختند کــه البتــه مــن از تغییــرات ایشــان لــذت بــردم .در
آن مقالــه بــه بررســی تحــوالت اجتماعــی از دیــدگاه قانونمندیهــای فیزیــک
پرداختــه بــودم .از قــرن 19م و بــا طــرح مســألۀ انــرژی و حرکــت آغــاز کــرده بودم و
اینکــه چگونــه پیونــد مبــارک ایــن دو یــا بــه تعبیــری گرماپویایــی اصـ ً
ا در تغییــر
جغرافیــای قارههــا اثــر گذاشــت :دودی کــه از دودکــش کشــتیها بیــرون آمــد،
مســألۀ حملونقــل زمینــی و دریایــی ،موضــوع کارخانههــا و آن تولیــد انبوهــی
کــه ایجــاد شــد ،تجمعــات کارگــری بــا خواســتههای مشــترک و ســپس پیدایــش
نظریههــای اجتماعــی در خصــوص طبقــه و...
اینهــا تأثیــر قانونمندیهــای ترمودینامیــک بــود و در قــرن بیســتم بــاز مــا
ایــن تأثیــرات را داشــتیم .آن پیونــد مبــارک الکتریســیته و مغناطیــس در امــواج
الکترومغناطیــس چــه تأثیــر شــگرفی در تحــول و توســعۀ ارتباطــات گذاشــت! و
بعــد بــاز پیونــد یــا هـمارزی جــرم و انــرژی در آن رابطــۀ معــروف  ،E= MC2بــا در
نظــر داشــتن اســتفادههای بهجــا و نــه نابهجــا یــا اســتفادۀ پــاک و نــه ناپــاک.
تبعــات اینهــا در جامعــه دقیق ـاً قابــل پیگیــری اســت و ایــن مســألۀ اصلــی مــن
در مقالــه بــود کــه البتــه در ویرایــش ســردبیر محتــرم تغییــر کــرد و بــه بررســی
نقــش علــم و علــوم پایــه بهصــورت خــاص در توســعۀ پایــدار یــک جامعــه تبدیــل
شــد.
عزیــزان میداننــد کــه ســازمان علمــی فرهنگــی یونســکو و شــورای بینالمللــی
علــوم از ســال  2001روز دهــم نوامبــر ( 19آبــان) را روز جهانــی علــم در خدمــت
صلــح و توســعه اعــام کــرد .یعنــی یــک روز در ســال بــرای یــادآوری اهمیــت
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و نقــش علــم در توســعۀ کشــور اســت .خوشبختانــه مــا از یونســکو و شــورای
بینالمللــی علــوم پیشتازتریــم و یــک هفتــه را در ســال بهعنــوان «هفتــۀ ترویــج
علــم» قــرار دادهایــم .ایــن اگرچــه از لحــاظ آشــنایی و پیونــد مــردم بــا علــم و
بسترســازی فرهنگــی بــرای گســترش علــم ،امــری مبــارک اســت امــا آیــا واقع ـاً
اندیشــۀ علمــی در جامعــۀ مــا نهادینــه شــده اســت؟ در اینجاســت کــه بایــد
نقــش و ســاختار کتابهــای درســی بهعنوان«آمــوزش علمــی بــرای آموختــن
تفکــر علمــی» مــورد توجــه قــرار گیــرد .چــرا کــه داشــتن اندیشــۀ علمــی یــا نگاهی
دقیــق بــه هــر پدیــده ،نیازمنــد آموختــن و تمریــن اســت .آنچــه کــه نیــاز امــروز
جامعــۀ ماســت ،برنامهریــزی دقیــق بــرای آمــوزش علمــی گروههــای مختلــف
ســنی بهویــژه بــرای کــودکان اســت .امــروز جامعــۀ مخاطــب آمــوزش و پــرورش
بیــش از 13میلیــون دانشآمــوز اســت .یعنــی در واقــع کتابهــای درســی 13
میلیــون مخاطــب دارد .ایــن را مقایســه کنیــد بــا آرمــان یــک مؤلــف یــا ناشــر کــه
اگــر دو یــا ســه هــزار نفــر مخاطــب پیــدا کنــد خــود را موفــق میدانــد! در عصــر
انفجــار اطالعــات کــه جهــان در نظــر جامعهشناســان تبدیــل بــه یــک دهکــده یــا
کوچکتــر از آن شــده اســت مــا راهــی نداریــم جــز اینکــه از شــیوههای علمــی
مطلــوب و مناســب بــرای آمــوزش نحــوۀ تفکــر علمــی در جامعــه بهــره بگیریــم.
کــودکان و نوجوانــان مــا بایــد پرسـشگری را یــاد بگیرنــد تــا بــه تفکــر علمــی راه
یابنــد .مــن ســخن را کوتــاه میکنــم و بــه ترتیــب از ســخنرانان محتــرم دعــوت
میکنــم کــه بــه ارائــۀ نظــرات خــود بپردازنــد.
دکتــر ســیدفدایی :بــه نــام یگانــۀ بیهمتــا .غــرض از ایــن
جلســه ،آسیبشناســی کتــب علــوم و فیزیــک در کشــور
ماســت .مــن ابتــدا مراجعــه کــردم بــه کتابهــای لغتنامــه
تــا ببینــم آسیبشناســی بــه چــه معناســت .در لغتنامــۀ
دهخــدا متــرادف زیــادی بــرای آن نوشــته نشــده بــود امــا در
فرهنــگ معیــن «رنجشناســی» معنــی شــده اســت .یعنــی گویــا مــا امــروز درصــدد
شناســایی رنجهــای ناشــی از کتابهــای درســی هســتیم .در ابتــدای کالمــم تشــکر
فــراوان دارم از مؤلفیــن کتــب درســی فیزیــک در ایــران از ابتــدا تــا حــال حاضــر
کــه میدانــم بهرغــم صــرف وقــت و تــاش بســیار زیــاد ،گاه آمــاج انتقــادات
شــدیدی میشــوند .مــن از ایــن عزیــزان واقعـاً سپاســگزارم .امیــدوارم مطالبــی کــه
امــروز در نقــد زحمــات ایــن دوســتان ارائــه میکنیــم در رشــد و اعتــای جامعــه
و کشــور نقــش مهمــی داشــته باشــد .بیــش و پیــش از هــر امــری بایــد تأکیــد کنــم
مــن آن دســته مســائل حاشــیهای کــه آمــوزش فیزیــک را در کشــور مــا تحــت
تأثیــر قــرار میدهنــد کنــار میگــذارم .مســائلی همچــون زمــان آمــوزش
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اختصــاص داده شــده بــه تدریــس ،نحــوۀ ارزشــیابی ،ارزشــیابیهای درون آمــوزش
و پــرورش و خــارج از آن (مثــل کنکــور) ،ارزشــیابی مدیــر از نحــوۀ تدریــس معلــم،
نحــوۀ تدریــس معلــم ،فضــای آموزشــی ،آزمایشــگاهها و نحــوۀ اســتفاده از آنهــا،
جمعیــت کشــور مــا و مهارتهــای علمــی افــراد همــه بــر آمــوزش فیزیــک در
کشــور مــا تأثیــر میگذارنــد .مــن در ابتــدای کار از همــۀ اینهــا صرفنظــر کــرده
و صرفاً به خود کتابها میپردازم.
توجــه بــه دســتاوردهای علمــی دانشــجویان و فارغالتحصیــان دانشــگاهها در
ســالیان اخیــر ایــن ذهنیــت را بــه وجــود م ـیآورد کــه آمــوزش علــوم و بهطــور
ویــژه فیزیــک در رشــتههای مختلــف تأثیرگــذار بــوده و منتهــی بــه نتایــج مطلــوب
گشــته اســت .امــا از دیگــر ســو بررســی ابعــاد اجتماعــی ،اخالقــی ،روانــی و نیازهای
انســانی و تربیتــی نســل جــوان نشــان میدهــد کــه امــروز «موفقیــت» تعریفــی
نویــن پیــدا کــرده و چهبســا دانشــجویانی کــه دارای مقامــات علمــی باالییانــد امــا
در ابعــاد رفتارهــای انســانی و مهارتهــای زندگــی موفــق نباشــند .تعریــف انســان
بــر اســاس آنچــه نظامهــای آموزشــی پیشــرفته معرفــی میکننــد بســی فراتــر از
موفقیــت علمــی اســت .در ایــن نگــرش مفهــوم علــم آنقــدر وســیع و عمیــق شــده
کــه علــوم تجربــی را بــه علــوم اجتماعــی و علــوم رفتــاری و حتــی ارزشهــای واالی
انســانی پیونــد داده اســت .بحــث مهــم آمــوزش در خدمــت ســه نــوع توســعۀ پایدار
از اهدافــی اســت کــه در دســتور کار بســیاری از کشــورهای پیشــرفته قــرار گرفتــه.
تعلیــم کتــب درســی بهعنــوان یــک کتــاب دســتور آشــپزی ( Cook Bookکــه
ادوارد ردیــش 1از ایــن اصطــاح اســتفاده کــرده) دیگــر جوابگــوی نیــاز امــروز
نیســت؛ حتــی اگــر ایــن کتابهــای درســی شــامل انــواع دســتورات آزمایشــگاهی،
آزمایشهــای دســتورزی ،انــواع تمرینهــا و پرســشهای چالشبرانگیــز و
تعاملــی باشــد .آنچــه کــه در آمــوزش و در کتابهــای درســی بهطــور خــاص بایــد
مــورد نظــر قــرار گیــرد ایجــاد انگیــزه و شــوق بــه یادگیــری در مخاطبــان اســت.
ایجــاد انگیــزه و شــوق بــه یادگیــری ،بــا ایجــاد یــک ســتون «ایجــاد انگیــزه» در
یــک کتــاب درســی متفــاوت اســت و حــال و هــوای اشــتیاق را در فضــای آموزشــی
بایــد ایجــاد کنــد .بحــث امــروز مــن چگونگــی ایــن کار اســت .اجــازه دهیــد مطلــب
را از زاویــۀ دیگــری نظــاره کنیــم .پژوهشــی بــا موضــوع بررســی نگــرش و انتظــارات
دانشآمــوزان در مــورد یادگیــری فیزیــک در ســال  1391در یکــی از مــدارس
شــهر تهــران انجــام شــد .اولیــن پرس ـشهای پژوهــش ایــن بــود:
 .1چرا فیزیک یاد میگیرید؟
 .2فیزیک به چه دردی میخورد؟
 .3فیزیک را چگونه یاد میگیرید؟
 .4آیــا نمــرهای کــه در انتهــای آزمــون فیزیــک میگیریــد معیــار خوبــی بــرای
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اطالعــات شــما از درس فیزیــک اســت؟
و ســؤاالت دیگــر .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش فعلــی و کتــب
فعلــی فیزیــک ،نگــرش مثبــت بــه یادگیــری فیزیــک را در دانشآمــوزان تقویــت
نمیکنــد .در همیــن راســتا در ســال  1392پژوهــش دیگــری بــا هــدف بررســی
یادگیــری قوانیــن نیوتــن در یکــی از مــدارس شــهر تهــران انجــام شــد کــه نشــان
داد دانشآمــوزان مــا بهرغــم اینکــه قانــون اول ،دوم و ســوم نیوتــن را حفــظ
کردهانــد و مســألههای زیــادی در ایــن موضــوع حــل میکننــد ،کمتــر قــادر بــه
درک و مفهومیابــی آن در پدیدههــای پیرامــون هســتند .ایــن نشــان میدهــد
کــه بــه تعمیــق بیشــتری بــرای ترســیم دورنمــا و چشــمانداز کتابهــای خــود
داریــم چــرا کــه عمــر و وقــت بشــر کمتــر از آن اســت کــه بــه یادگیــری مســائل
فرعــی و بیاهمیــت بگــذرد .اگــر ایــن واقعیــت را بپذیریــم الزم اســت بــار دیگــر
در اهــداف آموزشــی کتــب فیزیــک و علــوم دقیــق شــویم .امــروز صحبــت از ایــن
اســت کــه علــوم و فنــاوری روزبـهروز در حــال پیشــرفت اســت و مــا اآلن بــا نســلی
مواجهیــم کــه در ســادهترین مســائل زندگــی روزمــرهاش از فناوریهــای نویــن
بهــره میبــرد .واقعـاً امــروز نیــاز داریــم کــه برگردیــم و در تعاریــف خــود بازنگــری
کنیــم .مــن نقــدی نــدارم بــه اینکــه آنچــه گذشــته بــد بــوده یــا خــوب بــوده،
ولــی بازنگــری شــرط عقــل اســت .لــذا پیشــنهاد میکنــم کــه گروهــی از افــراد بــا
تخصصهــای مختلــف بحــث طراحــی کتــب را از زوایــای مختلــف بررســی کننــد.
ســپس بــه نقــد و نظــارت دائمــی اشــتغال داشــته باشــند .ایــن از ضروریــات آموزش
پیشــرفته در جهــان امــروز اســت .چهبســا الزم باشــد مــا بنــا بــه مقتضیــات بومــی
کشــورمان مطالبــی را وارد آمــوزش کشــور کنیــم یــا مطالبــی را از کتابمــان خــارج
کنیــم .چهبســا الزم باشــد مطالبــی مثــ ً
ا از دانشــمندان دورۀ اســامی بیاوریــم.
توجــه کنیــد تمــام اینهــا بــر آمــوزش کشــور مــا تأثیــر میگــذارد .مــن بهشــدت
طــرح غربالگــری مفاهیــم درســی و بومیســازی آنهــا را در کتابهــای علــوم
پیشــنهاد میدهــم .گروهــی مجــرب و بــا جــرأت بایــد ایــن کار را انجــام دهــد.
دو روز پیــش در خدمــت رئیــس شــورای بینالمللــی حوزههــای علــوم بودیــم.
ایشــان میگفتنــد کــه مــا در حــال حاضــر تغییــری در فراینــد آموزشــی کشــور
دانمــارک دادهایــم .همــۀ مــدارس بایــد یــک روز در هفتــه را بــه بازدیــد از مــوزه
علــوم و طبیعتگــردی اختصــاص دهنــد و در کنــارش کتابــی تحــت عنــوان «علــوم
و فنــاوری» (کــه از ده ســال پیــش تدویــن شــده و کام ـ ً
ا مرتبــط بــا آن فعالیــت
یــکروزه اســت) را آمــوزش دهنــد .یعنــی دو موضــوع بهمــوازات هــم بهپیــش
میرونــد .نــه اینکــه فقــط کتــاب تغییــر کنــد بلکــه بحــث عملیاتــی شــدن ایــن
آموزشهــا نیــز بایــد لحــاظ شــود .مــن صحبتهایــم را بدیــن ترتیــب خالصــه
میکنــم:
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 .1ایجاد شور و اشتیاق در کتب درسی
 .2نگرش کیفی به مفاهیم
 .3یکدســت شــدن مفاهیــم در کتابهــای درســی بــا نگاهــی بــه دورنمــای
آموزشــی
 .4استفادۀ توأمان از گروه تألیف و ارزیابی
 .5کتابهای مکمل و اردوهای علمی-تفریحی
دکتــر بصیــره :بســیار ســپاسگزارم از ســخنان و مطالــب ارزشــمندی کــه خانــم
دکتــر فدایــی فرمودنــد .و امــا اســتاد اســفندیار معتمــدی! گمــان نمیکنــم آقــای
معتمــدی نیــاز بــه معرفــی داشــته باشــند .ایشــان رئیــس اتحادیــۀ معلمــان فیزیــک
ایــران هســتند و از ســالیان دور دبیــر فیزیــک بودهانــد ،حــاال فکــر میکنــم از
دوران پیــش از انقــاب هرکــس کــه فیزیــک خوانــده بهنوعــی شــاگرد ایشــان
بــوده اســت .ایشــان در تألیــف کتابهــای تاریــخ آمــوزش علــم انســانی بســیار
صاحبنظــر و باتجربــه هســتند و نقطــه نظــرات بســیار دقیقــی در رابطــه بــا
مســألهای کــه موضــوع نشســت امــروز اســت دارنــد .از اســتاد معتمــدی تقاضــا
میکنــم کــه ســخنان خــود را آغــاز کننــد.
اســتاد اســفندیار معتمــدی :ابتــدا بــه مناســبت حادثــۀ
ناگــواری کــه بــرای یکــی از دبیــران فیزیــک کشــور پیــش
آمــد بیانیــۀ اتحادیــۀ انجمنهــای معلمــان فیزیــک را خدمــت
شــما قرائــت میکنــم .ان ّــا لللــه و ان ّــا الیــه راجعــون ،خبــر
غمانگیــز و دردنــاک کشــته شــدن مظلومانــه شــادروان
محســن خشخاشــی دبیــر گرانقــدر فیزیــک در دبیرســتان حافظیــۀ بروجــرد بــه
دســت یــک دانشآمــوز مدرســه موجــی از غــم و انــدوه را بــر دل نــازک و طبــع
لطیــف معلمــان نشــانده و اشــک آنهــا را جــاری ســاخته اســت .ایــن مصیبــت
فراموشنشــدنی را بــه خانــوادۀ بــزرگ معلمــان ایرانزمیــن بهویــژه دبیــران
فیزیــک دلســوز و کوشــای کشــور باالخــص معلمــان و انجمنهــای فیزیــک
اســتانهای کشــور مخصوصــاً لرســتان تســلیت و تعزیــت میگوییــم و رســیدگی
ســریع بــه ابعــاد مختلــف ایــن فاجعــه ،اتخــاذ راهکارهــای عملــی بــرای جلوگیــری
از تکــرار آن و توجــه و اهتمــام ویــژه بــه امنیــت و منزلــت معلــم را بــا احــراز
مســؤولیت بیشــتر از مقامــات مســؤول درخواســت داریــم .از طــرف شــورای اجرایــی
اتحادیۀ انجمنهای آموزشی معلمان فیزیک ایران.
امــا کتــاب درســی ،درســت از آغــاز تأســیس دارالفنــون مســألۀ کتــاب درســی
در ایــران مطــرح شــد .مــا اصطالحــات علمــی معــادل واژههایــی کــه در علــوم
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مطــرح اســت را نداشــتهایم ،چاپخانــه نداشــتیم ،نویســندۀ کتــاب در ایــن
قســمت نداشــتیم ،هیچیــک از امکاناتــی کــه بــرای یــک تألیــف خــوب الزم بــود در
ـل اطالعــاتِ علمــی را هــم نداشــتیم .حــدود یکصــد
ایــن کشــور نداشــتیم ،حداقـ ِ
ســال طــول کشــید تــا مــا توانســتیم بخشــی از اطالعــات علمــی جهــان را بــه ایــن
کشــور منتقــل کنیــم .شــاید مهمتریــن مســؤولیت کتابهــای علمــی ایــن بــود
کــه وســیلۀ انتقــال دانــش از کشــورهای پیشــرفته بــه کشــور مــا باشــد .در اینجــا
افــرادی پرشــمار تــاش بســیار کردنــد.
چــه خــوب بــود اگــر میتوانســتیم نــام همــه آن بزرگانــی کــه در ایــن کشــور
کارشــان تألیــف کتــاب درســی بــود اینجــا بیــان میکردیــم .چگونــه میتوانیــم
اســمی از احمــد آرام نبریــم کــه در  1304وقتــی کــه متوجــه میشــود کــه
دانشآمــوزان آزمایــش نمیکننــد و آزمایشــگاه ندارنــد کتابــی مینویســد و
هدیــه بــه دانشآمــوزان کالســش میکنــد و بعــد تصمیــم میگیــرد کــه بــا
کمــک دوســتانش مجموعــه امیــر را بــه یــاد امیرکبیــر تألیــف کننــد .کتابهــای
وزارتــی را دکتــر حســابی ،دکتــر قلمســیاه و دکتــر روشــن در 1317نوشــتند و
بعــد در 1324مجموع ـهای کــه تحــت عنــوان رنــر نوشــته شــده بــود بــه دســت
رضــا قل ـیزاده ،نوروزیــان و رهنمــا.
یــادی از دکتــر قلمســیاه کنیــم و بگویــم بــرای اینکــه کتــاب درســی را
بــرای دانشآمــوزان کشــور بنویســند بیشــترین ســاعات درســی را در شــبانهروز
صــرف نوشــتن میکردنــد .بــه دنبــال آن گــروه بــزرگان ،خوشبختانــه جوانــان
هــم در ایــن راه وارد شــدند و کتــاب نوشــتند .گرچــه ممکــن اســت مــا فرصتــی
نداشــته باشــیم کــه نامــی از آنهــا ببریــم .بااینهمــه ،چگونــه میتوانیــم از
آقــای شــریفزاده یــاد نکنــم .البتــه دوتــا شــریفزاده ،یکــی هوشــنگ شــریفزاده
کتابهــای علــوم دورۀ راهنمایــی را بــا کمــک دوســتانش نوشــتند و یکــی آقــای
محمدرضــا شــریفزاده کــه وقتــی جنــاب احمــدی مســؤول گــروه فیزیــک در دفتــر
پژوهــش صحبــت میکردنــد گفتــن کــه ایــن مــرد مثــل اینکــه ســاخته شــده
اســت بــرای خدمــت کــردن بــه ایــن کشــور .خوشبختانــه جوانانــی داریــم نهتنهــا
آنهایــی کــه ایــن کتابهــای درســی را تألیــف میکننــد ،بلکــه آنهایــی هــم کــه
انتقــاد میکننــد آنهــا هــم بــا دقــت بررســی کردنــد و مســائلی را مطــرح کردنــد.
خوشبختانــه مــا در رونــدی کــه از گذشــته شــروع کردیــم حرکتــی تکاملــی
داریــم .بهویــژه از زمانــی کــه ســازمان کتــاب درســی بــه وجــود آمــد و آقــای
دکتــر محمــود بهــزاد مســؤولیت ســازمان کتــاب درســی را بــه عهــده گرفتنــد و
کاری شــروع شــد کــه خوشبختانــه بــه ســطح بــاال پیــش م ـیرود.
ولــی یــک مســألۀ مهــم ،مــا از کتــاب درســی خیلــی انتظــار داریــم ،آیــا درســت
اســت؟ اگــر قــرار باشــد مطالــب را بخواهیــم حفــظ کنیــم و تحویــل امتحــان بدیــم،

کتابهای درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد

بســیار خــوب ،کتــاب درســی توانســته اســت رســالت خــودش را خــوب انجــام
بدهــد .ولــی بــه نظــر میرســد کــه دیگــر از آن زمانــی کــه فرآوردههــای علــم
را مــا میخواهیــم منتقــل کنیــم یــک مقــدار گذشــته باشــد .مــا بــه دنبــال ایــن
هســتیم کــه فرآینــد علــم را دانشــگاه و حوزههــای آموزشــی کشــور منتقــل کنیــم
و کتــاب درســی تنهــا پاســخگوی ایــن مســألۀ بــزرگ نیســت ،ایــن اســت کــه
بهجــای کلمــه کتــاب درســی ،مــواد آموزشــی دیگــر یــا بســتههای آموزشــی
دیگــر یــا مجموعــه فعالیتهایــی را کــه میتوانــد بهوســیله مــواد درســی
منتقــل کــرد مطــرح میشــود و مــا در ایــن قســمت مشــکل داریــم .مــن همیــن
چنــد روز اخیــر کــه موضــوع آسیبشناســی کتابهــای فیزیــک مطــرح شــد
توانســتم بــا برخــی ســازمانها مســأله را مطــرح کنــم .از آنهــا پرســشهایی را
بخواهــم کــه کتابهــای فیزیــک چــه مشــکالتی دارد و برخــی از مســائلی کــه
مطــرح کــردم خدمــت شــما میگویــم .گفتــه شــده اســت کــه اصــوالً کتابهــای
درســی مــا کنکورمحــور اســت نــه زندگــی محــور ایــن شــاید بــه دنبــال فرمایــش
ســرکار خانــم دکتــر فدایــی بــود کــه ایــن مســائل را مطــرح کردنــد .یکــی از
دوســتان یــا بیــش از یــک نفــر ،تعــداد زیــادی! ،ایــن مســأله را مطــرح کردنــد کــه
مــا نمیتوانیــم کتابهــای درســی را در ســاعتهای محــدودی کــه آمــوزش و
پــرورش اعــام کــرده اســت درس بدهیــم و روزب ـهروز هــم ســاعتهای تدریــس
مــا کمتــر میشــود .بــه همیــن ترتیــب کــه مثــ ً
ا مــا در کالس اول دبیرســتان
کــه معــادل کالس ســوم فعلــی میشــود 11 ،ســاعت ،ســاعت آموزشــی علــوم
داشــتیم اآلن بــه ســه ســاعت یــا چهــار ســاعت رســیده اســت .در کتابهــای
درســی مفاهیــم علمــی بیــان میشــود ولیکــن ایــن مفاهیــم علمــی کمتــر بــه
کاربردهــا منتهــی میشــود .درنتیجــه امــروز علــم بــرای علــم شــاید خیلــی مطــرح
نباشــد علــم بــرای فنــاوری و علــم بــرای زندگــی مطــرح اســت و انتظــار ایــن اســت
کــه مســائلی را کــه مــا در هــر قســمتی کــه داریــم بررســی میکنیــم ویژگــی
فنــاوری یــا کاربــردش در زندگــی چــه هســت .بعضــی از دوســتان مــا اعــام کردنــد
کــه مــا ناچــار هســتیم کــه بخشــی از وقــت محدودمــان را ریاضــی تدریــس کنیــم
تــا مفاهیــم فیزیــک را بتوانیــم منتقــل کنیــم و ایــن مشــکل عمــدهای اســت .اصــوالً
گفتــه شــده کــه کتابهــای درســی هنــوز بــه دنبــال ایــن اســت کــه فرآوردههــای
علــم را بــه دانشآمــوزان منتقــل کننــد و کمتــر در اندیشــۀ تالشــی بــرای آمــوزش
فراینــد علــم دیــده میشــود و بــا توجــه بــه اینکــه مــا نیــاز داریــم در جامعــه
کنونــی بهســوی تولیــد علــم حرکــت بکنیــم ،الزم اســت کــه فراینــد علــم را از راه
کتــاب درســی و از راه آموزشهــای معلمــان تدریــس کنیــم
یکــی از دوســتان عزیــز مــا کــه مقال ـهای نوشــته بــود وقتــی دیــروز بــا هــم
دربــارۀ مدرســه کارآمــد صحبــت میکردیــم گفــت کــه کتــاب درســی شــیرازه
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بســته مشــکلی را نمیتوانــد حــل کنــد ،کتــاب را بایســتی شــیرازه بــاز کــرد.
وقتــی از ایشــان ســؤال کــردم شــیرازه بــاز بــه چــه معنــی اســت ایشــان گفتنــد
کــه مــا صفحاتــی را جــدا از یکدیگــر بدهیــم و از دانشآمــوز و از معلــم در کالس
درس بخواهیــم کــه بعضــی از مفاهیــم را اضافــه کنــد .عزیــز مــا آقــای حســینزاده
هســتند کــه ســردبیر مجلــه مدرســه کارآمــد بودنــد .دعوتشــان کــردم منتهــی
خودشــان هــم خیلــی اظهــار تأســف کردنــد کــه شــاید نتواننــد در جلســه حضــور
داشــته باشــند.
شــاید بهجــای اینکــه  3نفــر  4نفــر در دفتــر تألیــف باشــند کــه ایــن دوســتان
عزیــز مــا کوشــش خــود را میکننــد ،بهجــای اینکــه یــک عــده محــدودی کتــاب
بنویســند ،همانطــور کــه ســرکار خانــم دکتــر فرمودنــد 40 ،یــا  50نفــر باشــد
و در ضمــن آدمهایــی کــه از مســائل اولیــه زندگیشــان یــک مقــدار فــارغ شــده
باشــند .اگــر افــرادی هنــوز مســائل اولیــه زندگیشــان را داشــته باشــند اینهــا
برایشــان مشــکل اســت ،هرچنــد ممکــن اســت بــا فداکاریهایــی در ایــن راه
حرکــت کننــد .شــاید بعضــی از دوســتان مــا متوجــه هســتند ایــن جمل ـهای کــه
مــن میگویــم منظــور چــه اســت.
از آنجایــی کــه جنــاب دکتــر بصیــره عالقهمنــد هســتند کــه وقــت کامــاً
تنظیــم بشــود مــا کوششــمان ایــن اســت کــه در هنــگام تغییــر در کتــاب درســی
بــه معلــم بیــش از ایــن توجــه شــود .بســیاری از زمانهــای گذشــته بــه بعضــی
کالسهــای درس کتــاب نمیرســید ولــی وجــود یــک معلــم آگاه میتوانســت
جــای خالــی همــۀ چیزهــا را بگیــرد .اگــر مــا هــم افــرادی داشــته باشــیم کــه
واقعــاً آمــوزش دیــده باشــند ،بــدون آمــوزش مــا حــق نداریــم معلمــی را ســر
کالس درس بفرســتیم .اگــر مســائل اولیــه زندگیشــان حــل شــده باشــد و یــا
بــه درجــه اســتغنا رســیده باشــند کــه بتواننــد آن مفاهیــم را منتقــل کنــد ،بــدون
کتــاب هــم او میتوانــد منتقــل کنــد ولــی خــوب چــون معلمــان مــا در آن درجــه
نباشــند جنــاب آقــای احمــد آرام نباشــند محمــود بهــزاد نباشــند احمــد بیرشــک
نباشــند .گــروه معلمــان هســتند بســیار خــوب میتوانیــم اینهــا را تــا آنجایــی
کــه ممکــن اســت از امنیــت شــغلی بــه آنهــا بدهیــم ،تغییــر زندگــی بــه آنهــا
بدهیــم آموزشهــای الزم بــه آنهــا بدهیــم در ایــن صــورت میتواننــد خیلــی از
مســائل را حــل کننــد .کتــاب مــا معلــم مــا ارزشــیابی مــا مــواد آموزشــی دیگــر
ســاختمان مدرســه همــه اینهــا بایســتی بهصــورت سیســتماتیک مــورد بررســی
قــرار بگیــرد .بــا تشــکر از شــما.
دکتــر بصیــره :بســیار ســپاسگزارم .نــام اســفندیار معتمــدی بــا تاریــخ آمــوزش
در ایــران گــره خــورده و ایــن پیونــد هــم ناگسســتنی اســت ،تاریــخ متحرکــی اســت
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و خــدا عمــر باعــزت بــه ایشــان بدهــد تــا بازهــم بــه تألیــف تاریــخ آمــوزش فیزیــک
و علــوم در ایــران بپردازنــد .بســیار ســپاسگزارم.
از جنــاب آقــای دکتــر امیــر اکباتانــی دعــوت میکنــم .ایشــان اســتاد فیزیــک
دانشــگاه لرســتان هســت ،ولــی بهعنــوان یــک معلــم کــه همیشــه بــا ایــن لفــظ
مــن بــه ایشــان و بســیاری از عزیــزان افتخــار میکنیــم ،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
دعــوت کردیــم کــه تشــریف بیاورنــد وقــت شــما هــم آقــای دکتــر اکباتانــی 15
دقیقــه اســت ،بــا عــرض معــذرت .شــنونده نظــرات ایشــان هســتیم.
دکتــر اکباتانــی :خیلــی جالــب اســت! آن مطالبــی کــه مــن
فکــر کــرده بــودم در مــوردش صحبــت کنــم بــدون اینکــه
اطــاع داشــته باشــم دوســتان میخواهنــد در مــورد چــه
چیــزی حــرف بزننــد ادامــه صحبتهــای شماســت (خطــاب
بــه اســتاد معتمــدی) .مثــل اینکــه همــۀ مــا یــک جوریــم!
جنــاب آقــای معتمــدی ،هــم بــه خاطــر خودشــان و هــم بــه خاطــر چیزهایــی کــه
ی کــه یــاد میکننــد از معلمــان دلیــر چنــان یــاد
در ذهنشــان هســت و از کســان 
میکننــد کــه انــگار خودشــان در کنــار معلمــان زندگــی کردنــد و ایــن بــه هــر
حــال ایــن را میرســاند کــه آمــوزش و پــرورش ایــران پــر از انســانهای شــریف
اســت و نتیجــهاش هــم ایــن اســت کــه کشــور مــا توســط همیــن آمــوزش و
پرورش ما تبدیل به همین امروز ما شده است.
نکت ـهای را هــم قبــل از اینکــه مــن ســخنرانیام را شــروع کنــم بگویــم کــه
اثــر علــم در توســعه و جامعــه کــه خانــم دکتــر فدایــی بــه آن اشــاره کردنــد ،شــبیه
اصطالحــی اســت در فیزیــک کــه فیزیکدانــان بــه آن میگوینــد اثــر پروان ـهای.
ایــن اثــر پروانــهای معنــیاش چیســت؟ میگوینــد اگــر یــک روزی یــک
پروانــهای در ماداگاســکار پــرواز کنــد تأثیــرش روی طوفانــی کــه دو هفتــه بعــد
در آمــازون صــورت میگیــرد ،چیســت .چنیــن مثالــی بیــن فیزیکدانــان بــه
ایــن معنــی نیســت کــه یــک چنیــن تأثیــری را میتواننــد بررســی کننــد ،ولــی
هدفشــان ایــن اســت کــه دنیایــی را تصــور کننــد کــه آن پروانــه در آن بــال نــزده
و مقایســه کنــد بــا دنیایــی کــه آن پروانــه در آن بــال زده و ببیننــد کــه تفــاوت
در چیســت .ببینیــد چــرا مــن اینجــا ایــن دوتــا را بــا هــم مقایســه میکنــم ،بــه
ایــن دلیــل کــه میخواهــم بگویــم اگــر آمــوزش علــوم در ایــران اتفــاق نمیافتــاد
مثـ ً
ا  60ســال پیــش حــدود ســالهای  1320یــک نــگاه داشــتیم اآلن کــه اتفــاق
افتــاد یــک نــگاه داریــم .مقایســه ایــن دو البتــه فقــط ذهنــی اســت ولــی بــه نظــر
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میرســد کــه بــا ایــن آمــوزش علــوم ایــران چهــره دیگــری بگیــرد و بــه همیــن
علــت مــن انگشــت گذاشــتم روی ایــن موجــه بــودن آمــوزش علــوم و فعالیــت
همــۀ کســانی کــه در ایــن زمینــه کار میکننــد و ارج گذاشــتن بــه زحمــات آنهــا
و قدرشناســی از آنهــا .از نگــرش و اهمیــت علــم و آیــا تفکــر علمــی نهادینــه
هســت صحبــت شــد مــن قبــل از اینکــه اصـ ً
ا توضیــح بــدم چــرا  .فکــر میکنــم
ســه تــا نکتــه هســت در ایــن زمینــه کــه بایــد بــا دقــت بــه آن توجــه کــرد.
آمــوزش علــوم در ایــران اساســاً فایدهگرایانــه ،عملگرایانــه افراطــی و
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
چســبیده کــه هــر آموزشــی را فقــط تابــع ایــن میبیننــد کــه چقــدر بــرای مــا
مفیــد اســت چقــدر بــرای مــا نخبــه درســت میکنــد ،آنجایــی کــه دلمــان
میخواهــد را نگــه میداریــم و بقیــه را هــم ول میکنیــم بــه امــان خــدا .بــه
ایــن جملـهای کــه آقــای معتمــدی گفتنــد توجــه بفرماییــد صــد ســال طول کشــید
ببینیــد صــد ســال واژه علمــی واژهای کــه صــد ســال قبــل جایــی معنــا داشــته
یعنــی صــد ســال طــول کشــید تــا اینجــور منابعــی داریــم .اینکــه آقــای بصیــره
فرمودنــد نهادینــه بــودن تفکــر علمــی ،خــوب ایــن حــرف ســنگینی اســت .علــم در
ایــران فقــط از آن میخواهنــد اســتفاده بشــود بــرای چــه؟ یــک آدمهایــی درســت
کنیــم کــه بــه دردمــان بخورنــد ،بــه درد چــه میخــورد؟ بــه درد آن برنامهریــزی
کــه معمــوالً میکنیــم .خــوب در ایــن زمینــه هــم کار شــده ســرمایهگذاری شــده
آدمهایــی بــزرگ تربیــت شــدن آدمهــای بزرگــی زحمــت کشــیدند یــک عــدهای راه
را پیــش بردنــد بــه درد هــم خوردنــد یــک عــدهای هــم از ایــن وســط لغــو شــدن.
از همــان روزی کــه ایــن نظــام در ایــران پایهگــذاری شــد تــا همیــن امــروز کــه
ایــران مواجــه بــا مســألۀ فــرار مغزهاســت.
بــه گمــان مــن آسیبشناســی آمــوزش کتــاب فیزیــک در ایــران همــان
آسیبشناســی آمــوزش علــم در ایــران اســت .آسیبشناســی آمــوزش علــم در
ایــران یعنــی آسیبشناســی خــود مفهــوم علــم در ایــران .در ایــران علــم در ذهــن
اســت .حــاال عمــوم کــه جــای خــود دارد ولــی در ذهــن برنامهریــزان و کارگــزاران
علمــی مــا از علــم همانقــدر فایدهگرایانــه ،عملگرایانــه و اقتضاگرایانــه اســت.
علــم یــک شــیوۀ تفکــر اســت .آدمهایــی کــه علمــی فکــر میکننــد بــا آدمهایــی
کــه علمــی فکــر نمیکننــد فــرق دارنــد ،فــرق اساســی دارنــد یعنــی مثــل اینکــه
در دو دنیــای متفــاوت زندگــی میکننــد .کار آمــوزش ،پــرورش چنیــن آدمهایــی
اســت .درحالیکــه هــدف آمــوزش علــوم در ایــران از آغــاز ایــن نبــوده اســت.
مــن یــک مثــال میزنــم :کتــاب فیزیــک نمســاوی؛ از ســال  1231شمســی
مقدمــات ایــن کتــاب در ایــران آمــوزش داده میشــد یعنــی مدتــی کوتــاه پــس
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از تأســیس دارالفنــون تهــران .در  1236هجــری شمســی ایــن کتــاب بــه زبــان
فارســی درآمــد و ازآنپــس متــن فارســی در تدریــس بــه کار رفــت .تفکــر آمــوزش
در ایــران هنــوز مطابــق بــا محتویــات ایــن کتــاب اســت یعنــی مــن ایــن کتــاب را
ورق بزنــم میبینــم همــان چیزهایــی را اینجــا گفتــه کــه مــا بــه بچههــا یــاد
میدهیــم و در مغزشــان فــرو کنیــم .خیلــی تغییــرات صــورت گرفتــه ،چیزهــای
جدیــد آمــده اســت ،چیزهــای بهتــر آمــده اســت ،تــاش بهتــر بــرای بهبــود آموزش
صــورت گرفتــه اســت .ایــن همــه کار شــده و بایــد دیــد کــه ایــران در ایــن مــدت
عــوض شــده اســت .امــا متأســفانه چنیــن نیســت.
اندیشــه رایــج همچنــان ایــن اســت :تجــدد آمرانــه؛ تغییــر از بــاال .کســانی کــه
ایــن آمــوزش را در ایــران طراحــی کردنــد بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه در ایــران
تکنســین ،مهنــدس و کســانی پــرورش پیــدا کننــد کــه بتواننــد در توپخانــه و
ارتــش فعالیــت کننــد ،در مؤسســات صنعتــی کار کننــد ،کشــاورزی مــا را بهتــر
کننــد ،پزشــکان خوبــی بشــوند ،وکالی خوبــی بشــوند ولــی حقــوقدان تربیــت
نمیکنیــم ،زیستشــناس تربیــت نمیکنیــم .در ایــران دارالفنــون تأســیس شــد
امــا دارالعلــوم تأســیس نشــد .ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت .البتــه بــه ایــن معنــا
نیســت کــه اگــر آن روز دارالعلــوم تأســیس میشــد همــه مســائل بهتــر میشــد
ولــی حداقــل ایــن تفکــر بــه وجــود میآمــد کــه در کشــور مــا آدم عــادل بایــد
تربیــت کنیــم نــه تکنســین متخصصــی کــه بــه درد مــا بخــورد.
خــوب ببینیــد ایــن رونــد چطــور ادامــه پیــدا کــرد :مــا امــروز کــه در اینجــا
نشســتیم دو نهــاد بــزرگ داریــم کــه بودجــۀ عظیمــی صــرف آنهــا میشــود و
افــراد بســیار شایســته و شــخصیتهای برجســتهای در ایــن دو نهــاد کار میکننــد،
یکــی وزارت آمــوزش و پــرورش و دیگــری وزارت علــوم .درحالیکــه ایــن دو نهــاد
آموزشــی اساسـاً هــم وظایفشــان و هــم کارشــان و هــم اهدافشــان بهطــور اساســی
بــا هــم متفــاوت اســت .بهطــور بنیــادی!
کار آمــوزش و پــرورش ،آمــوزش عمومــی اســت ،یعنــی چــه؟ یعنــی میخواهیم
انســانی بــار بیاوریــم کــه در یــک جامعــه مدنــی بتوانــد تصمیــم بگیــرد .بتوانــد فکر
کنــد و خــوب را از بــد تشــخیص دهــد ولــی کار وزارت علــوم پــرورش متخصــص
اســت ،یعنــی انســانی کــه در آمــوزش و پــرورش تربیــت شــد و توانســت بــرای
خــود تصمیــم بگیــرد و راهــش را انتخــاب کنــد بــه کمــک آمــوزش عالــی آنقــدر
توانایــی پیــدا کنــد بتوانــد حرفـهای را برگزینــد.
ایــن رونــد بــا جریــان آموزشــی عرفــی در تمــام تاریــخ نیــز همخوانــی دارد.
همیشــه انســانها در چارچــوب تقلیــدی و ملــی خــود تربیــت میشــدند و تبدیــل
بــه شــخصی محتــرم میشــدند .ســپس اندکانــدک یــک حرفــه میآموختنــد
و بــا آن زندگــی میکردنــد و متخصــص یــک کار میشــدند .حــال برحســب
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اینکــه تــراز علــم در آن جامعــه چقــدر بــود ،ســطح ایــن تخصصهــا تفــاوت
میکــرد .امــروزه تخصــص بــاال رفتــه اســت .یعنــی در ســاختار حرف ـهای و فنــی
کســانی پــرورده میشــوند کــه هــم کارشــان و هــم اهدافشــان بــا گذشــته بســیار
متفــاوت اســت .امــا نکتــه در اینجاســت کــه توانایــی ذهنــی قدمــا خیلــی باالتــر
بــود و کارهایــی کــه میکردنــد بــا کارهایــی کــه امــروزه میکننــد اص ـ ً
ا قابــل
مقایســه نیســت .آنهــا ایــن امــکان را یافتنــد کــه بتواننــد آدمهــای برجســتهای
شــوند ،بتواننــد اختــراع کننــد اکتشــاف کننــد ،بتواننــد در علــم کار کننــد و ببیننــد
نیازهــای واقعــی جامعــه چیســت چــون پــرورش آنهــا اساسـاً متفــاوت بــود .چنین
آدمهایــی بــه ایــن دلیــل پــرورش پیــدا کردنــد و توانســتند خودشــان را بــه ایــن
ســطح از لیاقــت حرفـهای برســانند کــه در نظامــی مثــل نظــام آمــوزش و پــرورش
بــا فرهنگــی غنــی بــزرگ شــدند .غنــای فرهنگــی!
میــان داشــتن فرهنــگ غنــی و دانســتن مفهــوم علمــی فکــر کــردن بایــد تمایــز
قائــل شــد .مقصــودم ایــن نیســت کــه بداننــد قوانیــن نیوتــن یعنــی چــه؟ خانــم
دکتــر ســیدفدایی مثالــی زد و دیدیــم در آمــوزش و پــرورش کار انجــام شــده یــا
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 میدهــم.
نهتنهــا دانشآمــوزان کــه حتــی دانشــجویان دکتــرا در ایــران مشــکل دارنــد .مــن
دانشــجوی دکترایــی را ســراغ دارم کــه هنــوز نمیدانــد دســتگاه اینرســیال یعنــی
چــه! و در ایــن زمینــه اشــکال دارد .ایــن اشــکاالت از کجــا آمــده اســت؟ از آنجــا
کــه فقــط درس را خوانــده تــا بــه آنچــه از او میپرســند پاســخ دهــد .درس را
نخوانــده اســت کــه روی آن فکــر کنــد.
حــال فــرض کنیــم کــه ایــن دانشآموختــگان بــه رقابتهــای جهانــی پــای
بگذارنــد .موفقیــت در ایــن رقابتهــا چــه ســودی بــه حــال مــا دارد و مــا از
آن چــه میخواهیــم .مرحلــه بعیــد ایــن اســت کــه چطــور از الگوهایمــان پیــش
بیفتیــم ،چگونــه مــا هــم بشــویم مثــل همــه .مگــر نمیگوینــد ایرانــی بــا ژاپنــی
فرقــی نــدارد؟ مگــر بــا چینــی و انگلیســی و فرانســوی فرقــی دارد.
امــروزه ایــران خیلــی پیشــرفت کــرده و بهجایــی رســیده اســت کــه میتوانــد
مثـ ً
ا  GMDخــود را بــا کشــورهای دیگــر مقایســه کنــد ولــی هنــوز خیلــی پاییــن
اســت .امــا متأســفانه یــک نفــر نیســت فکــر کنــد مشــکل چیســت؟
وظیفــه دانشــگاه نظــارت عالــی اســت .در امــور رشــتهای و فنــی شــما در
همــه زمینههــا .وظیفــۀ آمــوزش و پــرورش دادن ایدههــای اولیــه بــه هــر یــک از
شــهروندان کشــور اســت تــا بتوانــد بــا همــه مشــخصات فرهنگــی و مدنــی ســازگار
زندگــی کنــد و در آن جامعــه تصویــری بهینــه از سرنوشــتش بگیــرد .آمــوزش علــوم
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بدیــن انســانها در چارچــوب آمــوزش و پــرورش ،پــرورش چنیــن چیــزی اســت!
یــک بحــث دیگــر را بهعنــوان ایــدهای اولیــه مطــرح میکنــم .اصــ ً
ا در
آمــوزش فیزیــک کشــور مــا ورود قوانیــن علمــی علــم فیزیــک از دانشــمندان
فیزیــک کشــف شــده و کاربردهــای خــاص خــودش را دارد و از نظــر مــن کار
بســیار اشــتباهی اســت .چــون آموزشپذیــر نیســت و همچنــان کــه میبینیــد
موفــق هــم نبودهایــم .ببینیــد ایــن کتــاب فیزیــک نمســاوی معــادل بــا کتــاب
هنرســتانهای اتریــش در  160ســال پیــش بــوده اســت و نــه دانشــگاههای
اتریــش .ایــن نهتنهــا بــه روش آموزشــی امــروز مــا تبدیــل شــده بلکــه بــه تفکــر
حاکــم بــر نظــام آموزشــی مــا تبدیــل شــده و ایــن بدتــر اســت و مســألۀ اصلــی نیــز
در همیــن جــا اســت.
در نظــام کنونــی آمــوزش ،تحصیلکــردگان غالب ـاً فایدهگــرا شــدهاند .پزشــک
میخواهــد از پزشــکی خــود بــه بهتریــن وجــه بهــرۀ مالــی ببــرد .مهنــدس ،وکیــل
ـی بــه نظــر
دادگســتری و دیگــر مشــاغل نیــز بــه همیــن شــکل .ایــن فایدهگرایـ ِ
مــن ویرانگــر ،در ذهــن مــردم کشــور مــا تســری پیــدا کــرده اســت .بــه همیــن دلی
مــردم گمــان میکنــد کــه هــر چیــز بایــد فــوری بــه بهــرهوری برســد و ارزش آن
بــه ارزش بهــرهای کــه از آن انتظــار داریــم بســتگی دارد.
مــن کمکــم دارم از مطلــب دور میشــوم .اصــل مطلــب فهــم اســت .یکــی
از مزایــای علــم فهــم اســت ولــی فهــم و کاربــرد علــم از یکدیگــر جــدا هســتند و
ایــن فهــم اســت کــه آمــوزش و پــرورش میتوانــد در ذهــن بچههــا نهادینــه کنــد.
یکــی از راههــای نهادینــه کــردن فهــم علمــی در ذهــن از  7-6ســالگی تــا
18-17ســالگی کــه از آمــوزش عمومــی فارغالتحصیــل میشــود ایــن اســت کــه
بتوانــد دربــاره مســائلش حــرف بزنــد .دانشــجویان مــا نمیتواننــد دربــارۀ عملــی
کــه انجــام میدهنــد تألیــف کننــد .البتــه بــه گمــان مــن در ایــن مــورد وضــع در
شــهرهای کوچــک ،ماننــد جایــی کــه مــن تدریــس میکنــم بهتــر از شــهرهای
بــزرگ اســت .زبــان معیــار بــرای «حــرف علمــی» زدن وجــود نــدارد.
ً
کار آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه بــه بچههــا زبــان بدهــد .مثـا دربــارۀ
آن آزمایــش دیــداری کــه خانــم دکتــر ســیدفدایی فرمودنــد .آن آزمایــش نیســت
خانــم دکتــر فدایــی آن روش اســت! معلــم دســت بچــه 7ســاله 8ســاله را میگیــرد
و بــه گــردش علمــی میبــرد و فــردا در کالس از او میخواهــد دربــارۀ آنچــه کــه
دیــروز دیــده اســت صحبــت کنــد .وقتــی دانشآمــوز بتوانــد در ایــن بــاره ســخن
کنــد خواهــد توانســت دربــارۀ آن چیــز هــم بنویســد و چیــزی را کــه فهمیــده بــه
دیگــری منتقــل کنــد .ایــن آمــوزش علمــی اســت!
نکتــه دیگــر آنکــه اساســاً آمــوزش علــوم بهاینترتیــب فیزیــک ،شــیمی،
ریاضــی ،زیستشناســی زمینشناســی ،اقیانوسشناســی روانشناســی جــواب
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نــداده اســت .نظــام آمــوزش مــا اساس ـاً روی ایــن سیســتم طراحــی شــده .کتــاب
علــوم اول دبســتان را دیــدم .صفحــه نخســت خــوب اســت از درختــی ســخن
میگویــد کــه جوانــه میزنــد .ســپس ایــن جوانــه گل میشــود و ســرانجام گل،
میــوه میشــود .امــا وقتــی  4صفحــه بعــد میخواهــد دربــارۀ مغناطیــس صحبــت
کنــد چیزهایــی را مطــرح میکنــد کــه گویــا کــودک قــرار اســت پــس از آن
ســر کالس الکترومغناطیــس بنشــیند .چــرا؟ چــون هــدف نویســندۀ کتــاب تربیــت
مهنــدس و تکنیســین بــرق اســت یــا کارگــر و کارمنــد و جــز آن .درحالیکــه در
آمــوزش و پــرورش مــا بایــد انســان بــار بیاوریــم
دکتــر بصیــره :آقــای دکتــر عمــادی از دو ســو در اینجــا حضــور دارنــد .ایشــان از
یکســو بهعنــوان «معــاون ســنجش و ارزیابــی وزارت محتــرم آمــوزش و پــرورش»
از سیاســتگذاران و مجریــان ردهبــاالی آمــوزش و پــرورش بــه شــمار میرونــد
و از دیگــر ســو معلمــی باســابقه هســتند و هنــوز هــم معلمــی میکننــد و مــن
شــخصاً گمــان دارم وجــه معلمــی بــر ایشــان غالــب اســت.
حضــور ایشــان در ایــن جمــع بــا توجــه بــه مشــغلۀ بســیار ارزشــمند اســت خصوصـاً
کــه ایشــان در مأموریــت بودنــد و بهرغــم خســتگی بســیار مســتقیماً از فــرودگاه
بــه اینجــا آمدهانــد.
دکتر عبدالرسول عمادی :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
بحــث نخســت مــن آسیبشناســی اســت کــه همیــن عنــوان
همیــن اآلن عنــوان شــد .مــا بایــد در ایــن زمینــه ســه نــوع
آسیبشناســی را در نظــر بگیریــم:
 .1آسیبشناسی تألیف کتابهای علوم
 .2آسیبشناسی تدریس کتابهای علوم
 .3آسیبشناسی ارزشیابی از محتوای کتابهای علوم.
پیــش از آغــاز بحــث بایــد یــادآور شــوم کــه آنچــه در اینجــا مطــرح میکنــم
بهنوعــی حاصــل جلســاتی اســت کــه بــا شــماری از دوســتان حاضــر در جلســه و
برخــی متخصصــان دیگــر داشــتهام و در واقــع میتــوان ســخنان مــرا گــزارش یــا
اطالعرســانی آن جلســات بــه شــمار آورد.
ولــی گمــان دارم کــه مؤلفیــن بایــد محدودیتهــای تألیــف کتــاب فیزیــک را
عنــوان میکردنــد و از مشــکالتی در مســیر تألیــف ایــن کتابهــا وجــود داشــته
صحبــت میکردنــد .گاه پیــش میآیــد کــه کتابــی تألیــف میشــود وقتــی بــه
اســامی مؤلفیــن نــگاه میکنیــم متعجــب میشــویم کــه چــرا کتــاب ایــن طــور
تألیــف شــده اســت .امــا ایــن نویســندگان آدمهــای مهمــی هســتند اولیــن کســانی
بودنــد کــه توانســتند کتــاب تألیــف کننــد .مــن بــه خاطــر دارم در حــدود ســال

کتابهای درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد

 71-70از هــر اســتان چنــد آمــوزگار فیزیــک را انتخــاب کــرده بودنــد تــا شــیوۀ
تدریــس کتابهــای جدیــد را بــه آنهــا آمــوزش دهنــد .در آن هنــگام مــن خیلــی
جــوان بــودم .افــراد منتخــب در آزمــون معلمــی فیزیــک پذیرفتــه شــده بودنــد .مــا
 3-2ســال کتابهــای نظــام قدیــم را تدریــس کــرده بودیــم و اکنــون کــه قــرار بــود
کتابهــای نظــام جدیــد تدریــس شــوند ،کالس آموزشــی گذاشــته بودنــد و قــرار
بــود نماینــدگان هــر اســتان پــس از پایــان آموزشهــای ایــن دوره ،مهــارت کســب
شــده را بــه همــکاران هماســتانی آمــوزش دهنــد .بــه خاطــر دارم کــه مــدرس
کالس مــا ،آقــای محمــود زاده ،یکــی از مؤلفیــن کتابهــای فیزیــک دبیرســتان
بــود .ایــن کتــاب فیزیــک دقیقـاً  168صفحــه بــود و بایــد تمــام ایــن کتــاب بــرای
دانشآموزانــی تدریــس میشــد کــه از ســوم راهنمایــی بــه دورۀ متوســطه پــای
گذاشــته بودنــد .مطالــب کتــاب هــم ســنگین و هــم زیــاد بــود چندانکــه بســیاری
از دانشآمــوزان ،بهویــژه دانشآمــوزان مناطــق محــروم کشــور نمیتوانســتند آن
را بفهمنــد .وقتــی مــن از ایــن موضــوع انتقــاد کــردم ایشــان شــرح ماجــرا را چنیــن
نقــل کردنــد:
وزیــر آمــوزش و پــرورش بخشنامــهای داده بــود کــه نظــام جدیــد بایــد اجــرا
میشــود .مــا در گــروه فیزیــک در ســازمان تألیــف و پژوهــش حضــور داشــتیم از
خــود پرســیدیم کــه چــرا هیــچ کــس بــرای تألیــف کتــاب فیزیــک نظــام جدیــد بــا
مــا صحبتــی نکــرده اســت .ســرانجام خودمــان تمــاس گرفتیــم تــا بدانیــم آیــا ایــن
نظــام جدیــد کــه وزیــر محتــرم آمــوزش و پــرورش فرمودهانــد  4-3مــاه دیگــر
در مــدارس اجــرا میشــود ،کتــاب فیزیــک نمیخواهــد؟ گفتنــی خــوب شــد مــا
را خبــر کردیــد! اگــر میخواهیــد کتــاب تألیــف کنیــد .بعــد در گفتگویــی کــه
داشــتیم بــه آنهــا گفتیــم کــه در ایــن فرصــت انــدک نمیتــوان کتــاب نوشــت.
پاســخ دادنــد کــه همــان کتــاب نظــام قدیــم را برداریــد و «یــک جــور آن را راســت
و ریــس و ســرهم کنیــد .مثــ ً
ا جلــدش را عــوض کنیــد!» .امــا مــا نپذیرفتــم و
گفتیــم «ایــن طــور کــه نمیشــود .مــا قــرار اســت نظــام جدیــدی را اجــرا کنیــم.
بعــد همــان محتــوای ســابق را کــه بــرای یــک ســال تنظیــم شــده اســت بیهیــچ
ویرایشــی بــرای نظــام جدیــد در نظــر بگیریــم؟» .ســرانجام هــر یــک از مــا بــا
شــتاب بســیار چیــزی دربــارۀ فیزیــک نوشــتیم و ســپس آن بخشهــا را بــه هــم
بچســبانیم و نامــش را کتــاب فیزیــک بگذاریــم!
خوشــبختانه امــروز از آن زمــان خیلــی فاصلــه گرفتهایــم .دوســتان مــا در
برنامهریــزی و پژوهــش تجــارب بســیار ارزنــدهای کســب کردهانــد .فضــای تألیــف
کتــاب خیلــی متفــاوت شــده و همیــن اآلن کتابهــا خیلــی بهترنــد .مــن ایــن
ســخنان را بــا آگاهــی میزنــم زیــرا مــن اخیــرا ً کتابهــای جدیــد دبیرســتانی را
ویراســتاری کــردهام .چنــد روز پیــش شــماری از معلمــان بهعنــوان طــراح ســؤال
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بــه مــن (بهعنــوان مســؤول ســازمان ســنجش و آمــوزش) معرفــی شــدند مــن
چنــد تــن از معلمیــن فیزیــک را دعــوت کــردم تــا نشســتی بــا هــم داشــته باشــیم.
همــکاران نســبت بــه گذشــته خیلــی از کتابهــا راضیتــر بودنــد کتابهــا
بــا رویکردهایــی دقیقتــر بــه ســمت کاربردیتــر شــدن و نــگاه عملــی پیــش
رفتهانــد و بخــش عمــدهای از آســیبها نــه متوجــه محتــوا بلکــه متوجــه عــدم
آمــوزش روشــمند معلمانــی اســت کــه قــرار اســت ایــن کتابهــا را تدریــس کننــد.
بســیاری از همــکاران مــا میکوشــند همــان شــیوههای گذشــته خودشــان را
ادامــه دهنــد کــه ایــن بــا محتــوای کتابهــای جدیــد ســازگاری نــدارد.
نکتــه دیگــر آنکــه مــا در حــوزه آمــوزش و پــرورش وظیفــه انتقــال دانــش بــه
دانشآمــوزان را بــر عهــده داریــم ،بهاضافــه تولیــد دانــش .اســتاد معتمــدی بــه
نکتــۀ مهمــی اشــاره کردنــد و فرمودنــد کــه مــا وظیفــه آمــوزش فراینــد دانــش
راداریــم .اینکــه چگونــه ایــن دانــش تحقــق پیــدا میکنــد و نهایتــاً بــه تولیــد
علــم منجــر میشــود .مــا وظیفــه فهمانــدن ایــن فراینــد را بــر عهــده داریــم اگــر
ایــن کار را بکنیــم موفــق هســتیم .اگــر ایــن کار را بکنیــم نهتنهــا کار علمــی
کردهایــم کــه کار فلســفه علمــی هــم انجــام داده و کار تجربــه علمــی هــم انجــام
دادهایــم .در ایــن صــورت مــا کاری کردهایــم کــه شــاگرد مــا ادبیــات فلســفی
علــم را از آغــاز بشناســد و از همــان آغــاز بــه علــم تعلــق خاطــر بیابــد و حتــی
عالقهمنــد میشــود کــه پیشــینۀ آن دانــش را بدانــد و بــکار بنــدد.
امــروزه موضوعــات فلســفه علــم و تاریــخ در جامعــه مــا از خــود محتــوای علمــی
منفصــل اســت .برخــورد بســیاری از دانشــگاههای مــا بــا گروههــای فلســفه علــم
چنــان اســت کــه گویــی میخواهنــد بداننــد ایــن گروههــای فلســفه علــم در
میــان «گروههــای علمــی» چــه میکننــد؟!
چــرا چنیــن اســت؟ بــه دلیــل اینکــه گمــان میکننــد کــه روششناســی علــم
چیــز الزمــی نیســت و در ایــن گمــان خــود کمتریــن تردیــدی نیــز ندارنــد!
اینچنیــن اســت کــه آنهــا گزارههــای علمــی خــود را میخواننــد و همچنــان
کــه هســت بــاور میکننــد و گمــان دارنــد کــه هیچچیــز دیگــر جــز ایــن نیســت.
مــا آنچنــان تدریــس علــوم را در شــاگردمان از دانشآمــوز تــا دانشــجو پــی گرفتیــم
کــه گویــا آنچــه میخوانــد قطعــی یــا قطعــی صــدور و غیرقابــل خدشــه و گفتمانــی
بیمعــارض اســت .اص ـ ً
ا نمیشــود راجــع بــه کــم و کیــف تعقــل در ایــن گفتههــا
اندیشــه کــرد ایــن یکــی از آســیبهای مهمــی اســت کــه مــا در محتــوای علمــی
خــود داریــم.
از مشــکالت دیگــری کــه مــن گمــان میکنــم بشــود در ایــن زمــان کوتــاه بــدان
پرداخــت ای کــه مــا از منظــر روانشناســی رشــد در دانشآمــوزان بایــد در محتــوای
درســی تأمــل کنیــم .بیتوجهــی بــه همیــن نکتــه موجــب شــده اســت کــه برخــی
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از معلمــان گلــه دارنــد کــه «مــا یــک فصــل از یــک کتــاب را تدریــس میکنیــم
کــه چنــدان دشــوار نیســت امــا وقتــی وارد فصــل بعــد میشــویم ســطح مطالــب
بهیکبــاره اوج میگیــرد .دوبــاره در فصــل بعــد ســطح مطالــب پاییــن اســت و ....
کتابهــای نظــام قدیــم در پایــه اول مســیر اندازهگیــری و بحثهــای مربــوط بــه
حرکــت بــود .موضــوع کتــاب فیزیــک ســال دوم نــور و گرمــا بــود در کتــاب فیزیــک
ســوم ســراغ الکتریســیته و منابــع انــرژی و الکترومغناطیــس میرفتیــم کــه نســبت
بــه مطالــب قبلــی پیچیدهتــر و فهــم آنهــا نیــز دشــوارتر اســت.
امــا اکنــون شــما میبینیــد گرمــا و انــرژی در کالس اول دبیرســتان آمــد اســت .در
فیزیــک دو بهیکبــاره میبینیــد بحثهایــی مطــرح شــده کــه نیــاز بــه آنالیــز
بــرداری و فهــم بــردار دارد درحالیکــه 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 میمانــد و اگــر نخواهــد چنیــن کنــد نمیتوانــد
موضــوع را توضیــح دهــد.
نکتــۀ دیگــر کــه در ضمــن بنــد اخیــر بــه آن اشــاره شــد عــدم ارتبــاط طولــی میــان
علــوم دوره ابتدایــی ،راهنمایــی و متوســطه اســت .بــه نظــر میرســد ایــن ارتبــاط
طولــی هــم درســت تعریــف نشــده اســت .بــه دلیــل اینکــه مؤلفیــن مــا خیلــی
بــا هــم مرتبــط نیســتند علومــی را در دوره راهنمایــی درس میدهیــم .بعــد کــه
دانشآمــوز بــه دورۀ متوســطه وارد میشــود بهیکبــاره هــم محتــوا و هــم ربــط
طولــی از بیــن مـیرود .از منظــر رابطــه عرضــی نیــز محتــوای کتابهــای مختلــف
مشــکل دارد .مثــ ً
ا دانشآمــوز در کتــاب فیزیــک چیزهایــی را میخوانــد کــه
هنــوز ریاضیــات آن را نیاموختــه اســت .مثـ ً
ا در فیزیــک ســه ،در آغــاز کتــاب بــه
مفهــوم مشــتق نیــاز اســت درحالیکــه در کتــاب ریاضــی ســه چیســتی و شــرح
مشــتق در پایــان کتــاب آمــده اســت! یعنــی چیــزی را کــه بایــد در آغــاز ســال
بدانــد در انتهــای ســال یــاد میگیــرد!
ً
ارتبــاط کتابهــای فیزیــک و شــیمی نیــز بهتــر از ایــن نیســت .مثـا مــا در فیزیــک
یــک مفهــوم را «ظرفیــت گرمــای ویــژه» مینامیــم و در کتــاب شــیمی «گرمــای
ویــژه» .در فیزیــک بــه دانشآمــوز سیســتم بینالمللــی یکاهــا را میآموزیــم و بــه
کار میبریــم و مث ـ ً
ا میگوییــم کــه واحــد اندازهگیــری جــرم کیلوگــرم اســت امــا
در کتــاب شــیمی همــواره واحــد گــرم را بــه کار میبریــم.
اینهــا مشــکالتی اســت کــه مــا در یــک نظــام عرضــی آمــوزش در کشــور داریــم.
دوســتان و اســاتید ارجمنــد فرمودنــد حجــم کتــاب فیزیــک متناســب بــا ســاعات
تدریــس هفتگــی آن نیســت .پیــش از جلســه بحثــی بــا آقــای دکتــر معتمــدی
داشــتیم .ایشــان تشــریف آوردنــد مرکــز ســنجش .در جلس ـهای کــه مــن و ایشــان
بــا آقــای ندیمــی رئیــس ســازمان پژوهــش داشــتیم مــن بــه آقــای ندیمــی گفتــم
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کــه ســاعات آمــوزش فیزیــک و علــوم را در ایــن نظــام جدیــد چنــد جلسـهای کــم
کردهایــد و ایشــان نیــز قــول بررســی دادنــد .البتــه ایشــان نیــز هــم محدودیتهایــی
را کــه بــا آن دســتبهگریبان بودنــد توضیــح دادنــد.
دیگــر نکتــۀ شایســتۀ تأمــل ایــن اســت کــه اصــوالً مــا چــه حجمــی از محتــوای
دانــش فیزیــک را بایــد در مدرســه بــه دانشآمــوز بیاموزیــم .آیــا الزم اســت کــه
مــا در دوره دبیرســتان هرچــه ذیــل عنــوان فیزیــک میگنجــد را بیاوریــم در
کتابهــای درســی یــا نــه؟ آیــا بهتــر نیســت چنــد موضــوع را اساســی را بــه
دانشآمــوز یــاد بدیــم و او را بــه فیزیــک عالقهمنــد کنیــم و او خــود بعــدا ً فیزیــک
را ادامــه دهــد .البتــه بــرای چنیــن کاری بــه آزمایشــگاه داریــم .امــا متأســفانه مــا
در ایــن زمینــه بســیار ضعیــف هســتیم .کتابهــای آزمایشــگاه فیزیــک عمــ ً
ا
بیفایــده هســتند زیــرا معلمــان کار آزمایشــگاهی انجــام نمیدهنــد یــا کمــی
ســاعت تدریــس اجــازۀ ایــن کار را بــه آنهــا نمیدهــد .در نظــام قدیــم کتــاب
آزمایشــگاه فیزیــک را جــدا کــرده بودنــد .معلمــان مــا بــه کالسهــای آمــوزش
«تدریــس در آزمایشــگاه فیزیــک» نمیرفتنــد و بهانــۀ آنهــا ایــن بــود کــه خــود
کتــاب فیزیــک  1حجمــش آنقــدر زیــاد اســت کــه ســاعت آزمایشــگاه را هــم
بایــد بــه آن اختصــاص بدهنــد .پــس نیــازی نیســت کــه یــاد بگیرنــد چگونــه در
«در آزمایشــگاه فیزیــک آمــوزش دهنــد» .ولــی اشــکال اصلــی در اینجــا بــود کــه
معلمــان مــا مهــارت آمــوزش دادن و آمــوزش عملــی نداشــتند و در واقــع تــوان
برگــزاری آزمایشــگاه را نداشــتند و در پــی کســب آن نیــز نبودنــد .ایــن مشــکل هــم
همچنــان نیــز باقــی اســت.
آســیب دیگــر ،در زمینــۀ ســنجش آمــوزش اســت کــه خــود مــن عجالتـاً نظــارت بر
آن را بــر عهــده دارم .پرس ـشها در بســیاری مــوارد بــا محتــوا و مســائل تدریــس
شــده ســازگاری ندارنــد .ایــن نیــز نکتــۀ مهمــی اســت کــه معمــوالً مشــکل ایجــاد
میکنــد .بعضــی از پرســشهای پایانــی کتــاب دربــارۀ مطالبــی اســت کــه درس
نیامدهانــد ،یــا اینکــه پرس ـشها و مســائل معمــوالً بــر اســاس ســطح مشــخصی
از ارزشــیابی ،تهیــه و تدویــن نشــدند .پرســشها همینطــور بیحســابوکتاب
آمدهانــد و معلــوم نیســت دانشآمــوزی کــه بتوانــد یــا نتوانــد بــه هرکــدام پاســخ
دهــد چــه ســطحی دارد.
مــن بــاز مــن تأکیــد میکنــم کــه ایــن کاری کــه در نشســت امــروز همــکاران
و عزیــزان مــا انجــام دادنــد کار بســیار ارزشــمندی اســت .مــن بهعنــوان معلــم
فیزیــک و بهعنــوان کســی کــه مســؤولیتی در آمــوزش و پــرورش دارد ایــن کار را
ارج میگــذارم .جلســه بســیار خــوب و ارزشــمندی اســت .اینکــه از ایــن منظــر
مــا وارد نقــد محتــوای آموزشــی بشــویم ،کــه محتــوا تنــزل یافتــه و دانشآمــوز بــا
ایــن وضــع فارغالتحصیــل و وارد جامعــه میشــود مســألهای بســیار مهــم اســت
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کــه بایــد همــۀ صاحبنظــران بــدان توجــه داشــته باشــند .مــن بــر ایــن بــاورم کــه
محتــوای آموزشــی و آمــوزش هــر یــک از درسهــا بایــد از منظــر صاحبنظــران
مجــری یعنــی معلمــان ،گروهــای آموزشــی و عــاوه بــر ایــن کســانی کــه از ایــن
حــد عبــور کــرده و معلمــی را بــه اســتادی دانشــگاه گــره زندنــد بررســی شــود.
دکتــر بصیــره :از آقــای دکتــر عمــادی سپاســگزارم .نکتــه قابــل توجــه آنکــه
عنــوان آسیبشناســی کتابهــای فیزیــک دســت آقــای دکتــر کرامتــی را بــاز
میگــذارد کــه از مســؤولین ســرای اهــل قلــم و خانــه کتــاب نشسـتهای دیگــری
درخواســت کننــد البتــه بــا زمانــی بیشــتر! در واقــع مــن گمــان دارم کــه حاضــران
در جلســه بیشازپیــش بــه اهمیــت و ضــرورت اینگونــه جلســات پــی بردهانــد.
اکنــون از جنــاب آقــای احمــدی ،عضــو گــروه فیزیــک تألیــف کتــب درســی
دعــوت بــه ســخنرانی میکنــم .جنــاب آقــای احمــدی یکــی از دســتاندرکاران
قدیمــی تألیــف کتــب فیزیــک آمــوزش و پــرورش هســتند .مــن بــار دیگــر از آقــای
دکتــر کرامتــی میخواهــم کــه جلســات دیگــری در ایــن زمینــه برگــزار کننــد.
یعنــی اکنــون ضــرورت ایــن جلســات معلــوم شــد .مســأله صرف ـاً آسیبشناســی
کتابهــای فیزیــک نیســت مســألۀ آمــوزش اســت .اینجــا مســأله نهادینــه کــردن
یــک تفکــر اســت .یــک آمــوزش علمــی هســت یــک تفکــر علمــی اســت .اینهــا
بایســتی آسیبشناســی بشــوند کــه امیــدوارم آقــای کرامتــی آن را پیگیــری کننــد.
آقــای احمــدی :بــا توجــه بــه پیشــنهادی کــه شــما
فرمودیــد ،بــه نظــرم رســید کــه پرس ـشها را مــدون کنیــم
جلســۀ دیگــری داشــته باشــیم و البتــه آقــای دکتــر عمــادی
نیــز قــول بدهنــد کــه در میــان همکارانشــان در وزارت
آمــوزش و پــرورش حضــوری پررنگتــر داشــته باشــند! چــون
مــن گمــان میکــردم آقــای دکتــر عمــادی قــرار اســت پاســخ انتقاداتــی را کــه بــه
حــوزۀ مســؤولیت خودشــان مربــوط میشــود بدهنــد خــود ایشــان نیــز قب ـ ً
ا بــه
مــن همیــن را گفتــه بودنــد امــا اکنــون میبینــم کــه خــود ایشــان بهعنــوان
منتقــد و بهعنــوان دبیــری باســابقه و نــه بهعنــوان معــاون وزیــر آمــوزش و
پــرورش صحبــت کردنــد .اآلن بــه گمانــم بحــث کمــی منصفانــه شــده اســت .چــون
قــرار اســت «احمــدی» در  15-10دقیقــه پاســخ یــک ســاعت و نیــم انتقــاد دیگــران
را بدهد!
دکتــر بصیــره :جنــاب آقــای احمــدی ،بحــث انتقــاد و پاســخگویی مطــرح
نیســت همدلــی مطــرح اســت.
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آقــای احمــدی :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .مــن مســؤولین برگزارکننــدۀ ایــن
جلســه تشــکر میکنــم .بههرحــال گمــان دارم نقــد پلــه ارزشــمندی اســت کــه
پــای گذاشــتن بــر آن موجــب میشــود بــا وضعیــت پیشــین متفــاوت شــویم .مــا
هــم تــاش میکنیــم اشــکاالت موجــود را ببینیــم و در صورتــی کــه واقعـاً امــکان
برطــرف کردنــش را داشــته باشــیم بــه ایــن کار اقــدام کنیــم.
در مــورد وضعیــت فیزیــک در ایــران بایــد عــرض کنــم کــه در ســطح جهانــی
و بینالمللــی مهمتریــن چیــز آن اســت کــه بدانیــم کــه مــا بدانیــم در آمــوزش
فیزیــک در چــه ســطحی هســتیم .آخریــن ارزیابــی کــه در آمــوزش فیزیــک برگــزار
شــد در دو ســال پیاپــی  2008و  2009برگــزار شــد.
در ایــن آزمــون میانگیــن جهانــی  500و میانگیــن نمــره ایــران  460بــود یعنــی
 40نمــره کمتــر از میانگیــن جهانــی .در ریاضیــات نیــز همیــن میانگینگیــری
انجــام شــد کــه میانگیــن ایــران و میانگیــن جهانــی هــر دو در حــدود  500بــود.
یعنــی در ریاضیــات دقیقــاً روی میانگیــن جهانــی ایســتاده بودیــم .شــاید یکــی
از دالیــل آن ایــن باشــد کــه زمــان آمــوزش ریاضیــات در ایــران بیــش از زمــان
آمــوزش فیزیــک اســت و همیــن کمــک کــرده کــه بــه هــر حــال ایــن نمــره ریاضی
باالتــر باشــد.
نکتــۀ مهمــی کــه از ایــن ارزیابــی میتــوان بــه دســت آورد ایــن اســت کــه
اگــر مــا دانشآمــوزان را در ســه دســته تقســیم بکنیــم و 15درصــد تــا 20درصــد
دانشآمــوزان بهاصطــاح بــاالی هــرم در نظــر بگیریــم ایــران معمــوالً جــزو ســه
کشــور اول دنیــا اســت .یعنــی مــا محصــول آمــوزش مــا ایــن بــوده اســت کــه
15درصــد دانشآمــوزان فوقالعــاده ممتــاز داریــم .ســپس حــدود  60-50درصــد
دانشآموزانــی متوســط و بقیــه نیــز بهشــدت ضعیــف بودنــد و شــاهکلید ماجــرا
هــم همیــن جــا اســت .یعنــی نســبت دانشآمــوزان ضعیــف بــه دانشآمــوزان
دیگــر در ایــران حتــی از کشــورهایی بــا میانگیــن پایینتــر نیــز بدتــر بــود کــه ایــن
نشــانۀ عــدم تــوازن در آمــوزش عمومــی در ایــران اســت.
نکتــۀ دیگــری کــه بایــد در ایــن ارزیابــی مدنظــر قــرار دهیــم اینکــه در
بســیاری از مــوارد نتیجــۀ آموزشــی در ایــران منفــی شــده بــود یعنــی دانشآمــوزان
را دســتهبندی کردنــد :دانشآموزانــی کــه آن موضــوع را آمــوزش ندیــده بودنــد
و دانشآموزانــی کــه آن موضــوع را آمــوزش دیــده بودنــد و جالــب بــود میانگیــن
پاســخ درســت دانشآموزانــی کــه آمــوزش ندیــده بودنــد بهتــر بــود یعنــی تفکــر
بــاز بــود و دانشآمــوزان بــر اســاس آن میتوانســتند پاســخ بهتــری بدهنــد امــا
آمــوزش موجــب شــده بــود کــه فکــر دانشآمــوز بهاصطــاح قفــل شــود.
نکتــۀ دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کنــم اینکــه مــا در شــرایط کمابیــش
بــا میانگیــن جهانــی برابــری میکنیــم کــه کشــورهای ضعیــف (کــه حضورشــان
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میتوانســت میانگیــن جهانــی را پاییــن بیــاورد) در ایــن آزمــون شــرکت نکردنــد
یعنــی نمــرۀ مــا بــا میانگیــن نمــرۀ کشــورهایی کــه شــرکت کردنــد و اغلــب
کشــورهای خوبــی هســتند برابــری میکنــد.
البتــه اینکــه مــا از خــود ناراضــی باشــیم خــوب اســت ،اینکــه شایســتگی
خــود را بیــش از ایــن بدانیــم نیــز خــوب اســت .امــا بــد نیســت ایــن را نیــز در نظــر
داشــته باشــیم کــه وضعیــت مــا نســبت بــه میانگیــن جهانــی بــد نیســت.
نکتــۀ دیگــر آنکــه مــا نیــز بــاور داریــم یکــی از مهمتریــن مؤلفههایــی کــه
در هــر کشــور بــه توســعه پایــدار میانجامــد همیــن آمــوزش اســت .و آمــوزش
هــم البتــه فقــط فیزیــک نیســت .بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در خیلــی از
کشــورهای دنیــا آموزشهــای تخصصــی کمرنگتــر و آموزشهــای اجتماعــی
پررنگتــر شــده اســت .در واقــع امــروزه در دنیــا در پــی پــرورش شــهروندانی
هســتند کــه ســواد  STLیــا ســواد علمــی فناورانــۀ مناســب قــرن  21میــادی
داشــته باشــند .ایــن رویکــردی اســت کــه بــر اســاس دنیــای در حــال تغییــر امــروز
در پیــش گرفتــه شــده اســت.
بــه خاطــر داشــته باشــیم امســال آخریــن ســال آمــوزش فیزیــک یــک و
آزمایشــگاه اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم ســال بعــد مــا کالس فیزیــک یــک و
آزمایشــگاه نداریــم و ســال بعــد از آن هــم فیزیــک دو و آزمایشــگاه نداریــم و ســال
بعــد از آن نیــز ســوم را  .تــا اینکــه ایــن سیســتم از پیشدانشــگاهی خــارج و
سیســتم جدیــد جایگزینــش شــود.
چنــد روز پیــش در جایــی عــرض کــردم کــه بایــد کتــاب درســی را نجــات
بدهیــم .کتــاب درســی در مــدارس خیلــی مظلــوم واقــع شــده اســت .ارزیابیهایــی
کــه در آزمونهــای داخــل ایــران برگــزار میشــود نشــان میدهــد کــه ایرانیهــا
در خوانــدن و فهمیــدن بســیار دچــار مشــکل هســتند .یکــی از دالیــل ایــن اســت
کــه کتابهــای درســی در اصــل محــور آمــوزش نیســتند .جزوههــا و کتابهــای
کمکآموزشــی غیراســتاندارد جایگزیــن آنهــا شــدهاند.
آقــای دکتــر کالغ ســفید هــر روز صبــح ســاعت شــش و نیــم صبــح شــروع
میکنــد و میگویــد« :یــک برنامــه کمکآموزشــی  8کتــاب درسهــای هشــتم
را یکجــا کردهایــم» .اینهــا بهجــای دانشآمــوزان آزمایــش کردهانــد ،بهجــای
دانشآمــوزان مشــاهده کردهانــد بهجــای دانشآمــوزان فکــر کردهانــد و
بهجــای دانشآمــوزان نوشــتهاند و ســرانجام یــک کتــاب  400صفح ـهای درســت
کردهانــد .هــر  50صفحـهاش مربــوط بــه یــک کتــاب درســی اســت .بیایــد کتــاب
درســی را از شــر جزوههــای بیســروتهی کــه جایگزیــن کتــاب درســی شــدهاند
نجــات دهیــد .خوشبختانــه مــا در رشــتهای تحصیــل کردهایــم کــه اســتانداردهایی
بــرای آمــوزش آن وجــود دارد .یعنــی اگــر فرضــاً پشــت میــز نشســته بودیــم
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و میخواســتیم در مــورد ادبیــات فارســی صحبــت کنیــم اســتانداردهای جهانــی
بــرای آموزشــش وجــود نداشــت .مــا وقتــی کــه میخواهیــم یــک کتــاب را تألیــف
یــا اصــاح بکنیــم از همــه تجربیــات اســتفاده میکنیــم ایــن را بــه شــما نشــان
میدهیــم هــر قســمتی را کــه خواســتید .آقــای معتمــدی و خانــم دکتــر فدایــی
دوســتانی هســتند کــه در شــورای مــا حضــور داشــتهاند و کامــ ً
ا و از نزدیــک
بــا کار مــا آشــنا هســتند .مــن قبــول دارم کــه در ایــن کتابهــا بهرغــم همــه
دقتهــا و ســختگیریهایی کــه همــه اعضــا شــورای مــا و کمیتــه کاری مــا
دارنــد ممکــن اســت بعضــی از مشــکالت و معضــات بازهــم وجــود داشــته باشــد
امــا بــه یــاد داشــته باشــیم کــه در دنیــا رشــتههای آمــوزش داریــم .یکــی از
دوســتان مــن رئیــس یکــی از دانشــگاههای ایــران بــود .بــا او در مــورد آمــوزش
رشــته فیزیــک صحبــت میکــردم .او میگفــت «مگــر چنیــن رشــتهای هــم در
دنیــا وجــود دارد» .یعنــی بســیاری از اســاتید دانشــگاهی مــا نمیداننــد کــه رشــتۀ
آمــوزش فیزیــک وجــود دارد ،رشــتۀ آمــوزش ریاضــی وجــود دارد ،رشــتۀ آمــوزش
علــوم وجــود دارد .آمــوزش در دنیــا یــک تخصــص خیلــی جــدی شــده اســت.
نمیتوانیــم بگوییــم الکتریســیته را چــرا در ســال اول گفتهایــد؟ بســتگی بــه
نــوع گفتــن در مــورد الکتریســیته دارد .الکتریســیته در جاهــای دیگــر دنیــا نیــز
در دوره ابتدایــی گفتــه میشــود .نحــوۀ ایــن گفتــن و چگونگــی پرداختنــش مهــم
اســت .مگــر مــا مکانیــک را در فیزیــک پایــه نمیخوانیــم و بعــد نمیرفتیــم
کتــاب گلدشــتاین را بخوانیــم ؟ پــس اینهــا ســطوح مختلفــی هســتند کــه در
آمــوزش وجــود دارنــد.
بــه نظــر مــن در یــک کشــور آمــوزش همــه چیــز اســت ،ولــی کتــاب درســی
همــه چیــز آمــوزش نیســت .مهمتریــن بخــش آمــوزش معلــم اســت .هیچچیــزی
در دنیــا باصالبتتــر از معلــم نیســت .خیلــی جاهــا بــرای آمــوزش کتــاب درســی
نمیدهنــد فقــط برنامــه درســی دارنــد .برنامــه درســی در کنــار معلمــی دانــا و
توانــا باعــث رشــد میشــود .آقــای معتمــدی گفتنــد کــه قب ـ ً
ا هــر ارگانــی ،هــر
گروهــی و هرجایــی میتوانســت کتــاب درســی بنویســد .چــه شــد کــه کتــاب
درســی یگانــه شــد؟
امــروزه مــا میتوانیــم کشــورها را بــه دو-ســه دســته تقســیم کنیــم کشــورهایی
کــه در نظــام آموزشــی خــود اص ـ ً
ا کتــاب درســی نمیدهنــد .کشــورهایی کــه در
نظــام خــود کتابهــای درســی مختلــف وجــود دارد و دســت آمــوزگار در انتخــاب
کتــاب درســی بــاز اســت .و کشــورهایی مثــل کشــور مــا کــه تــک کتــاب درســی
هســتند .وقتــی کتــاب درســی «تــک کتــاب» شــود ماننــد اســکناس ســند ملــی
میشــود .یکســری مشــکالت دارد و البتــه مزایایــی نیــز دارد بــه هــر حــال زمانــی
تصمیــم گرفتهانــد کــه کتــاب درســی واحــد باشــد.
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اینکــه واحــد گرمــای ویــژه در شــیمی یــک چیــز و در فیزیــک چیــز دیگــری
باشــد بــه معنــی عــدم ارتبــاط دو کتــاب نیســت بلکــه فقــط یــک تبدیــل واحــد
اســت .خواهــش مــن ایــن اســت کــه مــا از ایــن منظــر نــگاه بکنیــم کــه هــدف از
نقــد کتــاب چیســت؟ بعــد از هــدف آمــوزش چیســت؟ چــه کســی قــرار اســت آن
را اجــرا کنــد؟ چــه کســی قــرار اســت ایــن آمــوزش را ارزشــیابی کنــد و چگونــه؟
گمــان دارم کــه بهتــر اســت بــه نقــد آمــوزش نیــز بپردازیــم .مــن واقعــاً از
اتحادیــه تشــکر میکنــم ســالها پیــش خــودم بــه اتحادیــه پیشــنهاد کــردم
کتــاب بنویســید کتــاب درســی بنویســید .چنــد ســال پیشازایــن پیشــنهاد کــردم
کــه ایــن کار را در اولویتهــای خــود بگذاریــد .اگــر موفــق شــدید اتحادیههــای
زیستشناســی و ریاضــی و اتحادیههــای دیگــر نیــز کتــاب درســی را مینویســند.
بعضیهــا فکــر میکننــد کــه مــا نشســتهایم کــه کتــاب بنویســیم صفحــهای
یــک میلیــون تومــان پــول بگیریــم ماهــم نمیخواهیــم چنیــن باشــد .فرامــوش
نمیکنــم کــه حــدود ســال  74جلسـهای داشــتیم کــه نماینــدگان تمــام اســتانها
در آن شــرکت داشــتند ..در آنجــا دربــارۀ اینکــه چــرا آزمایشــگاه بــا فیزیــک تلفیــق
شــد و چــرا آزمایشــگاه بــا شــیمی تلفیــق شــد و چــرا بــا زیستشناســی تلفیــق
شــد اعتراضهــای مطــرح شــد 30 .تــن از نماینــدگان اســتانها بــا ایــن کار
مخالــف بودنــد .ایــن تصمیــم شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــود مــا هــم مجری
آن بودیــم .آنهــا بــه توضیحــی دادنــد کــه مــا هــم آن را پذیرفتیــم .توضیحــی
کــه بــه مــا دادنــد ایــن بــود کــه بــه مــا گفتهانــد مگــر میشــود فیزیــک را از
آزمایشــگاه جــدا کــرد؟ مــن از یــادم نمیبــرم کــه در دانشــگاه تهــران مــا تــرم
اول-دوم میرفتیــم فیزیــک را پــاس میکردیــم دو ســه تــرم بعــد میرفتیــم
آزمایشهایــش را دس ـتکاری میکردیــم کــه آخرســر همــان عــددی بشــود کــه
در کالس گفتــه شــده بــود .در آنجــا گفتــه شــد کــه ایــن چــه آزمایشــگاهی اســت و
ایــن چــه آمــوزش فیزیــک اســت؟ مــن همیشــه ایــن را گفتـهام کــه بــه یــک معلــم
آلمانــی بگوییــد کــه یــک ســاعت و نیــم وقــت داری قانــون اهــم را درس بدهــی
و بــه یــک معلــم ایرانــی نیــز همیــن را بگوییــد معلــم ایرانــی میگویــد« :بچههــا
وقــت نداریــم ســریع بنشــینید مــن میخواهــم قانــون اهــم را پــای تختــه درس
بدهــم» .ولــی معلــم آلمانــی میگویــد« :یــک ســاعت و نیــم بیشــتر وقــت نداریــم
برویــم آزمایشــگاه قانــون اهــم را ببینیــد».
نگاهها به آموزش فیزیک متفاوت است ما در بعضی مدارس به افرادی دو ماه
فرصت دادیم یک فصل یا دو فصل را درس بدهند حتی یک ساعت به آزمایش
اختصاص ندادند .اینکه معلم میگوید «وقت نداریم» برمی گرد به نگاه ما به آن معلم
 .مؤسساتی هستند که پیوسته دارند کتاب آزمون تهیه میکنند و به خودشان اجازه
میدهند که از هر چه آن چه که از قدیم در کتابهای درسی آمده سؤال طرح کنند!
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کنکــور کــه از ایــن هــم جالبتــر اســت .مــا در کتابهــای فیزیــک آونــگ
مخروطــی را بررســی نمیکنیــم امــا یکــی دو بــار در کنکــور از آن ســؤال آمــده
اســت .هــر وقــت آمــوزش ایــران را نــگاه میکنــم یــاد آن خاطــرات فاینمــن از
فرصــت مطالعاتــی برزیــل میافتــم کــه در کتابــش از آن یادکــرده اســت .آمــوزش
فیزیــک و آمــوزش بقیــه دروس در ایــران شــبیه آن چیــزی اســت کــه در برزیــل
اتفــاق افتــاد .از دانشآمــوزان یــا دانشــجویان میپرســند کــه گشــتاور نیــرو
چیســت همــه تعریفــش کردنــد بعــد کــه از تفــاوت گشــتاور لــوالی در یــا درهــای
بــزرگ و کوچــک میپرســیدند کســی نمیتوانســت پاســخ بدهــد .در مــورد نــور
فلورســنت همــه حفــظ بــودن کــه چــه چیــز اســت .ولــی اگــر مث ـ ً
ا کنــار دریــا
میگفــت اینجــا نــورش بــا فــان جــا چــه فرقــی میکنــد هیــچ کــس حــرف
نم ـیزد .دقــت بفرماییــد بــه نظــر مــن بیراهههــای مجــاور آمــوزش فیزیــک مــا
بهشــدت بیشــتر از آن چیــزی هســت کــه گمــان میکنیــم.
مــن فقــط یــک نکتــۀ دیگــر را اضافــه کنــم .مــا دو ســال اســت کــه دو کتــاب
درســی فیزیــک را ســاده کردهایــم .حرکــت را از دو بعــد تغییــر دادیــم بــه یــک
بعــد تمــام آن شــیب خــط فاصــل و خــط ممــاس همــه اینهــا را حــذف کردیــم
ســقوط آزاد را ک ً
ال برداشــتیم بردارهــا را جمعوجورتــر ارائــه کردیــم فصلهــای
پایانــی را دوبــاره جمعوجورتــر کردیــم امــا شــما برویــد ببینیــد در کالسهــا
هنــوز چــه میگــذرد .مــن حداقــل امســال ده تــا بازدیــد کــه داشــتم و دیــدم کــه
معلمــان هنــوز ایــن موضوعــات را رهــان نکردهانــد.
وقتــی دلیلــش را میپرســیم معلــم در پاســخ میگویــد « :در آزمــون فــان
جــا از ایــن مباحــث ســؤال میدهنــد» .در واقــع معلــم میگویــد کــه اگــر مــن
ایــن مباحــث را درس ندهــم دانشآمــوز مــن نمیتوانــد بــه ایــن پرســشها
پاســخ دهــد.
وقتــی مبحثــی بهصــورت رســمی حــذف شــده اســت چــه کســی بایــد بــر
آزمــون نظــارت کنــد تــا از مباحــث حــذف شــده ســؤال در آنهــا نیایــد .بــه نظــر
مــن مهمتریــن مشــکل در بخــش نظــارت اســت .چــه کســی بایــد جلــوی جــزوه
نوشــتنهای غلــط را بگیــرد .جلــوی حاشیهنویســی را عــرض نمیکنــم ،جلــوی
جــزوه نوشــتنهای نادرســت را چــه کســی بایــد بگیــرد .دیــروز داشــتم جــزوه
یــک معلــم نمونــه یکــی از مناطــق را میخوانــدم .ایشــان در تعریــف جــرم آورده
بود«:تعــداد ذرات تشــکیل دهنــده جســم»
در پایــان ضمــن پــوزش بابــت اطالــۀ کالم مــن هــم بــه نوبــۀ خــود از آقــای
دکتــر کرامتــی میخواهــم کــه بازهــم از ایــن نشســتها ترتیــب بدهنــد و ایــن
کار ادامــه یابــد چــون مــن میدانــم اآلن چــه بحثهــای ســازندهای میتوانــد در
ادامــه همیــن صحبتهــای عزیــزان تــداوم پیــدا کنــد.
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یونــس کرامتــی :خانــم دکتــر منیــژه رهبــر یــک بــار بــه مــن گفتنــد کــه در
یکــی از آزمونهــای مهــم ســؤال بســیار ســادهای پرســیده بودنــد بدیــن قــرار:
وزن یــک تخممــرغ چــه قــدر اســت و گزینههــا 5 :گــرم 50 ،گــرم یــا  500گــرم.
و شــگفت آنکــه بیشــتر دانشآمــوزان نتوانســته بودنــد درســت پاســخ دهنــد .بــه
نظــر مــن وقتــی آمــوزش فیزیــک نتوانــد توانایــی حــل مســأله,ای بــه ایــن ســادگی
را بــه فارغالتحصیــل دیپلــم مــا بدهــد معلــوم اســت کــه مشــکالت جــدی وجــود
دارد .خــوب مــن هــم هیچوقــت بــه فکــر وزن کــردن تخممــرغ نیفتــادهام .ولــی
بایــد تصــوری از  5گــرم و  500گــرم داشــته باشــم و از آنجــا بفهمــم کــه تخممــرغ
حتمـاً بیــش از  5گــرم و حتمـاً کمتــر از  500گــرم اســت .پــس پاســخ احتمــاالً 50
گــرم اســت .برحســب اتفــاق دیــروز پســر مــن ســؤالی دربــارۀ محاســبۀ تقریبــی و
گــرد کــردن داشــت .کــه مثـ ً
ا اگــر بــه مقــدار خاصــی ســرم نیــاز داشــته باشــیم و
هــر شیشــه ســرم نیــز فــان قــدر ســرم داشــته باشــد درمجمــوع بــه چنــد شیشــه
ســرم نیــاز دارم .کامــ ً
ا پیــدا بــود کــه خــود طــراح ســؤال هــم بــه ایــن توجــه
نداشــته اســت کــه عــدد اول بــر عــدد دوم بخشپذیــر اســت و تقســیم باقیمانــده
نم ـیآورد .درحالیکــه ایــن ســؤال بایــد طــوری طــرح میشــد کــه جــواب از ایــن
راه بــه دســت آیــد« :دو رقــم اول دو عــدد را بــر هــم تقســیم کــن ،اگــر پاســخ از
 3بیشــتر و از چهــار کمتــر بــود بــه چهــار شیشــه نیــاز اســت» .ولــی ایــن اص ـ ً
ا
مدنظــر طــراح ســؤال نبــوده اســت .چــون عددهــا بــه هــم قابلتقســیم بودهانــد.
یعنــی عــددی را گذاشــته بــود کــه دانشآمــوز تــا آخــرش بــرود و محاســبه کنــد!
نمیدانــم کــه در ذن طــراح چــه میگذشــته اســت؟ اینکــه عــدد  3.125را
دربیــاورد .بعــدش بگویــد چهــار .در صورتــی کــه وقتــی شــما چهــار را امتحــان
میکنیــد و میبینیــد نمیخــورد ،ســه را امتحــان میکنیــد و دیگــر الزم نیســت
اعشــار ایــن تقســیم را محاســبه کنیــد .یعنــی بهطورکلــی مفهــوم تقریــب و
محاســبۀ تقریبــی نــه در آمــوزش ریاضیــات و نــه در آمــوزش فیزیــک.
آقای احمدی :من فرصت نکردم به این نکات اشاره کنم .ما در دو سال گذشته
کتابهای درسی را نوسازی کردیم .در این نوسازی بعضی از مهارتهایی که غفلت
شده بود ،مورد توجه قرار گرفت .مث ً
ال اگر در مورد خازن صحبت کردیم ،دانشآموزان
ما میتوانستند سختترین و پیچیدهترین مسائل خازن را حل بکنند اما اگر  100تا
خازن را میریختیم روی این میز آن را نمیشناختند .دقت بفرمائید ما این مشکالت
را برطرف کردیم .ما در مورد مث ً
ال فیبراسیون قلب ،ما برای این کفشکهائی که برای
شوک الکتریکی استفاده میکنند ،مسألۀ عینی دادیم .ما برای یک کیبورد که چقدر
کلید میرود پائین تا سنس بگیرد در خازن مطلب دادیم .پس اآلن اص ً
ال این اشکالی
که شما اشاره کردید به کتاب ما وارد نیست .ما میگوییم تعادلی باید وجود داشته
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باشد .یک بخشی از این مسائل کاربرد است .افراط از هر سو باعث میشود 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 میکنم محور اصلی فرمایشات
آقای دکتر اکباتانی است .این نگرش باید درست بشود .اگر آقای دکتر امانی میآمدند،
اسم اینها را شایستگی میگذاشتند .همه یک ربع صحبتشان را درباره همین حرف
میزدند .متوجهید؟ یعنی میخواهم این را بگویم که گروه مؤلفانی که آنجا هستند
سعی میکنند از بهترینها استفاده بکنند .من یک چیزی را میگویم 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
نمیدهد .رفتیم دو سهنفری که در ترمودینامیک صاحبنظر بودند ،مثل آقای دکتر
سعادت از دانشگاه صنعتی شریف را دعوت کردیم .خیلی تعجب کردند که ما اینقدر
عمیق به این مطالب نگاه میکنیم.
دکتر اکباتانی :خوب این وظیفۀ شماست!
آقای احمدی :گفتند ما هم در این باره نمیدانیم .با آقای واکر (از نویسندگان فیزیک
هالیدی) در آمریکا ارتباط برقرار کردیم .آقای واکر گفتند من تا یک هفته دیگر به
شما جواب میدهم .بعد گفتند اجازه بدهید من یک ماه دیگر روی این موضوع کار
بکنم .بعد از دو ماه گفتند شما ایرانیها درست گفتید و من از سال بعد کتاب فیزیک
هالیدی را اصالح میکنم.
دکتر اکباتانی :حاال این مسأله چه بود؟
آقای احمدی :در مورد بازده ماشینهای واقعی و ماشینهای آرمانی .قانون دوم
ترمودینامیک در بخش بازده .حاال اگر روزی آمدید آنجا من کل مطلب را باز میکنم
و به شما میگویم .ببینید ما در مورد یک پاراگراف از کتابهای درسی ناگهان شش
هفته یا هفت هفته با متخصصان صاحبنام دنیا صحبت میکنیم .ولی همین کتابی
که با همین دقت نوشته میشود به گوشه,ای پرت میشود و معلم نمونۀ ما مینویسد
تعداد ذرات تشکیلدهنده یک جسم را جرم گویند! یعنی مظلومیت کتاب خیلی
جدی شده است و اگر نجاتش ندهیم کشورمان به قهقرا میرود .آقای دکتر اکباتانی
فرمایش زیبایی داشتند .گفتند اگر این کتاب نبود ما معلوم نبود امروز کجا بودیم .چرا
آمار رسمی نخبگانی که از ایران به آمریکا و کانادا و اروپا میروند حدود 170هزار نفر
است! 170هزار را در  20میلیون دالر که هزینۀ صرفشده برای هر شهروند اینچنین

کتابهای درسی فیزیک و علوم در بوتۀ نقد

است ضرب کنید! ما چقدر فرار سرمایه داریم؟ بعد آنهایی که میروند آنجا از ما
و نظام طلبکار میشوند .چه کسی این آموزش را انجام میدهد؟ چرا مدیر بخش
استنفورد میگوید«:باالترین سواد را در اقلیتهای آمریکائی ،ایرانیها دارند»؟ .این
محصول کدام آموزش است؟
دکتر اکباتانی« اشکال ما همین است  .صحبت اصلی این است که چرا نظام آموزشی
اینگونه است که این اتفاق بیفتد؟ اساساً به خاطر این است که فایدهگرا است .بحث
این است که سه چیز در دنیا مخرب و ویرانگر ذهن است :یکی اثباتگرائی است،
یعنی نگاه عینی فقط به مسائل داشته باشیم .یکی فایدهگرایی و یکی اقتضاگرائی.
یعنی به اقتضای روز حرف بزنید و اصول را کنار بگذارید .ما هیچ راهی نداریم جز
اینکه با اصول منطبق شویم .اصول هم عبارت است از اصولی که به انسان این توانایی
را بدهد که بتواند طوری فکر کند که بتواند برای آیندهاش تصمیم بهینه بگیرد .چرا
من اشتباه میکنم؟ چرا زعما اشتباه میکنند و تصمیمشان را عوض میکنند؟ چون
آنها هم در همین سیستم آموزش دیدهاند .چند بار تصمیم اقتصادی در ایران گرفته
شد و دو سال بعد عوض شد؟ به اقتضای زمان که آن لحظه چه میگوید؟ حاال همین
کار را در یک کارخانه انجام بدهید ،رئیس کارخانه هر روز یک تصمیم میگیرد .هر
روز یک کاری انجام میشود.
آقــای احمــدی :هــر روز مدیرهــا عــوض میشــوند آقــای دکتــر .پــس سیســتم
ک ً
ال عــوض میشــود.
دکتر اکباتانی:چرا این طور است؟ چون هیچ کس تفکر نمیکند .بحث تفکر خیلی
مهم است .آدمها طوری بار میآیند که بتوانند فکر کنند و برای حوزه مسؤولیتشان
تصمیم بگیرند و منتهی به نتیجه مطلوب شود .تصمیم بگیرند که بعدا ً بتوانند
نتیجهاش را ارزیابی کنند و بتوانند بعدا ً بهترش کنند و در ایران هیچ کس این روش
را نمیداند .نظام آموزش و پرورش ما این را یاد نمیدهد .چرا؟ چون باید فن یاد
بدهد .آن هم به یک عده اقلیت .همشاگردیهای دورۀ دبستان من  40نفر بودند5 .
نفر خوب شدند 5 .نفر متوسط 30 .نفر هم هیچ نشدند!
احمدی :شاید آنها زندگیشان بهتر از شما باشد.
اکباتانی :شاید! من نمیدانم .ولی اهداف آن نظام آموزشی برآورده نشد .چون
میخواست این  40نفر را آدم کند .نشد 5 .نفر شدند! بحث اینجاست.
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آقای احمدی :چیزی که ما به آن توجه نمیکنیم هزینه جهل است .ما میگوییم
آموزش و پرورش وزارتخانهای است که مصرف میکند و تولید ندارد .آدمی که به
علم آشنا نشود ،اعتقادات درستی پیدا نکند و به معنای واقعی که آقای دکتر گفتند
انسان نشود ،میشود یک قاتل ،میشود یک راننده خیلی بد .با اتوبوس چهلنفره
میرود میزند به یک اتوبوس چهلنفره دیگر و هشتاد نفر کشته میشوند .هزینه
جهل خیلی باالست آقای دکتر .در مقابل اینکه انسان دانش معمولی داشته باشد،
نمیگویم که دانشمند شود ،یعنی یک شهروند امروزی شود .یعنی آن سواد معمولی
که الزم است .این هزینه جهل هزاران برابر و شاید دهها هزار برابر است.
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دکتر اکباتانی :نظام آموزش و پرورش بر پایۀ ایده امیرکبیری که از روز اول دارالفنون
درست کرد و البته چاره دیگری هم نداشت بنانهاده شد .ولی بعدها این تفکر ایجاد
شد که کل آموزش این است.
دکتر بصیره :من یکی از مدافعان تحول کتاب فیزیک هستم .من ارتباطم با آموزش
و پرورش قطع نمیشود .من نوه اول را فرستادم دانشگاه عالمه دانشجو شد! ولی نوه
دیگر تازه رفت اول ابتدائی!
من از طریق نوادگان این کتابها را ورق میزنم .میبینم که چه تحولی ایجاد شده
است .این تحول را در قالب کتاب میبینم ولی تحولی را در تفکر معلم نمیبینم .نوه
بزرگ من که رفت عالمه ،چهار سال خارج بود .به ایران که آمد از رفت اول راهنمایی.
پس از یک ماه معلم علوم آنها از شاگردان خواسته بود که به سؤالی پاسخ دهند .این
کودک این چیزها را در آنجا یاد گرفته بود .او دو روز وقت گذاشت و خودش

وسیلهای ساخت تا آن چیزی را که میخواهد پاسخ دهد به دوستان و خانم
معلمش نشان بدهد .ظهر که برگشت دیدم گرفته است و گفت که من دیگر
مدرسه نمیروم .کتاب علومش را پرت کرد و گفت دیگر علوم نمیخوانم .گفتم
چرا؟ گفت :خانم معلممان گفته که رفتی برای من اسباببازی درست کردی؟
من گفتم این را پاسخ بده .نوشتهات کو؟ هرچه گفتم من از روی این توضیح
میدهد معلم به من نمره صفر داد به خاطر عدم انجام تکلیف چون من این را
کتبی ننوشته بودم» .او تا آخر دبیرستان از علوم زده شد.
پینوشت
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