
لطف�ا خودتان را معرفی کنید و ش�رح مختصری از زندگ�ی حرفه ای خود تا به 
امروز بدهید.

حازم فریپور هس��تم، متولد س��ال 1۳44. در س��ال 1۳62 مشغول به تحصیل 
در رش��ته ی الکترونیک در دانش��گاه تهران شدم. از س��نین کودکی به ساختن 
کاردستی های مختلف عالقه مند بودم و در نوجوانی این عالقه جدی تر شد. در سال 
1۳6۵ مؤسسه ی عترت را به همراه تعدادی از دوستان با هدف طراحی و ساخت 
تجهیزات برای آموزش علوم و به طور خاص فیزیک تأسیس کردیم. در سال 1۳8۵ 
اولین مرکز فن آموز را به عنوان مکانی برای آشنایی ِ عموم مردم با علوم به وجود 
آوردیم. امروز مراکز فن آموز در 11 نقطه ی کش��ور دایر و پذیرای بازدیدکنندگان 

هستند و حدود چهارصد هزار نفر تا کنون از این مراکز بازدید کرده اند.

اولین سؤالی که برای من پیش می آید، مسئله ی تأمین مالی است. چگونه شروع 
کردید و چگونه توانسته اید منابع مالی الزم برای این فعالیت ها را فراهم کنید؟

در ابتدا با استفاده از منابع شخصی بنیان گذاران و کار داوطلبانه ی دوستان شروع 

کردیم و کم کم به س��مت تولید انبوه وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز در مدارس 
کش��ور و مراکز مختلف حرکت کردیم. از سال 1۳7۳ نیز به دنبال یافتن ِ منابع 
درآمدی جدید، شروع به طراحی و تولید قطعات خودرو کردیم. در سال 1۳7۹، 
به علت نقص در برنامه ریزِی مالی فعالیت ها که مقیاس بزرگتری نیز پیدا کرده 
بودند، مجموعه با ورشکس��تگی روبه رو شد. در آن زمان 48۰ نفر با ما همکاری 

می کردند و حدود ۳۰۰ نفر در خط تولید مشغول به فعالیت بودند.

مناب�ع انس�انی الزم ب�رای برنامه های خ�ود را چگونه تأمی�ن می کردید و چه 
تجربیاتی در مورد نیروی انسانی کسب کرده اید؟

افراد مختلفی با کارهای ما آشنا و جذب مجموعه می شدند. برخی از آنها برای ما 
تبدیل به عناصر کلیدی شده اند و سال های طوالنی با هم کار کرده ایم و برخی هم 
بعد از مدتی سراغ کارهای دیگر رفته اند. تجربه اصلی من در کار با افراد مختلف 
این بوده که عش��ق و عالقه به کار مهم تر از هر چیز دیگر اس��ت. دانش و تجربه 

را می توان کسب کرد، اما نداشتن انگیزه ی کافی، به راحتی قابل درمان نیست.

آموزش همراه با بازی و تفریح
مصاحبه با آقای حازم فریپور
مصاحبه و تنظیم: ایمان عقیلیان

دانش آموزان در حال 
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جدا از مسائل فنی و مهندسی، بخش بزرگی از کار شما مسئله ی آموزش است. 
رابطه ی شما با آموزش چه بوده است؟

همیشه به آموزش و مخصوصاً آموزش علوم عالقه مند بوده ام. منبع عمده ی تجربیات 
مستقیم من در آموزش، 12 سال تدریس در مدارس راهنمایی و دبیرستان عالمه ی 
حل��ی تهران بوده  اس��ت. آموخته های من در زمینه ی آموزش به ص��ورت ارادی و 
تصادفی در طول سالیان جمع شده، بخش ارادی آن، شروع به معلمی و ادامه ی آن 
بوده است. همیشه در حوزه ی  آموزش مطالعه داشته ام و سعی کرده ام تا از تجربیات 
دیگران اس��تفاده کنم و پی گیر روی دادهای مختلف آموزشی در کشور بوده ام. هر 
وقت باخبر می شوم که کنفرانس یا نمایشگاهی مرتبط با کار من برگزار می شود، اگر 
بتوانم شرکت می کنم و یا سعی می کنم از محتوای آن مطلع شوم. وقتی ذهن شما 
به صورت جهت دار موضوع مشخصی را دنبال می کند، همیشه آماده است تا مطالب 
پراکنده ئی را که دیگران احتماال از کنار آن می گذرند شکار کند. بخش دیگری از 
آموخته های من به طور تصادفی کسب شده  است. در طول این سال ها افراد مختلفی 
با کارهای ما آشنا شده اند و گاهی به مطلبی برمی خورند که فکر می کنند برای من 

جالب است، تماس می گیرند و یا ایمیل می زنند و مرا مطلع می کنند.

آیا کارهای مشابه در کشورهای دیگر را برای کسب ایده دنبال می کنید؟
االن، بل��ه. از طریق اینترن��ت، مطبوعات و خواندن مقاالت. ب��ه دنبال ِ دیدن و 
یادگرفتن ِ کارهای مشابه بین المللی هستیم، اما تا قبل از سال 8۵ به دنبال این 

موضوع نبودیم و تمرکز ما بر فعالیت های داخلی و کارهای خودمان بود.

به عنوان کسی که س�ال ها با علم، آموزش علوم و نگاه علمی مأنوس بوده اید، 
تأثیر نگاه علمی را بر زندگی شخصی خود چگونه می بینید؟

داشتن نگاه علمی قطعاً بر همه جوانب زندگی تأثیر می گذارد و فکر می کنم همه 
مردم به این نوع نگاه علمی نیاز دارند. تأکید من بر نگاه علمی اس��ت و نه داشتن 
معلومات علمی. مهم نیس��ت که ش��ما نگاه علمی را در چه حوزه ئی آموخته اید، 
هم چنان می توانید این نگاه و روش را به سایر حوزه ها تعمیم بدهید. به عنوان مثال، 
در مورد مسائل پزشکی و درمانی، دوستی به من می گوید که فالن گیاه را بجوشان 
و بخور چون اثر درمانی دارد. اولین سؤالی که در ذهن من شکل می گیرد این است 
که مرجع این توصیه چیست؟ این روش کجا امتحان شده است. گوینده می گوید 
که دوستی یا آشنایی این گیاه را استفاده کرده و بهبود پیدا کرده است. من می دانم 

که با یک یا دو اتفاق نمی توان به یک قاعده رسید. 

بعد از سال ها فعالیت آموزشی، آیا به فلسفه یا نگاه آموزشی خاصی رسیده اید 

که بتوان آن را به صورت ساده بیان کرد؟
فکر می کنم که آموزش علوم پایه وقتی بیشترین تأثیر را دارد که در کنار تفریحات 
و فراغت به مخاطب ارائه ش��وند. در فضاهای غیر رس��می و با ایجاد محیط های 
تفریحی و فعالیت های سرگرم کننده، می توان تجربیاتی را ایجاد کرد که سرشار 
از اتفاقات منجر به آموزش علوم باشد. ما در خالل تجربیات مختلف به تدریج به 
این دیدگاه رسیدیم. برای تأثیرگذاری بر مخاطب انگیزش بر آموزش مقدم است. 
به بیان دیگر ندانستن قابل درمان است، اما اگر کسی نخواهد چیزی یاد بگیرد، 
این قابل درمان نیست. مشکل ما در آموزش نبودن منابع نیست. کتابفروشی ها، 
کتابخانه ها و اینترنت سرش��ار از منابع آموزشی مختلف است. مشکل ما در فقر 
انگیزه و فقر روش است. باید نگرانِ  ضعف انگیزه برای یادگیری بود و برای درمان 
آن به فکر چاره بود و برای درمان فقر روش هم نیاز به ابزارسازی داریم، هم ابزار 
نرم و هم ابزار سخت. نظام آموزشی ما در برخورد با علوم تجربی و علوم محض 
ضعف های زیادی دارد. در این نظام، دانش آموزِ موفق کس��ی است که یاد بگیرد 
طیفی از مس��ائل را حل کند تا نمره ی خوب بگیرد. حل این مس��ایل در نهایت 
نوعی بازی با ریاضیات و فرمول هاست و این مترادف با یادگیری نیست. این نوع 
یادگیری حتی در رده ی معلومات نیس��ت و به نظر من فقط محفوظات اس��ت. 
آموزش باید تأثیرگذار باشد، به خاطر بماند و یادگیری هر مفهوم با کاربردهای آن 
مفهوم درهم تنیده باشد. دانش آموز باید بتواند بین محاسباتی که انجام می دهد و 
مفاهیم ارتباط برقرار کند. آموزش علوم تجربی نیاز به کار با ابزارهای علوم تجربی 
دارد و این یعنی هدایت دانش آموز از مشاهده به فرضیه: آزمودنِ  قوانین علمی و 

مدل سازی در تعاملِ  مستقیم با ابزارهای علوم تجربی.

چه برنامه هائی در دست اجرا دارید و چه برنامه هائی برای آینده ؟
برنامه های ما را می توان به س��ه دس��ته تقسیم کرد. دس��ته ی اول ایجاد مراکز 
عمومی برای آشنایی با علوم در قالب فضاهای تفریحی است، مثل همین مراکز 
فن آموز. در این سطح هدف ایجاد انگیزه و انتقال برخی از مفاهیم پایه ی علوم به 
همه مردم و خانواده ها و کودکان است. دسته ی دوم ساخت ابزار و انتقال روش 
تدریس مبتنی بر ابزار آموزش و وسائل آزمایشگاهی برای مدارس است. دسته ی 
سوم نیز ایجاد و گسترش اسباب بازی های علمی و پروژه های دانش آموزی است، 
یعنی ابزارهائی که دانش آموز بتواند آنها را به خانه ببرد و ضمن سرگرم شدن به 

آزمون و خطا بپردازد.

آخرین سؤال این است که به نظر شما مهم ترین مانع در توسعه ی فعالیت های 
این چنینی چیست و گلوگاه کار کجاست؟

ش��اید پاسخ ِ ساده ولی غیر درست به این سؤال، نبودن منابع مالی کافی باشد. 
اما به نظر من تهیه ی منابع مالی بخش��ی از صورت مسئله است و نمی توان آن 
را عام��ل بیرونی قلمداد کرد. فک��ر می کنم ضعف در دانش و تجربه ی مدیریتی 
بزرگترین مانع توسعه باشد. مدیریت درست و قوی می تواند برنامه ریزِی صحیح و 
دقیق انجام بدهد، منابع الزم برای اجرای برنامه ها را تهیه کند و به منابع جهت 

بدهد و کار را تا به نتیجه رسیدن هدایت و رهبری کند.
از وقتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم.

عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر درباره مراکز فن آم��وز می توانند به 
 وب��گاه www.fago.ir مراجعه کنن��د. هم چنین می توانید ب��ا مراجعه به وبگاه

 www.serajco.ir  با محصوالت متنوع آموزش��ی این گروه و برنامه های »شب 
فیزیک« و کارگاه های مختلف فیزیک آشنا شوند.

تصویر متعلق یه 
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