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بهترين جلسة فيزيك من

 چه شد كه كالسمان معكوس شد؟
به عنوان يك معلم شايد هرگز نتوانيد در مقابل خواهش هاي 
شــاگردتان براي اينكه كالس را تعطيل كنيد تا آن ها بتوانند 
كارهاي عقب افتاده شــان را انجام بدهند و نمايشــگاه ساليانة 
مدرســة خود را به بهترين شكل برگزار نمايند، مقاومت كنيد. 
اما شرايطي را در نظر بگيريد كه دو جلسه بيشتر تا پايان سال 
فرصــت نداريد و هفته هاي قبل هم به مناســبت هاي مختلف 
ديگر، كالس هايتان يك خط در ميان تشــكيل شده اند و حاال 
يــك فصل كامل را پيش رويتان داريــد كه بايد آن را تدريس 
كنيد. اتفاقًا فصل باقي مانده شامل تعداد زيادي تعاريف اوليه و 
توضيحات بسيار كوتاه از پديده هاي نجومي است كه پرداختن 
به آن ها در كتاب باعث ســلب فرصت آشنايي علمي واقعي با 
اين پديده هــاي نجومي جالب مي شــود و درس به يك متن 
حفظ كردني (مثــل تاريخ يا جغرافيا) تقليل مي يابد. هرچه باال 
و پايين مي كنيد، فرصت كافي براي ارائة مناســب و جذاب اين 
فصل نمي يابيد. راه حلتان چيســت؟ مقاومت مي كنيد و به هر 
ترتيبي كه شده است، بچه ها را كه مدام غرولند مي كنند، جمع 
مي كنيد و به ســريع ترين وجه ممكن، درستان را مي دهيد، يا 

روش ديگري را پيش مي گيريد؟
شما را نمي دانم اما براي يافتن راه حلي براي اين مشكل كه در 
مدرسة ما پيش آمده بود. گروه فيزيك۱ اين مدرسه، ايدة كالس 
معكوس را به عنوان روشي براي تدريس فصل دهم   كتاب علوم 
نهم مطرح كردند تا بتوانيم از تنها جلسه اي كه باقي مانده است، 
نهايت اســتفاده را ببريم، آموزش كافي بدهيم، ارزشيابي كنيم 
و اشــكال ها را هم رفع كنيم. براي اجراي اين شــيوه، نيازمند 
جمع آوري بستة آموزشي غني و در عين حال خالصه اي بوديم 
كه شــامل فيلم هاي علمي و پاورپوينت مي شد. براي تهية اين 
بسته، از يكي از دانش آموزان عالقه مند به مبحث نجوم، كمك 

گرفته شــد. در جلســه اي كه گروه فيزيك نهم مدرسه با پگاه 
ترتيــب داد، مجموعه اي از فيلم هاي علمــي و ايده هايي براي 
برگزاري اين شــيوة آموزش ارائه و به مشورت گذاشته شد. در 
نهايت، يك بستة آموزشي كه احتماًال حدود دو ساعت از وقت 
دانش آموزان را در خانه به خود اختصاص مي داد، به همراه يك 
متن توضيحي آماده شد و در اختيار دانش آموزان قرار گرفت تا 
پيش از جلســة آخر، آن ها را ببينند و با مطالعة مباحث تعيين 

شده از كتاب درسي، در كالس آماده شوند.
 

 انتخاب محتوا
به نظر رســيد كه مي توانيم از همة ابزارهاي آموزشــي كه در 
كالس اســتفاده مي كنيم، عالوه بر فيلم آموزشي، بهره ببريم. 
دوست داشــتيم بچه ها فيلم هاي علمي متنوعي را ببينند كه 
هر يــك در مورد مفاهيم مطرح شــده در كتاب، درك خوبي 
به آن ها مــي داد و از حد تعريف باالتر مي رفت. آن ها با مطالعة 
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مطالبي نيز كه براي آن ها يادداشــت شــده يا از ســايت هاي 
معتبر علمي دريافت شــده بود، به تعريف هاي الزم دست پيدا 
مي كردند به خصوص برايمان مهم بود حال كه به عنوان يكي از 
فعاليت هاي كتاب رسمي شان با ساخت زاويه سنج مواجه اند، آن 
را بســازند و حتي طرز استفاده از آن را ياد بگيرند. تمرين هاي 
متنوع و جذابي وجود داشــت كه نه تنها تكليف دشــواري به 
عهدة دانش آموز نمي گذاشت، بلكه در ساعت هاي درسي منزل، 

تفريحي هم ايجاد مي كرد.
پگاه مطالب مورد نظرش را در دو دسته ارائه كرد كه كاربردي 
و محض بودند. به نظر او، خوب بود از اين دسته بندي در بستـة 
علمي اســتفاده كنيم. او ســؤال هايي را به عنوان تمرين عملي 
در منــزل طراحي كرده بود كه بخش كاربردي را پيش مي برد 
و فيلم هــاي زيادي همراه داشــت كه بخــش محض را تأمين 

مي كردند.

 انتخاب محتوا در عمل
هنگام عملي كردن اين كار، مشكالت رخ نمودند:

ـ ايــن فصل مهم ترين فصل براي امتحان نهايي دانش آموزان 
محسوب مي شــد و اضطراب آن ها براي نمره، تمركزشان را از 

درس ربوده بود.۲
ـ امتحان غيررسمي مدرسه شروع شده و تمركز دانش آموزان 

را گرفته بود.
ـ بســته ها دير به دســت ما رســيدند و ضيق وقت داشتيم. 
همچنين، فيلم هايــي كه پگاه انتخاب كرده بود، در بررســي 
علمي چندان مســتند و مناســب به نظر نمي رسيدند و زمان 
زيادي را از دانش آموز مي گرفتند. تا آخرين لحظه ها و به كمك 
ساير دوســتان عالقه مند به نجوم، مشغول تهية بسته بوديم و 

نتوانستيم آن را در كالس در اختيار بچه ها قرار دهيم.

ـ تعطيالت، اردوها و كارگاه پژوهشــي دانش آموزان تنها يك 
جلسه براي ما باقي گذاشته بود و اين جلسه آخرين روز تشكيل 

كالس ها بود.
ـ به ســبب همين كارگاه پژوهشــي و درگيري ذهني شديد 
بچه ها، در آخرين جلســه و روزي كه بايد اعالم مي كرديم كه 
آن ها بايد بسته ها را دريافت كنند، حواسشان را به طور كامل در 
اختيار نداشتيم. به همين سبب، برخي از دانش آموزان اهميت 

موضوع بسته را دريافت نكردند.
در نهايت، بســته در اختيــار بچه ها قرار گرفــت و از آن ها 
خواســته شد با مطالعة آن در كنار كتاب، خود را براي امتحان 
كالســي آماده كنند. اين مطلب به همراه توصيه هايي در مورد 
مسئوليت پذيري و فوايد فعلي و آيندة آن در اختيار بچه ها قرار 

گرفت!
هنگام آماده سازي اين بسته بايد در نظر مي گرفتيم كه چنين 
بســته اي بايد داراي كيفيت آموزشي باشد. تصاوير و فيلم هاي 
انتخابي بايد شفافيت و گويايي كافي داشته باشند و تخصصي 
كه در آن ها به كار رفته است، با توجه به سطح علمي دانش آموز، 
به جاي تسهيل او را سردرگم نكند و البته به قدر كافي جذاب 
باشــد تا بتوان آن را جايگزين مناســبي بــراي تدريس معلم 
دانست؛ حتي براي دانش آموزاني كه به اين مبحث بي عالقه اند. 
از طرف ديگر، بايد به اين مطلب دقت شــود كه هر تصوير زيبا 
و جذابي كه در زمينة نجوم بســيار زياد اســت ـ نقش علمي 
كافي در يادگيري مطالب جديد ايفا نمي كند و گاهي نياز است 
ايــن تصاوير با توضيحات دقيق علمي دبير همراه شــوند تا در 
فرايند يادگيري مؤثر باشــند. بنابراين، در انتخاب نهايي محتوا 
تــالش كرديم كه فيلم ها، يادداشــت ها و پاورپوينت ها بتوانند 
مكملي براي تعاريف موجود در كتاب باشند تا فهم كامل تري از 

پديده هاي نجومي مطرح شده در كتاب حاصل شود.

 ارزشيابي
با تأســف از اينكه وقت كافي براي برگزاري مســابقه و ايجاد 
هم انديشــي بين دانش آموزان وجود نداشت، سؤاالت امتحان 
كالسي طوري طراحي شد كه تا حد خوبي همة مفاهيم كتاب 
در آن گنجانده شــود تا فهم بچه ها از آن ها به خوبي بررســي 
گردد. ســؤال ها شــكلي نزديك به امتحاني را داشتند كه قرار 
بود بچه ها به زودي با آن مواجه شــوند. بعضي ديگر از سؤال ها 
از خالقيت هاي بچه ها در پاســخ دهي استفاده مي كردند؛ مانند 
داستان نويســي و طراحي ســؤال. ضمن اينكــه مطالب فراتر 
از كتاب طوري پرسيده شــده بودند كه متوجه شويم مطالعة 
بچه ها فراتر از روخواني كتاب بوده است. سؤال ها جديت و تنوع 
امتحان هاي هميشــگي كالس علوم را نداشتند و از همه بهتر 
اينکه از بچه ها خواسته شده بود يکی از مهم ترين سؤاالت خود 

در اين زمينه را مطرح كنند.
مطالعة برگه هاي دانش آموزان نشــان مي داد كه تعداد قابل 
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قبولي از آن ها (بيش از ۵۰ درصد) مسئوليت پذيري مورد انتظار 
در دريافت بســته و مطالعة آن را داشــته اند. آن ها تقريبًا همه 
فصل را مطالعه كرده بودند و مفاهيم اساســي براي بيش از ۸۰ 
درصــد دانش آموزان به خوبي جا افتــاده بود. به خصوص براي 
امتحان نهايي همة اين ۸۰ درصد آمادگي قابل قبولي داشتند و 

البته مطالب فراتر از فصل را نيز به خوبي آموخته بودند.

 آنچه به دست آمد
اين بررســي نشــان داد كه زمان خوبي براي برگزاري چنين 
كالســي انتخاب شده بود؛ زيرا حتي كساني كه كتاب را به طور 
ناقص مطالعه كرده و يا بســته را به صورت كامل استفاده نكرده 
بودند، به خوبي به سؤاالت پاسخ دادند. احتماًال اين پاسخ گويي 
مناســب از عمومي بودن موضوع در رسانه ها و جذاب بودن آن 

براي آن دانش آموزان ناشي مي شد.

از معايب چنين كالسي بيش از همه مي توان عدم پذيرش را 
بيــان كرد. با توجه به اين مطلب كه اغلب ما ذهن خود را براي 
آنچه به شكل رايج رخ مي دهد آماده كرده ايم و مشاهدة روندي 
خالف عادت را نمي پســنديم و حتي ممكن است آن را درست 
ندانيم، اين كالس با برخي عدم پذيرش ها مواجه بود. در ميان 

دانش آموزان، تعداد بسيار محدودي (حدود يك درصد) اعتراض 
آشــكاري به اين شيوه داشتند و حس مي كردند بدون آموزش 
مــورد امتحان قرار گرفته اند. عده اي ديگر (حدود ده درصد)، با 
عدم مطالعه يا نحوة خاص پاسخ گويي به سؤاالت اين مطلب را 
بيان كرده بودند. حتي پيش بيني مي شــد كه برخي از والدين 
به زودي به اين روش تدريس معترض شــوند. به رغم اينكه اين 
پيش بيني از طرف معاونت آموزشــي مدرســه بسيار قوي بود، 

ايشان در انجام اين طرح از ما بسيار خوب حمايت كردند.
 

از ســوي ديگر، عده اي از دانش آموزان اين جلسه را بهترين 
جلسة فيزيك در ســال جاري توصيف كردند و از آموخته ها و 

شكل آموزش بسيار راضي بودند.
ترجيح گروه ما اين بود كه باز هم جلســه اي داشته باشيم تا 
مشكالت ريز و درشت دانش آموزان را به طور كامل برطرف كنيم، 
اما نتيجه چنين مي گفت كه اين كالس در اين وقت فشــرده و 
با مشكالت خاص خودش موفقيت خوبي به دست آورده است 
و با رفع مشــكالت مي توان آن را در ردة پربازده ترين مدل هاي 
برگــزاري كالس كه امســال از آن ها براي ايــن دانش آموزان 

استفاده شده بود، قرار داد.

 پي نوشت
۱. اين مقاله با همكاري گلشن اجاللي و اسما فتح اللهي از همكاران گروه 

فيزيك دبيرستان ـ دوره اول تنظيم شده است.
۲. به دليل تدريس ۵ فصل فيزيك در طول سال تحصيلي، فصل دهم كتاب 
به عنوان آخرين فصل، براي روزهاي آخر كالس فيزيك باقي مانده بود. اين 

در حالي است كه در بودجه بندي آموزش وپرورش، تنها اين فصل فيزيكي در 
سرفصل دروس ترم دوم و داراي اهميت در امتحان نهايي محسوب مي شد.

نمودار بررسي ميزان موفقيت

  كساني كه كمتر از 
۷۵ درصد نمره را كسب 

كرده اند

  كساني كه بيشتر از 
۷۵ درصد نمره را كسب 

كرده اند

٪۲۳

٪۷۷

نمودار بررسي همراهي دانش آموزان با اين شيوه

  كساني كه با اين 
شيوه همراهي كردند

  كساني كه نارضايتي 
خود را با مطالعه نكردن 

يا نحوة خاص پاسخ گويي 
اعالم كردند

  كساني كه نارضايتي 
خود را به صراحت اعالم 

كردند

٪۸

٪۹۱

٪۱
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