
 

  اهداف، اجرا و ثمرات ؛دوست علمی فيزيك

 ۳و2کامبيز خالقی،  2و1اشار بهمندي

 ،  گروه فیزیکاستان تهران 8دبیرستان عالمه حلی ( 1
 ( موسسه فرهنگی آموزشی ماخ، ستاد آموزش المپیاد2

 نخبگان، ستاد اجرایی دوست علمی( بنیاد ملی ۳

ی ها عدم استفاده از رویکرد تدریس خالق در مقاطع متوسطه و توجه ویژه به مقولهیکی از معضالت مهم و مؤثر در آموزش علوم پایه در سطح دبیرستان چکيده:

یر آموز را مسیر محتوا محور به مسآموزشی دانش-ابود و مسیر علمیدبیرستان است. این رویکر خالقیت را ن پژوه به دنیایی ورود دانشهای اولیهکنکور از سال

شوند و با فاصله پژوهان شهرهای مختلف از نزدیک با رویکردهای علمی مواجهه با مسائل آشنا میعلمی دانشدهد. در طرح دوستحل مسئله تغییر رویه می
های های به روز دنیا، پنجرهها و پژوهشگاهمعیارها و محتواهای مورد عالقه در آزمایشگاههای درسی و نزدیک شدن به های دبیرستانی کتابگرفتن از سرفصل

رون های خاص بتوسعه آموزش»دوست علمی، طرحی در راستای  گشایند که پیش از آن  چندان مورد توجه نبوده است.های علوم پایه را میی از سرفصلوتمتفا

های مختلف علم و فناوری و ارتقای سطح علمی آموزان مستعد در عرصهامور نخبگان است که به شناسایی و هدایت دانشذیل سند راهبردی کشور در « ایمدرسه
. در این مقاله به عنوان بررسی موردی جزئیات این طرح شودبرخوردار، در مقطع متوسطه )دوره دوم( اجرا میو فرهنگی این دانش آموزان به ویژه در مناطق کم

 بررسی و نتایج حاصل از  آن ارائه شده است.مطالعه، 

 ، بررسی موردیدوست علمی، آموزش فیزیک، بنیاد ملی نخبگان، ارتباط مؤثر، فرهنگ فیزیک کلمات کليدی:
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 مقدمه. 1

های آموزشی کشورهای دنیا به نظامدر های نوین روشایجاد 

منزله یک ضرورت و نیاز آموزشی فراگیران و برای ایجاد کردن 

 های اقلیمی متفاوت وهای تحصیل در مناطقی با ویژگیفرصت

رح های آنها مطشرایط تحصیلی و با توجه به جنسیت و فرهنگ

ها و تغییراتی که در یک شده است. هر روش با توجه به ویژگی

بی و استفاده قرار ارزیاآورد، مورد نظام آموزشی پدید می

 ]1 [گیرد.می

ی های عادتوان با برنامهنیازهای آموزشی فراگیران سرآمد را نمی

ها مدارس و مراکز علمی برآورده نمود. معموال این نوع برنامه

ها و استعدادهای ویژه در سطح همگان و بدون لحاظ توانایی

علیم و ت آیند. بنابراین، برایمخاطبان تنظیم شده، به اجرا درمی

ای اندیشید و به فراخور توان ذهنی تربیت نخبگان، باید چاره

به همین . آنان، دگرگونی و تحوّالتی را در برنامه ایجاد کرد

م کرد. ای برای افراد نخبه تنظیهای تربیتی تازهمنظور، باید برنامه

تواند از لحاظ محتوا، روش یا محیط آموزشی با این برنامه می

ریزان آموزشی معمولی تفاوت داشته باشد. برنامههای برنامه

توانند با تغییر و تقویت محتوای برنامه موجود یا اتخاذ روش می

آموزشی بهتر و یا بهبود و اصالح محیط آموزشی، موقعیتی را در 

ها و استعدادهای تعلیم و تربیت به وجود آورند که توانمندی

ه در هر یک از این س سرشار نخبگان رشد و پرورش یابند. تغییر

 ]2[.گیردهای گوناگون صورت میحیطه، به روش

ای در حکم یک شیوه آموزشی، برای های برون مدرسهموزشآ

ارائه آن به صورت همگانی برای  مطالبی است که امکان بیان

تمامی دانش آموزان در قالب دروس مدرسه میسر نیست و یکی 

ای، به ویژه های فرامدرسهها برای ارائه آموزشاز بهترین شیوه

هایی است که به تقویت نوآوری و خالقیت و آموزش آموزش

 انجامد.روحیه پژوهشگری می

در سند راهبردی کشور در امور نخبگان شاید به همین دلیل 

 از« ایبرون مدرسه»های خاص ای بر توسعه آموزشتاکید ویژه

های متنوع طریق مراکز آموزشی، تربیتی و پژوهشی در حوزه

مورد عالقه دانش آموزان شده است و به این امر به عنوان یکی 

از اقدامات ملی در راستای هدایت صاحبان استعدادهای برتر 

 ]۳[تاکید شده است.

-9۳دوست علمی طرحی است که در طی سال تحصیلی  روژهپ

ان چند استتحت نظر و با حمایت بنیاد ملی نخبگان در  1۳92

 صمیم بر این است که در آینده نیز برگزار گردد.برگزار شده و ت



 

 طرح دوست علمیروش اجرای . 2

مدل انتخابی اجرایی دوست علمی مدل آموزش کارگاهی بود. 

های این آموزش در محلی خارج از مدرسه ولی با همان ویژگی

شود. این روش برای تربیت تعداد یک مدرسه برگزار می

همزمان برای کسب مهارتی آموزان خاص در یکجا و دانش

خاص بسیار مناسب است. اما مدل آموزشی دوست علمی 

های خاص شاگردی بود. این روش برای یاد دادن مهارت-استاد

بسیار مناسب است. دانش آموز که به موضوع خاصی که استاد 

در کارگاه ارائه کرده عالقمند شده است، ضمن ادامه ارتباط با 

االت به وجود آمده را در طی مدت کند، سئواستاد تالش می

 اجرای فاز سوم طرح از استاد بپرسد.

شده است. سه روزه در هر استان برگزار  دو بازهاین طرح در 

دیگر نزدیک به سه هفته فاصله دارد. در  اجرای هر دوره با دوره

 مرتبطغیرطول پروژه و در طی روز محتواهای علمی تخصصی 

ر شود و دآموزان ارائه میبه دانش با ساختار دروس دبیرستانی

بعدازظهر و پس از صرف نهار و نماز و استراحت ایجاد فضای 

های شود، بدین ترتیب که با استفاده از آیتمدوستانه آغاز می

د که آموزان و اساتیورزشی امکان ایجاد ارتباط بیشتر بین دانش

گردد. می شود، میسرها یاد میدر ادامه با نام دوست علمی از آن

در پایان آیتم ورزشی و بعد از صرف شام، دوستان علمی طبق 

آموزی های دانشای در خوابگاههای از پیش تعیین شدهبرنامه

 شوند. وگفت و بازی و ... میشوند و مشغول گپمستقر می

در قالب تکرار این پک ارتباطی در شش روز، فضای ارتباطی 

ان شود. در پایان علمی ایجاد میآموزان و دوستنزدیکی بین دانش

از  ای کهکارشناسی آموزان با توجه به نظرات کمیتهدوره، دانش

مربوطه و دوستان علمی و مسئولین  سرپرست دپارتمان رشته

 بین دوستان علمی مختلف توزیعپروژه شود؛ اجرایی تشکیل می

شوند و دوستان موظف خواهند بود با کیفیت ارتباطی مشابه می

ن، نگاری و تلفتی، در فضای ارتباطات مجازی از قبیل نامهدوس

 آموزان باشند.ماه پاسخگوی دانش 9در طی 

 مزايای و اهداف طرح. ۳

با الگوبرداری ، الگوبرداری علمی و ایجاد خط مشی ذهنی

توقع م مبارزه با رویکرد نخبه، دانشگاهی رویکرد انتخاب رشته

دهی بلند مدت جهت، ]طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب[

فراهم نمودن زمینه رشد و اعتماد به نفس دانش آموزان ، فرهنگی

ای علمی مانند المپیاد و نخبه جهت حضور در همایش ه

ایجاد فرصت برای دانش آموزان ، جوان خوارزمیجشنواره 

، مناطق محروم یا کم برخوردار با حضور ایشان در این طرح

در مسیر شکوفایی هیل آموزان مستعد و تسدانش شناسایی

شناسایی دوست علمی از میان نخبگان و ، استعدادهای آنها

تمرکز زدایی و افزایش گستره حمایتی بنیاد ، استعدادهای برتر

ایجاد ارتباطات ، برخوردارکمویژه در مناطق ه ملی نخبگان ب

میان استعدادهای  ارتباطات علمیعالوه بر فرهنگی و اجتماعی 

 ،آموزان مستعدهای مرجع و دانشبرتر و نخبگان به عنوان گروه

تسهیل و تثبیت عدالت آموزشی به منظور رفع موانع شکوفایی 

تقویت حس اعتماد اجتماعی ، استعدادهای افراد مختلف جامعه

 ،آموزان مستعدو دلبستگی ملی در میان دوستان علمی و دانش

 منزلت اجتماعی و افزایش انگیزه، افزایش حس خودباوری

های علمی )به ویژه آموزان مستعد به سوی کسب موفقیتدانش

از جمله اهداف مدنظر در طرح دوست  (برخوردارکمدر مناطق 

در سند راهبردی کشور علمی که هیات دولت به بخشی از آنها 

توجه نموده و بخشی نیز به طور صریح در در امور نخبگان 

 ری به ویژه در دیدار با نخبگان اشاره شده است.سخنان رهب

 جامعه هدف. 4

دو گروه از جامعه آموزش و پرورشی کشور جزو مخاطبان این 

آموزان مسوووتعدی دانشاول شووووند. گروه طرح محسووووب می

های مصوووب شووورای علمی بنیاد که با معیارها و روشهسووتند 

 شوند.مینخبگان استان توسط آموزش و پرورش استان انتخاب 

ما گروه دیگر  یان و دوسوووتان علمی ا ند که مرب یان هسوووت از م

اسووتعدادهای برتر و نخبگان )ترجیحام مرتبط با اسووتان( توسووط 

بنیاد نخبگان اسووتان با در نظر گرفتن شوورایط علمی و فرهنگی، 

سبی بین این دو  شوند.انتخاب می عمالم در این طرح ارتباط منا

ی علمی که یکی از اهداف ذکر گروه شوووکل گرفته و الگوبردار

صیه گردد.شده بود انجام می سانبا توجه به تو شنا  هایی که کار

کنند، الگوبرداری که دانش آموز از دبیر حوزه آموزش مطرح می

سیاری بر عملکرد دانش ین در اآموز دارد، بنابرخود دارد، تاثیر ب

رتیب تگزینش دبیران این پروژه تاکید فراوانی بر کیفیت، نظم و 

انجام شده و ترجیهام از دبیرانی در این طرح استفاده  شده است 



 
 ]4[که خود از برگزیدگان و نخبگان استان باشند. 

 الزامات طرح. 5

ماتی برای برای انجام  صوووحیح این طرح و نیل به اهداف، الزا

توجه به اولویت مناطق و اجرای این طرح دیده شوووده اسوووت. 

توجه به امکانات متفاوت و  طرحبرخوردار در های کماسوووتان

از مهمترین الزامات این  مناطق در اجرای فازهای مختلف طرح

های اخالقی برای وجود سووازوکار و شوواخصووهطرح اسووت. 

آموزان مسووتعد، مربیان و شووناسووایی صووحیح و عادالنه دانش

شرکت در طرح ستان علمی )ترجیحام بومی( به منظور  ی یک دو

ت به نحوی که تالش شووده تا از تاکیدات دوسووت علمی اسوو

شده و دانش آموزان  ستان لحاظ  سطح ا شترین پراکندگی در  بی

مناطق شووهری و روسووتایی در کنار هم از مزایای آن برخوردار 

 شوند.

آموزان در پایان ایجاد سووازوکار مناسووب برای ارزشوویابی دانش

ایجاد سازوکارهای و همچنین  آموزان برتردوره و انتخاب دانش

ست علمی با دانش ستمرار رابطه دو شویقی به منظور ا زان آموت

 نیز از الزامات این طرح است.برتر 

اسووتفاده از ظرفیت نهادهای تخصووصووی تاکید برگزار کنندگان 

فه یل پژوهشحر های دانشای از قب پاركسووورا های آموزی و 

ح از برای اجرای این طرپیشنهاد شده است و  آموزشی -علمی

شگاه شارکت دان سیج علمی، اداره کل فرهنگ و  ها،م سازمان ب

ها و سووایر کانونو شووهرداری و اسووتانداری ، ارشوواد اسووالمی

ال شده استقب های علمی به تشخیص بنیاد نخبگان استانانجمن

ندگان  اسوووت. ید برگزار کن برگزاری طرح برای دختران و تاک

نات رعایت شووئوپسووران با در نظرگرفتن اقتضووائات جنسوویتی، 

ست و بر  دینی و پرهیز از هرگونه اختالط سازوکارهای ا ایجاد 

مناسووب برای تربیت اسووتعداهای برتر به منظور پشووتیبانی طرح 

 اصرار شده است. های آتیدوست علمی در سال

 بندی اجرايی آموزشیزمانموضوعات و جدول. 6
های های موجود در حوزه آموزش، برنامهبا توجه به نظریه

آموزشی را هنگامی باید طراحی و اجرا نمود که مطمئن باشیم 

تواند به حل مشکالت کمک موثری بنماید. با توجه به می

های جدید کمبودهای موجود در کتب درسی برای معرفی حوزه

علوم پایه و به ویژه فیزیک در طراحی دوره آموزشی دوست 

تر درسی کمهایی مدنظر قرار گرفت که در کتب علمی سرفصل

 مورد توجه قرار گرفته است.

های برنامه اجرایی دوست علمی در استان 2و  1های شکل

دهد. همانگونه که مشخص است گلستان و سمنان را نشان می

های اخترفیزیک، فیزیک و در دوست علمی این دو استان کالس

زندگی، ذرات بنیادی، فلسفه علم، تاریخ علم، کیهانشناسی، نجوم 

، بیوفیزیک، تاریخچه فیزیک جدید و مکانیک نیوتنی کروی

گنجانده شده که بخش اعظم این مباحث در کتب درسی مورد 

 توجه مولفان قرار نگرفته است.

 
    .: برنامه اجرايی دوست علمی فيزيك گلستان1شکل

 اجرايی دوست علمی فيزيك سمنان. : برنامه2شکل

 . پروژه ميان دوره7
مهم مطالعه علوم، پدید آوردن موقعیت برای  هاییکی از فایده

های فعالیتو  ها،یک دانش آموزان جهت اجرای پروژهیک

ای که دانش آموزان برای مربوط به آنهاست. با توجه به عالقه

دهند، ما نیز تصمیم گرفتیم به تا به توصیه اجرای پروژه نشان می

رکان این طرح ها را یکی از اانجام پروژه ]5[کارشناسان یونسکو

وره اول در پایان دهمانگونه که پیشتر گفته شد، در نظر بگیریم. 

شوند و هایی بین دوستان علمی مختلف توزیع میپروژه



 
موظف خواهند بود که این پروژه را با هدایت آموزان دانش

رابطه معلمبن حاضر در این طرح اساتید خود به پایان برسانند. 

آموز را تا جایی هدایت است که دانش با دانش آموز هم به نحوی

آموز بتواند به طور روشن مساله مورد و کمک کند که خود دانش

 هایی برای حل آن بیابد.اش را بشناسد و راهعالقه

نتايج و دستاوردهای اجرای دور نخست در . 8

 ارزيابی سه ساله و تأثير اجرای پروژه در استان
در قالب عدد و ارقام  شیابی رویکرد و نتایجزچند ار هر

های ذلک با توجه به محدودیتاالطراف نیست، معجامع

 والم معم کنیم.ارزشیابی موجود به رویکرد آماری ذیل بسنده می

معیار  4های آموزشی را بر اساس سودمندی و اثربخشی دوره

آموز، معیار عبارتند از: رضایت دانش 4سنجند. این اصلی می

شرکت در دوره، بررسی نتایج و بررسی  میزان یادگیری پس از

 آموزتغییر رفتار دانش

اگرچه رضایت از دوره الزامام به معنای موفق و موثر بودن آن در 

درصدی استخراج  95اما میزان رضایت  ،انتقال مفاهیم نیست

های نظرسنجی نشان از رضایت بسیار زیاد شده از فرم

میزان . برای بررسی پارامتر داشتها آموزان از این دورهدانش

ای برای انجام یادگیری بین دو دوره اول و دوم فرصت یک ماهه

یک پروژه داده شد و برای قسمت دوم طرح از کسانی دعوت 

های شد که پروژه را انجام داده بودند. با توجه اینکه عمدتام پروژه

ارائه شده خالقانه و باالتر از سطح دبیرستان بود، حجم 

 72 های انجام شده بسیار باال ارزابی شد و با استقبالپروژه

 آموزان مواجه شد.درصدی دانش

ها در المپیادهای علمی نمود پیدا کرد. از اما نتایج ویژه این دوره

در  1۳92سال فیزیک  های مرحله اول المپیادنتایج قبولیمیان 

کننده در طرح آموز شرکتدرصد از دانش 62.6استان سمنان، 

شرکت کنندگان در طرح درصد  84.6اینکه  مهم و نکته ستنده

 ]7و6[ ند.شد پذیرفتهدوست علمی در المپیاد مرحله اول فیزیک 

در استان گلستان نیز نتایج قبولی مرحله اول المپیادهای علمی 

نشان از این داشت که دانش آموزان دوست علمی  1۳92سال 

آموز درصد از دانش 54فیزیک گلستان که از این میان 

 شدگان مرحله اولکننده در طرح هستند. درصد پذیرفتهشرکت

درصد  72کنندگان دوست علمی نیز فیزیک به شرکت

 ]7و6[است.

 
 دوست علمی سمنان  1۳92: نتايج قبولی مرحله اول ۳شکل

 
 استان گلستان 1۳92: نتايج قبولی مرحله اول 4شکل

یکی دیگر از دستاوردهای مهم طرح دوست علمی فیزیک در 

استان گلستان رقم خورد و این استان تنها مدال طالی فیزیک و 

سال گذشته با کمک پروژه دوست علمی  8نجوم خود را در 

دوست علمی در استان گلستان  برگزاریکسب نمود. طی 

و به مسئولین آموزش و  آموز شناسایی شددانش این استعداد

آموز دانش ۳نفر از  2در ضمن پرورش استان معرفی شد. 

طالی  1) 9۳طالهایی استان اصفهان در المپیادهای علمی سال

زیک( در طرح دوست علمی اصفهان حضور طالی فی 1نجوم و 

 داشتند.

 
 1۳9۳تا1۳87های طالی استان گلستان در  بازه زمانی : نتايج مدال5شکل

رفتار شرکت کنندگان طرح دوست علمی امسال بعد از گذراندن 

کنکور و در مقطع انتخاب رشته هم بسیار تامل برانگیز بود و در 

کنندگان در این طرح اقدام درصد شرکت ۳0بررسی اولیه حدود 

به انتخاب رشته فیزیک نمودند که رشد بسیار زیادی را در تمایل 

بته دهد. الو علوم پایه نشان میها به فیزیک نخبگان این استان

آمارهای نهایی بعد از اعالم نتایج کنکور مشخص خواهد شد و 

 در آینده قابل بحث خواهد بود. . 

1

0 0 0 0 0 0

1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387

المپياد فيزيك المپياد نجوم



 

 گيرینتيجه. 10
مطالعات دیگر نشان از آن داشت که برخی پیش از این بررسی 

آموز و انتخاب رویکرد تدریس تعاملی، ارتباط بین دبیر و دانش

ن آموزاعلمی پژوهشی دانش دهی آیندهسزایی در جهتتأثیر به

درصدی انتخاب رشته  ۳0نتایج اولیه در این بررسی کند. ایفا می

ر و آما فیزیک در بین دانش آموزان نخبه نشان داد که در مقیاس

نیز این طرح در تشویق دانش آموزان برای انتخاب رشته  ارقام

 فیزیک موفق بوده است.

المپیادهای علمی حاکی از این است مرحله اول بررسی نتایج 

 آموزانتواند در عالقمندسازی دانشهایی میکه انجام چنین طرح

شرکت و کسب مقام در المپیادهای فیزیک و نجوم به  جهت

. ای برای ورود فضای علمی کمک شایانی نمایدیچهعنوان در

های گلستان و اصفهان نشان آموزان استاننتایج موفقیت دانش

ای برای کشف تواند شیوههایی چون دوست علمی میداد طرح

های علمی استعداد دانش آموزان و هدایت آنها برای کسب مقام

 باشد.

البته این طرح نیاز به اجرای بیشتر دارد تا نتایج بیشتر و بهتری 

و نتیجه به دست آمده با تکرار این طرح در مناطق استخراج نمود 

 های آماری متفاوت قابل استناد خواهد بود.مختلف و جامعه

آید که کیفیت افزایش های ثانویه نیز چنین بر میز تحلیلا

خوارزمی نیز ایج کنکور و جشنوارهآموزان در نتوری دانشبهره

ی آن که بداهتام تحلیل آماراست افزایش قابل قبولی داشته باشد 

 طلبد.فضای دیگری را می
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Abstract: One of the main problems in affecting the basic science education at high school level, the lack of creative 

teaching approach and special attention to the issue of high school exams since the early entry into the world of high 

school education. This approach destroys creativity and Education students the path to solving the problem of changing 

the content-driven. Producing  students in a variety of scientific approaches to deal with the familiar issues and away 

from the high school curriculum standards and textbooks and approaching the favorite materials in laboratories and 

research institutes in the world, a different windows of subheadings to break Sciences that it is not concerned. Scientific 

friend, plans to "develop specific training outside school" in the elite following a strategic document that will guide the 

identification and talented students in various fields of science and technology and promote scientific and cultural level 

of the students, especially in the deprived areas, in high school (second period) is executed. In this article we did case 

study on scientific friend Projects, so the results whom obtained are presented. 
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