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 «را برگزاری روز فیزیک سخت است؟چ»عنوان با مطلبی  بهبه تازگی 

جایی که یکی از از آنبرخورد کردم. در کانال انجمن فیزیک ایران 

وگو طرح مشکل و باز شدن باب گفت آن، تحریر ترین اهدافاصلی

ی کمیتهبه عنوان مسئول ام را بود، مناسب دیدم دیدگاه شخصی

این برنامه در دانشگاه صنعتی  ی اخیردو دوره دانشجویی در برگزاری

  اصفهان بیان دارم.

ی درباره این همایش، برگزاریی ی من با توجه به تجربهعقیده

دشوار  وز فیزیکمشکالت مطرح شده بر این است که برگزاری ر

شود! در ادامه به توضیح این مسئله خواهم نیست، بلکه دشوار می

تواند در از این دست می یهایپرداخت. دشوار شدن برگزاری برنامه

بر این امر سبب  را چهآند که من عدم همکاری کافی دانشجویان باش

هر ی روحیهی محیط، از واژه . منظوردانممیمحیط دانشگاه  شودمی

و از  مسئولین و استادان شگاه یا دانشجویان، محورهای موردتمرکزدان

آموزی این دست شرایط است. این تفکر مرسوم که دانشگاه جز بر علم

زیرا در این صورت  ،دانمنباید تاکید داشته باشد را کامال نادرست می

 ی من انتخاب نامبود و به عقیدهمی« گاهعلم»بایست نام آن مثال می

در تعریف است. زیبایی لفظی و کالمی نبودهصرفا به جهت « دانشگاه»

هایی که یک شخص اطالعات و مهارت واقعیات،»آید می 1ی دانشواژه

حال با توجه به این تعریف، « کند.با تجربه یا آموزش کسب می

دانشگاه به عنوان مکان انتقال دانش، نه تنها نشاید که نباید متمرکز 

در بسیاری از فضاهای ست که این در حالی لم صرف باشد.بر آموزش ع

مرتبط نیست را غیرآموزشی، « درس»هایی که به فعالیت ،دانشگاهی

که توجه کنند که درس و بی آن ؛پندارندغیرعلمی و حتی بیهوده می

ترین مسائلی این مورد یکی از اصلی دانش مواردی مفکوک هستند. 

نشگاهی کنونی، به قدرکافی جدی است که متاسفانه در فضای دا

غیردرسی، ولو ارزش آموزشی باالیی  هایفعالیتشود. گرفته نمی

ی این شوند. نتیجهمی کامال فرعی دیده باشند، به چشم مسائلداشته

ن، برای ارضای انتظارات دانشگاه نگرش همان است که دانشجویا

شوند. زمان و انرژی های درسی مشغول میبه فعالیت طور کاملبه

ها چون به ظاهر اهمیّتی در آن ؛دهندخود را برای دیگر کارها قرار نمی

ست آن چیزی نیست. پر واضح است که منظور از اهمیّت در این مقال

به خوبی  کهحال آن ورزد.که دانشگاه مهم دانسته و بر آن تاکید می

رد تاکید دانشگاه، الزاما موارد مورد تاکید جامعه دانیم موارد مومی
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گیری، دانشجویان، هرچند در نیستند. بنابراین با این نوع جهت

های دیگر شکست در زمینه ی تحصیلی موفق باشند، پتانسیلزمینه

روشن است که حل این مشکل بسیار  را تا حد زیادی خواهند داشت.

ف دانشگاه، امری نشدنی یا ریزی واحدهای مختلاساسی، با برنامه

موضوع محوری این نوشتار یعنی روز فیزیک . به دشوار نخواهدبود

زده کرد تقاضای باالی . آنچه در این روز مرا شگفتگردمبازمی

دانشجویان برای شرکت در کادر اجرایی بود به این صورت که حتی از 

حتی  دند.ها نیز افرادی متمایل و مشتاق به همکاری بودیگر دانشکده

که ممکن است این فعالیت ارزشی برای رزومه نداشته باشد نیز این

با  اما دلیل این مسئله چیست؟دانشجویان را از همکاری بازنداشت. 

سازی هدف و ایجاد ی اصلی، روشنمسئله یابیماندکی توجه درمی

  دیگرند.انگیزه برای دانشجویان است. این دو مورد تا حدی مکمل هم

انگیزه و اشتیاقی برای  ،شدنمی دف این برنامه مشخص و روشنه اگر

دانشجویان باید بدانند روز فیزیک چیست،  آمد.همکاری به وجود نمی

ی آن برای کادر اجرایی چیست و مواردی شود، فایدهچرا برگزار می

پرسش دیگر این است که چه کسی مسئول این  از این دست.

، در قدم گی؟ ریاست دانشکده؟ منسازی است؟ معاونت فرهنروشن

دانم. من خودم را مسئول مسئول این امر را خود دانشجویان می اول،

 دانم که تجربه، نظر و هدف این برنامه را به دانشجویی که به تازگیمی

طور که دانشجویان پیش از همان ؛است منتقل کنموارد دانشگاه شده

دانم. روز فیزیک از خود را نیز مسئول انجام این کار برای خودم می

ی این برنامه، هدف ی مهمی است. در ایدهاین جهت بسیار برنامه

واقع است در صورتی که بهآموزان با فیزیک بیان شدهآشنایی دانش

ا نیز با فیزیک در خود این برنامه پتانسیل آشنایی بیشتر دانشجویان ر

ی فیزیک با ی کثیری از ما به عنوان دانشجوی رشتهدارد. عده

طور که برای همه هماناه آشنایی کافی و مناسب نداریم. آزمایشگ

ما  شود.های روی کاغذ خالصه نمیروشن است، فیزیک تنها به نوشته

دی ی تحصیل، تعداول دورهدر طی فیزیک به عنوان دانشجویان رشته

 ،های زمانی و مکانیگذرانیم اما به هر جهت محدودیتواحد عملی می

ی در قالب برنامه) های عملی فیزیکآشنایی بیشتر ما با جنبه

ی روز فیزیک، از این جهت برنامه. سازدناممکن میرا  (آموزشی

وجوی مسائلی تا دانشجویان به جست کندموقعیتی را فراهم می

به است. ی آموزشی گنجانده نشدهم، در برنامهبپردازند که هرچند مه

هایی آید تا آزمایشاین ترتیب این امکان برای دانشجویان فراهم می

 دانشگاه صنعتی اصفهان-ی فیزیکانجمن علمی دانشکده



 .از واقعیات برسند ها به درک عینیرا طرح و یا پیدا کنند و با انجام آن

است که دانش علمی و عملی دانشجویان در  ی چنین امری ایننتیجه

اما آموزندگی این برنامه تنها به موارد یابد. میی فیزیک افزایش زمینه

 های اجتماعیای از مهارت. مجموعهشودمرتبط با فیزیک محدود نمی

این  مرین هستند واز طریق فعالیت در این برنامه قابل اکتساب و تنیز 

اما تا زمانی که دانشجویان به کند. خود ارزش برنامه را دو چندان می

ای پیدا نخواهند کرد و درخور با این برنامه آشنا نشوند، انگیزه نحوی

( این چنینی )یا برنامه های به طبع، همکاری در اجرای این برنامه

هایی دشوار آشناسازی دانشجویان با چنین برنامه آمد.وجود نخواهدبه

ی فیزیک ای که انجمن علمی دانشکدهبه ایده ،نیست. به عنوان مثال

کنم. ما در ابتدای سال عملی کرد اشاره می دای سال تحصیلیدر ابت

که برگزار کردیم « با انجمن دورهمی»تحت عنوان ای تحصیلی، برنامه

های انجمن علمی هدف اصلی آن آشناسازی نودانشجویان با فعالیت

بود و روز فیزیک بسیار مورد بحث قرار گرفت. پس از این برنامه 

رف دانشجویان دریافت شد و بسیاری از بازخوردهای بسیاری از ط

در همین راستا، با اعالم فراخوان دعوت ها مشتاق همکاری بودند. آن

تعداد بسیار زیادی از نودانشجویان اعالم آمادگی به همکاری، 

ی ساده تاثیر بسیار زیاد و تا حدی باورنکردنی این برنامه  .بودندکرده

برنامه همواره )حداقل در سه سالی  این در پایان باید بگویم که داشت. 

م( یکی از برترین تجربیات من و بسیاری دیگر اهکه در آن حضور داشت

این  که آنچه یاز جمله بوده و خواهد بود. در طول دوران دانشجویی

گیری، توانایی تصمیمتوان به می، دهدمیبه ما آموزش برنامه 

اجتماعی و مواردی دیگر اشاره پذیری، کار گروهی، تعامل مسئولیّت

 بخش علمی تر از واژگان ثبت شده درمهمداشت. مسائلی که اگر 

از آنجایی که بیشترین بخش  .تر نیسترزومه نباشد، از آن کم اهمیّت

سازی روشن مسئولیّتی دانشجویان است، برگزاری این برنامه بر عهده

در این  باتجربهویان تعامل دانشج از طریقو ارزش آن نیز  هدف، ایده

ی شخصی در همایش اخیر روز تجربه بنابرزمینه میسّر خواهد بود. 

ی بسیار مثبتی به همراه تواند بازخورد و نتیجهفیزیک، این تعامل می

چنینی در های اینباشد و راه را، تا حدودی برای دیگر برنامهداشته

 ی دانشگاهی ایران هموار کند.جامعه
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