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آموزش نور در کتاب های درسی ایران

● آزیتا سیدفدایی
پژوهش گر آموزش فیزیک

سـازمان علمـی، فرهنگـی و تربیتـی ملـل متحـد، سـال 2015 میالدی را »سـال 
جهانـی نـور و فناوری هـای مبتنـی بـر آن1« نامیـده اسـت. بـه همین مناسـبت از 
آغاز سـال میالدی جاری برنامه های علمی و آموزشـی بسـیاری در سراسـر جهان 
و از جملـۀ ایـران بـا موضـوع »نور« برپاشـده اسـت. انتشـار کتاب هایی آموزشـی 
و پژوهشـی در زمینـۀ نـور یکـی از این گونـه برنامه هاسـت. مقالۀ حاضـر گزیده ای 
اسـت از مقالـه ای مفصـل کـه بـه زودی در ضمن کتاب نـور و فناوری هـای مبتنی 
بـر آن، بـه قلم عبدالحسـن بصیره، آزیتا سـید فدائی و اسـفندیار معتمدی، توسـط 

انتشـارات دانش نگار منتشـر خواهد شـد. 

چكیده
رسیدن به اهداف ترسیم شده در سال جهانی نور )2015 میالدی( نیازمند در پیش 
گرفتن رویکردهایی نوین در آموزش نور است. ارتقای درک عمومی، توجه به توسعۀ 
پایدار و به كارگیری تاریخ علم از جملۀ این رویکردهای مهم به شمار می آیند. بی گمان 
پیاده سازی این رویکردها نیازمند توجه به دقایق و لطایف بسیاری است كه در این 

مقاله به شماری از آن ها اشاره می شود. 

مقدمه
در شرایط كنونی كه یافته های علم و كاربرد آن ها در صنعت به سرعت متحول می شود، 
سال های  در  آموختن  عصر  عصر،  دیگر  دارد.  ضرورت  مداوم،  یادگیری  برای  تالش 
نخستین زندگی و مصرف آن در باقی عمر نیست. كمیت و كیفیت دانش با سرعتی 
بیش تر از عمر ما كهنه و فرسوده می شود. استفاده از شیوه هایی كه منجر به كاربردی 
با  فرد  تا  باعث شود  و  باشد  یافتن مصداق های آن در زندگی روزانه  و  شدن دانش 
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جستار

استفاده از فناوری روز بتواند در صورت نیاز به كسب دانش و اطالعات بپردازد نیاز 
به طراحی و برنامه ریزی دارد. رویکردهای آموزش علوم نیز تحت تأثیر پیشرفت های 
اخیر علم و فناوری در حال دگرگونی هستند. به طوری كه با این تغییرات اهداف و 
نیز  ابزار آموزش  و  آموزشی، مهارت ها و عالقه های دانش آموزان، محیط ها  اطالعات 
تغییر كرده اند. تا چند دهه قبل غالباً كتاب های درسی مرجع اصلی آموزش علم و 
افزایش اطالعات در مورد جهان پیرامون بودند؛ اما با تغییر رویکردهای آموزشی و 
رشد بی وقفۀ علم و فناوری بر وسعت منابع آموزشی افزوده شده است و دیگر اكتفا 
به كتاب های درسی پاسخ گوی نیازهای علمی عموم جامعه نیست. )ردیش، 2003(2 
پیامد اجتناب ناپذیر رشد علم و فناوری بروز شکاف بین علم و مردم است؛ با ارائه و 
بیان علم به زبان ساده می توان زمینه را برای درک عموم از یافته های علمی فراهم 
آورد. رویکردهای بین المللی اخیر در آموزش علوم نیز بیش تر به عامۀ جامعه توجه 
دارد و جنبۀ ترویج علمی پیدا كرده است. پرسش های عامۀ مردم در مورد علم پیامد 
مشاهدات روزمرۀ آن هاست؛ مردم از آن چه می بینند و در زندگی آن ها كاربرد دارد 
می پرسند. خوب دیدن و مشاهدۀ دقیق نقش مهمی در درک علمی دارد و توجه به 
راه های ایجاد انگیزه برای مشاهدۀ دقیق توسط آموزش گران مهارت محسوب می شود. 
بنابراین اگر بتوان با تقویت مهارت های مشاهده در مردم، شکاف بین درک عامه 
و پیشرفت های فناورانه و علمی را كاهش داد نقش مهم آموزش گران و مروجین علم 
برجسته خواهد شد. معلمان با استفاده از شیوه های آموزشی مختلف می توانند یک 
مفهوم را به بیان های مختلف ارائه كنند و زمینۀ مشاهدۀ و درک آن مفاهیم را برای 
همۀ فراگیران مهیا سازند. در پژوهشی كه در مورد آموزش نور به دانش آموزان پایۀ 
اول دبیرستان در شهر تهران صورت گرفت)سید فدایی، 1387(3 دانش آموزان با سه 

روش مختلف تحت آموزش قرار گرفتند:
1. روش سنتی مبتنی بر متن كتاب های درسی و محوریت معلم

از  استفاده  با  آن  ارائۀ  و  واقعی  از محیط  2. روش جستجوگری در مورد مشاهدات 
عکس و فیلم مبتنی بر متن كتاب های درسی

بر  مبتنی  نور  در  موجود  رایانه ای  نرم افزارهای  از  استفاده  با  نور  مجازی  آموزش   .3
موضوعات كتاب های درسی. 

نتایج نشان داد تحلیل ترسیمی پرتوهای نوری در فضای مجازی بیش ترین تأثیر در 
یادگیری محتوای آموزشی مبتنی بر متن كتاب های درسی را داشت؛ آموزش نور بر 
اساس مشاهدات محیط پیرامون با تحلیل تصاویر و ویدئوها در رتبۀ دوم و آموزش 
ارائه  كار  اساس  پژوهش  این  در  داشت.  قرار  مطلوب  بازدهی  سوم  رتبۀ  در  سنتی 
مفاهیم نور با مشاهدۀ محیط و تلفیق آن با مهارت كاربرد نرم افزارهای آموزشی شکل 
گرفته بود و نشان داد كه استفاده از روش های مبتنی بر فناوری های نوین در آموزش 
نور مانند نرم افزارهای رایانه ای و گوشی های هوشمند كه در دسترس همگان و مورد 
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نقش  شود.  منجر  بهتری  نتایج  به  می تواند  است  جوان  نسل  به ویژه  عمومی  اقبال 
روش ها و ابزار آموزش نور اهمیت زیادی در شوق یادگیری و در نتیجه درک مفاهیم 
نور دارد و مناسب است برای آموزش نور به عموم مردم حتی از ابزار چندرسانه ای و 

چند روش به طور هم زمان استفاده كرد )تیتلر، 2013(4. 
در  آن ها  تأثیر  و  نوین  فناوری های  بر  تأكید  آموزش،  شیوه های  از  دیگر  یکی 
تأمین رفاه بشر است. با این روش انگیزۀ یادگیری علم و پرسش از كاركرد و كارایی 
فناوری ها بیش تر خواهد شد. هر ساله با معرفی برندگان جوایز نوبل در علم، اقبال 
جامعه نسبت به كسب آگاهی در مورد ابداع و كشف مطرح شده بیش تر می شود و 
برای پاسخ گویی به این نیاز است كه برنامه ریزان آموزش اقدام به طراحی های آموزشی 
مرتبط می كنند. ازطرف دیگر، عظمت و اعجاب فناوری های نوین در اذهان افراد زمینه 
را برای پرداختن به تاریخ علم و روش كار دانشمندان و زندگی آنان فراهم می كند؛ در 
این بین نقش روش شناسی دانشمندان و شناخت كشفیات و ابداعات آنان در مجرای 
تاریخ علم اهمیت زیادی دارد. در دهه های اخیر آموزش بر روش های متنوعی استوار 
آن  كسب  كه  می شود  تعریف  نوینی  مهارتی  نیازهای  علم  آموزگاران  برای  و  است 
مهارت ها به برنامه ریزی و زمان نیاز دارد و ای بسا ضرورت یابد كه آموزش گران به طور 
مداوم در مسیر یادگیری حركت كنند و به مهارت های خود وسعت و عمق بخشند. 
و زارت خانه های مسئول آموزش نیز با طراحی دوره های كارآموزی و ضمن خدمت 
در زمینۀ كار با رایانه و اینترنت و محیط های مجازی و طراحی آموزشی به روش های 
كندوكاو و پرسش گری، تاریخ علم، روش های ایجاد انگیزه، تحلیل پدیده های جهان 

واقعی و روش حل مسئله و... به ارتقای مهارت های آموزگاران همت گماشته اند. 

نور و فناوری های مبتنی بر آن
عبدالحسن بصیره، آزیتا سیدفدائی و

اسفندیار معتمدی
تهران: انتشارات دانش نگار

از نظر معلمان فیزیک مهارت های مختلفی برای 
آموزش الزم است. بنا به نظر آنان عواملی مثل : 
دانش  بنای  به  منجر  كه  پرسش هایی  شناسایی 
می شوند، مهارت تاریخ علم به عنوان مکملی در 
بنای دانش، مهارت شناسایی پیشرفت های علمی 
بهترین  گزینش  مهارت  و  اخیر  فناوری های  و 
محتوا برای ایجاد انگیزه و عالقه در یافتن دورنمای صحیحی از فیزیک از مهم ترین 

مهارت های ذكرشده برای رشد محتوای آموزش بودند )سید فدایی، 1390(5. 
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تندیس ابن هیثم در مراسم افتتاحیه سال جهانی نور در پاریس، سال 2015 میالدی

دارا بـودن ایـن مهارت هـا بیـان مفاهیـم پیچیـدۀ علمی بـه زبان سـاده را ممکن 
می سـازد. بـه همیـن دلیل اسـت كـه در سـال جهانی نور به سـه رویکرد آموزشـی و 
مهارتی اشـاره شـده اسـت. سـه رویکـرد عبارت اند از: آمـوزش نور در زندگـی واقعی، 
آمـوزش نـور بـا رویکـرد فنـاوری، آمـوزش نـور با رویکـرد تاریخ علـم. در ایـن كتاب 
سـعی كرده ایـم بـا الهـام گرفتـن از دانشـمند گران قـدر مسـلمان، ابـن هیثـم كـه 
نورشناسـی علمـی را بـا روزنـه ای از نـور آغاز كرد و به كشـفیات مهمی دسـت یافت، 
مـا نیـز از روش هـای معمـول آمـوزش فراتـر رویـم و بـا تأكیـد بر ایـن سـه رویکرد، 
بـا ذكـر مثال هایـی همچـون روزنـه ای بـه سـوی نور، بـه روش شناسـی آمـوزش نور 
بپردازیـم. بـه امیـد این كـه راهـی بـه سـوی آمـوزش نویـن نـور در ایـران در قـرن 

بیسـت ویکم باشـد. 

آموزش نور در کتاب های درسی ایران 
طراحـی برنامۀ درسـی بـرای دانش آموزان قرن بیسـت ویکم كار آسـانی نیسـت، زیرا 
دانش آمـوزان امـروز نسـبت بـه دانش آمـوزان دیـروز، از درس و مدرسـه و آمـوزش 
انتظاراتـی متفـاوت دارند. عامـل این انتظارات، تغییرات سـریع اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی، فرهنگـی و فنـاوری اسـت كه از زمـان طفولیت بر شـکل گیری شـبکه های 
مغـزی آنـان اثـر گذاشـته اسـت و از طرفـی دیگـر مجهـز بـودن بسـیاری از خانه هـا 
از نظـر كاربـرد فناوری هـای جدیـد، نسـبت بـه مدرسـه ها، باعث می شـود مغـز آنان 
نسـبت بـه جـذب همـۀ چیزهـای نـو و پیچیـده در دنیـای امروز فعـال باشـد. وجود 
انـواع اسـباب بازی ها و ابـزار سـرگرمی چالش برانگیـز در دسـترس، دانش آمـوزان را 
بـه تفکـر و یافتـن راه حـل مسـئله های پیچیـده ترغیـب می كنـد. دانش آموزانـی كه 
حوصله شـان را از سـاعت ها در مدرسـه مانـدن، سـر می بـرد بـا مشـکل یادگیـری 
روبـه رو نیسـتند، بلکـه بـه دلیل غیر منعطـف بودن برنامه های درسـی مدرسـه دچار 
بیـزاری از یادگیـری می شـوند و برنامه هـای درسـی رایـج را مطابـق بـا ذهن هـای 
تغییریافتـۀ خویـش نمی یابنـد. نتایـج پژوهش ها نشـان می دهد كه نزدیـک به نیمی 
از افـراد جامعـه، در حـس بینایـی برتـری دارنـد و نزدیـک بـه یک پنجـم، از برتـری 

جستار
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حـس شـنوایی برخوردارنـد، یعنـی از راه گوش بهتر یـاد می گیرند. بیش از یک سـوم 
دانش آمـوزان از راه لمسـی و حركتـی بهتـر یـاد می گیرنـد. مدرسـه های امـروز بایـد 
از روش هـای چنـد حسـی در آمـوزش بهـره بگیرند و بـا اسـتفاده از فناوری های روز، 
فراینـد یاددهی-یادگیـری را پیـش ببرنـد. برنامۀ درسـی بایـد قابلیت این را داشـته 
باشـد تـا دانش آمـوزان را بـرای كسـب موفقیـت در دنیـای در حـال تغییـر و تأثـر از 
فناوری هـای گوناگـون و نـو، آمـاده كند. ازاین رو اسـت كـه برنامۀ درسـی باید به طور 
مـداوم بازبینـی شـود. بـرای تهیـه و تدویـن برنامۀ درسـی ای كـه این انتظـارات را تا 
حـد مطلوبـی بـرآورده كنـد، بایـد نقـش متفـاوت مدرسـه های امـروز را درک كرد و 

نیازهـای جوانـان امروزین را بازنگـری كرد. 
افزایـش حجـم روزافـزون دانـش و علم بشـر در مورد نـور و فناوری هـای مبتنی 
بـرای  كلیـدی  تصمیم گیرنده هایـی  جایـگاه  بـه  را  آمـوزش  برنامه ریـزان  نـور،  بـر 
تحـوالت جهانـی تبدیـل كـرده اسـت. جـا مانـدن از برنامه هـای آموزشـی نویـن نـه 
تنهـا رشـد نبـوغ را در جوانـان متوقـف می كنـد، بلکـه از درک علـم روز نیـز عاجـز 
مانـده و اندک انـدک نیـاز بـه مفسـرینی بـرای توضیـح علـم روز خواهیم داشـت. به 
عنـوان مثـال اگر آمـوزش نور بـا نگرش میان رشـته ای و زیسـت محیطی توأم باشـد؛ 
مخترعـان بـه ابـداع فناوری هـای توسـعه مبتنی بر پایـداری همت خواهند گماشـت 
و مسـئولین آینـدۀ جامعـه بـرای وصول به توسـعۀ پایـدار برنامه ریـزی خواهند كرد. 
پژوهش گـران آمـوزش معتقدنـد كـه آمـوزش سـنتی نور )بر اسـاس رسـم هندسـی 
پرتوهـای نـوری و انباشـتن كاربردهـای آن در حافظـه و در مـواردی بیـان ریاضـی 
دیگـر  در كتاب هـای درسـی(  یـک سـری شـکل های موجـود  در  نـوری  مفاهیـم 
پاسـخ گوی نیازهـای آموزشـی نسـل نو نیسـت و توجه به آمـوزش مبتنی بـر تحلیل 
پدیده هـا و فناوری هـای نـو و تشـریح آن هـا بـا روش ها و ابـزار مختلف اهمیـت دارد. 

شكل :آزمایش كردن یكی از راه های آموزش فعال و تاثیرگذاراست

امـروزه مفاهیـم نـوری و فناوری هـای مبتنـی بـر آن گسـترۀ وسـیعی از مفاهیم 
علمـی را پوشـش می دهـد و بـه همیـن دلیل اسـت كـه تشـریح آن ها بـه روش ها و 
ابـزار متنوعـی نیـاز دارد. بـه عنوان مثـال مفاهیم نـور و امـواج الکترومغناطیسـی از 
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یـک سـو از سـراب بـا شبیه سـازی آینه هایـی در هـوا )ولمـر، 2009(6 تـا ماكرویو ها 
بـه عنـوان وسـیله ای بـرای گـرم كـردن غـذا و انجـام آزمایش هـای مختلـف علمـی 
)ولمـر، 2004(7 و از سـوی دیگـر سـاختمان چشـمان هشـت پا و الهـام گرفتن از آن 
در سـاخت عدسـی دوربین هـای دیجیتال)آلمـن، 1391(8 و اسـتفاده از دوربین های 
دیجیتـال بـرای اندازه گیـری شـعاع كـرۀ زمیـن)كارول، 2013(9 گسـترده شـده اند. 
ارائـۀ راهـکار بـرای بررسـی و آمـوزش چنیـن پدیده هـا و فناوری هایـی یـک مهارت 
و تخصـص اسـت و نیـاز بـه ابـزار و رویکردهـای خاصـی دارد. یکـی از پژوهش هـای 
جالبـی كـه در مـورد آمـوزش نـور صـورت گرفته اسـت مربوط بـه آمـوزش نجوم در 
كتاب هـای درسـی اسـت. در ایـن پژوهـش پرسـش اصلـی در مـورد بررسـی تصاویر 
مربـوط بـه نجـوم در كتاب هـای درسـی و تأثیـر آن در آمـوزش اسـت. از جملـۀ این 
تصاویـر چرخـش زمیـن بـه دور خورشـید تـا تشـکیل فصل هـا، خسـوف و كسـوف، 
كـه در كتاب هـای درسـی معمـول هسـتند اسـت. ایـن پژوهش نشـان داد بسـیاری 
از تصاویـری كـه بـرای تسـهیل آمـوزش و سـاده كردن بـه كار می رونـد منجـر بـه 
به كارگیـری  در  كـه  اسـت  شـده  پیشـنهاد  و  شـده اند  دشـوار  درک  و  كج فهمـی 
تصاویـر كتاب هـای درسـی مربـوط به نجـوم دقـت بیش تـری بـه كار رود و بازنگری 
شود)تسـالو. . . 2014(. 10 چنین پژوهش هایی نشـانگر این مفهوم اسـت كه آموزش 
نـور نیـاز بـه بررسـی دارد و همان گونـه كـه در بحـث نـور بـا گسـترۀ وسـیعی از 
پدیده هـا و موضوعـات مواجـه هسـتیم همچنیـن شـاهد گسـترۀ وسـیعی از انـواع 
نگـرش و مهـارت بـرای ارائـه و آمـوزش بـه بیانـی سـاده هسـتیم. بنابرایـن فراوانـی 
و تکثـر مفاهیـم و فناوری هـای مبتنـی بـر نـور از یـک طـرف و روش هـای آموزش و 
رویکردهـا از طرفـی دیگـر متخصصـان را بر آن داشـته اسـت تـا بـه طبقه بندی های 
مفهومـی در ایـن زمینـه اهتمـام ورزند و سـه رویکرد اساسـی برای آموزش نـور ارائه 

دهند. 
جـدول زیـر به تعـدادی از رویکردهـای نوین آمـوزش در مبحث نور اشـاره دارد؛ 
توجـه بـه مهارت هـای آمـوزش در زندگـی واقعـی، آمـوزش بـر اسـاس فناوری هـا، 

آمـوزش بـر اسـاس تاریـخ علم رئـوس ایـن رویکرد ها هسـتند. 
جـدول 1 : رویکردهـای نویـن در آمـوزش نـور بر اسـاس اهداف ترسیم شـده در 

سـال جهانی نـور 112015
رویكرد

آموزش نور در زندگی واقعی با توجه به ارتقای درک عموم مردم

آموزش نور و فناوری های مبتنی بر نور با توجه به توسعۀ پایدار

آموزش نور بر اساس تاریخ علم با توجه به فعالیت های ابن هیثم 
و سایر دانشمندان نورشناس

جستار
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ــه رویکردهــای مطرح شــده فعالیت هــای آموزشــی  بدیهــی اســت كــه توجــه ب
ــورد  ــن م ــزی در ای ــرای برنامه ری ــژه ب ــد داد. به وی ــکل خواه ــتا ش ــن راس را در ای
اطــالع از تجربیــات و موفقیت هــای كشــورهای پیشــرفته و فعالیت هــای آموزشــی 
یونســکو در مــورد آمــوزش نــور، اهــداف و روش هــای آمــوزش نویــن و فعالیت هــا 
ــورهای  ــی كش ــای درس ــوالً در برنامه ه ــد. معم ــخص می كن ــوزه مش ــن ح را در ای
ــی شــده  ــور پیش بین ــوزش غیررســمی ن ــا در آم ــن رویکرده پیشــرفته طراحــی ای
ــرا  ــود دارد زی ــز وج ــور نی ــمی ن ــوزش رس ــا در آم ــی از آن ه ــه ردپای ــت؛ گرچ اس
ــی  ــای آموزش ــلماً نیازه ــود مس ــه روز ش ــش ب ــری دان ــد فراگی ــه رون ــی ك هنگام
اقتضــا می كنــد كــه در كتاب هــای درســی و آمــوزش رســمی ســرفصل های 
ــان  ــری بی ــیوه های آموزشــی جدیدت ــا و ش ــوند و مهارت ه ــی ش ــدی پیش بین جدی
ــرای هــر كشــوری هســتند  شــوند. كتاب هــای درســی، مرجــع و منبــع آمــوزش ب
ــان  ــری انس ــوالً یادگی ــد. معم ــه دارن ــی جامع ــالی علم ــی را در اعت ــش اساس و نق
ــای  ــرد. پایه ه ــکل می گی ــود ش ــم می ش ــه فراه ــه در مدرس ــی ك ــا آموزش های ب
ــه الزم اســت  ــه پای ــه ب ــه پای ــد ك ــاره دارن ــن موضــوع اش ــر همی ــز ب ــی نی تحصیل
طــی شــود تــا یادگیــری محقــق شــود و شــرایط یادگیــری از نظــر ذهنــی بــا رشــد 
ــا  ــوع ب ــن موض ــخیص ای ــود. تش ــاد ش ــی ایج ــتدالل منطق ــز و اس ــلول های مغ س
ــوزش در  ــای آم ــری و نماده ــرای ســطح یادگی ــه ب ــوزش اســت ك ــزان آم برنامه ری
ــتان  ــاًل در كالس اول دبس ــد. مث ــه دهن ــاص ارائ ــی خ ــع تعریف ــه و مقط ــر پای ه
یادگیــری بایــد بــا شــیوه و بیــان مفاهیــم ســاده صــورت گیــرد. بــا بــازی و رســم 
ــا در  ــب نوره ــی و تركی ــا در نقاش ــب رنگ ه ــر، تركی ــرایی، تئات ــکل، داستان س ش
مشــاهدات روزانــه و بیــان مثال هایــی در كمــک بــه درک پدیده هــای ســاده نــوری 
ــردن  ــنا ك ــور آش ــوزش ن ــا در آم ــی از رویکرده ــود. یک ــر می ش ــری عمیق ت یادگی
عمــوم بــا پدیده هــای نــوری، تجربــه كــردن و بررســی علــل آن هــا اســت؛ چنیــن 
ــور محقــق می شــود. آشــنایی  ــا ســاده گویی و ملمــوس كــردن مفاهیــم ن هدفــی ب
بــا چنیــن روش هایــی دیــدگاه عمــوم و آمــوزگاران و معلمــان فیزیــک را در آمــوزش 
نــور ارتقــا بخشــیده و زمینــه را بــرای درک بهتــر مفاهیــم نــور فراهــم می ســازد. در 
این جــا بــرای بررســی وضعیــت موجــود آمــوزش نــور، ابتــدا ســرفصل های موضــوع 
ــم  ــی می كنی ــتم را معرف ــا هش ــۀ اول ت ــران از پای ــی ای ــای درس ــور در كتاب ه ن
ــام  ــتم انج ــا هش ــۀ اول ت ــی از پای ــن بررس ــود ای ــه می ش ــه مالحظ ــه ك )همان گون
شــده اســت زیــرا تــا زمــان نــگارش ایــن كتــاب، كتاب هــای علــوم جدیدالتألیــف 
تنهــا تــا پایــۀ هشــتم در دســترس هســتند، جــدول 2(. در ایــن بررســی فقــط بــه 
آمــوزش نــور بســنده نکرده ایــم و بــه مــواردی كــه غیرمســتقیم مرتبــط بــا موضــوع 
ــه  ــان ب ــای جه ــیاری از پدیده ه ــرا بس ــت زی ــده اس ــه ش ــز توج ــد نی ــور بوده ان ن
یکدیگــر وابســته اند؛ موضــوع نــور نیــز تمــام اجــزای زندگــی را در بــر می گیــرد و 
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مــوارد بســیاری اســت كــه بــرای آمــوزش علــوم پایــه، پزشــکی، مهندســی، هنــر، 
ــور اســتفاده می شــود.  ــم ن ــط زیســت از مفاهی ــاری و محی معم

جدول)2(: مفاهیم مرتبط با نور در كتاب های درسی علوم تجربی ایران
)پایۀ اول تا هشتم(

موضوععنوانصفحهفصلپایه

1

نقاشی سایه هابچه ها برویم حیاط!110

از گذشته تا آینده14100-103
سیر تکاملی وسایل روشنایی-

ساخت شمع

2

زندگی ما و گردش زمین23-32 3
اثر نور بر تشکیل شب و روز، 

فصل ها و بر روی جانداران، 

پیام رمز را پیدا كن646-53

پیام های نوری، چشمۀ نور، 
اجسام منیر و غیر منیر، المپ، 

تشکیل سایه، ساعت آفتابی، 
حشرۀ شب تاب، فناوری تلفیق 

نور و صدا در زندگی

3

نور و مشاهدۀ اجسام743-49

دیدن اجسام، اجسام شب رنگ، 
بازتابش منظم و نامنظم نور، 

انواع آینه ها و مشاهدۀ تصویر در 
هر یک، كاربرد آینه ها

جستجو كنیم و بسازیم850-55
ساختن سه مدل آینه و دیدن 

تصویر در آن ها

4

اشاره به انرژی نورانی خورشیدانرژی644

الکتریسیته749
اشاره به نور المپ ها نمادی برای 

عبور جریان در مدار الکتریکی

نور مهتاب و روش ایجاد آن. زمین و همسایه های آن1075

جستار
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نور و رنگ5442-49

چشمه های نور، رنگ های نور، 
تجزیه نور، رنگین كمان، كانون 

ذره بین، تشابه كورۀ آفتابی 
با نقش ذره بین، عدسی ها و 

مشاهدۀ تصویر آن ها، كاربرد 
عدسی ها

1095-97
دستگاه عصبی و 

اندام های حسی

چشم، نور، رنگ، دوربینی، 
نزدیک بینی و عالئم آن ها، 

مراقبت از چشم ها

شگفتی های برگ61176
فتوسنتز، سبزینه انرژی نور 
خورشید را جذب می كند. 

از گذشته تا آینده1494-95
وسایل ارتباط شخصی، از چاپار 
تا تلفن، دورنگار، رایانه، موبایل

7----

نور و ویژگی های آن814110-126

چشمه های نور، اجسام منیر 
و غیر منیر، چشمۀ گسترده، 

نقطه ای، مسیر حركت نور، 
دوربین روزنه ای، تشکیل سایه، 

كسوف، خسوف، بازتاب نور، 
قانون بازتاب، تصویر در آینه ها، 

شکست نور، طیف نور، عدسی ها 
و تصویر در آن ها، تلسکوپ

نوسان و موج15136-137
امواج الکترومغناطیس، طیف نور 

مرئی و نامرئی

طـی هشـت سـال تحصیـل در پایه هـای اول تـا هشـتم دانش آمـوزان بـا مطالب 
فـوق در مـورد نـور آشـنا می شـوند. در ایـن میان پرسـش های بسـیار پیـش می آید 
از جملـه آن كـه بـا توجـه بـه محدودیـت سـاعت های آمـوزش رسـمی در مـدارس، 
و از طرفـی دیگـر بـا توجـه بـه رشـد علمـی و فنـاوری در دهه هـای اخیـر، آیـا ایـن 
موضوعـات الزم و كافـی هسـتند؟ آیـا موضوعاتـی در ایـن میـان بایـد كـم یـا اضافه 
شـوند؟ آیـا در آمـوزش نـور اكتفـا بـه ایـن موضوعـات در كتاب هـای درسـی كه در 
برخـی پایه هـا تکـرار هـم شـده اند پاسـخ گوی درک عامـه از موضوعـات علمـی و 
فناوری هـای اخیـر هسـتند؟ آیـا می توان بـا بازنگری در محتـوای كتاب هـای علوم و 
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اعمـال نگرش هـای نویـن، محدودیـت زمان تدریـس را جبران كرد؟... و پرسـش های 
دیگر.  بسـیار 

ایـن پرسـش ها در تمـام نظام های آموزشـی جهان مطرح هسـتند و پاسـخ آن ها 
بـر اسـاس پژوهش هـای آموزشـی و جسـتجو در نظـرات افـراد جامعه كـه از آموزش 
رسـمی بهـره برده انـد، دریافتنـی اسـت. بـه ایـن دلیـل اسـت كـه در كنـار آمـوزش 
رسـمی بـر اسـاس محوریـت موضوعـی كتاب هـای درسـی، آمـوزش غیررسـمی بـا 

طـرح موضوعـات آموزشـی موردنیـاز عصـر حاضـر رخ می نماید. 

شـكل: بازتـاب نور از سـطح صـاف و آرام یـک دریاچه تصویـر واضحی از محیـط اطراف 
می دهـد، در صورتـی كـه همین بازتاب از سـطح مـوج دار آب، بازتـاب نامنظـم و مبهم از 

محیـط می دهـد. آمـوزش نـور از دنیـای واقعی آغاز می شـود. 

كـردن  پـر  و  كاسـتی ها  جبـران  غیررسـمی  آموزش  هـای  اهـداف  از  برخـی 
شـکاف درک عامـه از موضوعـات علمـی و فناوری هـای نویـن اسـت. بررسـی منابـع 
كمک آموزشـی در آمـوزش نـور در ایـران نشـان می دهـد كـه بسـیاری از كتاب هـا و 
جـزوات كمک آموزشـی در موضـوع نـور محـدود به محدودیـت موضوعـی كتاب های 
درسـی هسـتند و از حـوزۀ نـوآوری بهـره نمی برنـد و نقـش برجسـته ای در بـه روز 
كـردن اطالعـات و دانـش افـراد از نـور ندارنـد. بـرای ارتقای دانـش افـراد جامعه در 
مـورد موضـوع نـور كـه در قـرن حاضـر بیش تریـن فناوری ها مربـوط به آن هسـتند؛ 
عـالوه بر ترسـیم اهداف آموزشـی در پایه هـای مختلف تحصیلی، الزم اسـت آموزش 
نـور را بـا رویکردهـای دیگـری هـم موردتوجـه قـرار دهیم. آمـوزش بازتـاب منظم و 
نامنظـم نـور در كتـاب علـوم پایه سـوم مطرح شـده اسـت، بهتر اسـت ایـن مفهوم با 

مشـاهده در طبیعـت آغاز شـود. 
یکـی از رویکردهایـی كـه در این جـا بـه آن خواهیـم پرداخـت، آمـوزش نـور بـا 
رویکـرد كشـف نـور در زندگـی اسـت؛ كـه اصطالحاً بـه آن »نـور در زندگـی واقعی« 
می گوییـم. گسـترۀ چنیـن آموزشـی از آسـمان تـا زمیـن و زندگـی روزمـره را در 
برمی گیـرد؛ به ویـژه بـا پررنـگ شـدن نقـش فناوری هـای مبتنـی بـر نـور در زندگی 
واقعـی می تـوان از ایـن جنبـه به گونـه ای دیگر بـه آموزش نـور پرداخـت. در آموزش 
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عمومـی نـور بـه افـراد جامعـه، در هشـت پایـۀ آغازیـن تحصیـل، ارائـۀ معلومـات 
و اطالعـات كلـی ضـروری اسـت؛ از طرفـی ایجـاد انگیـزه بـرای دقـت، مشـاهده و 
یادگیـری از مهم تریـن ابـزار آمـوزش عمومـی اسـت. در این جـا می خواهیم بـا تکیه 
بـر دانـش عمومـی كسب شـده از پایه های تحصیلـی ابتدایـی و بر اسـاس پدیده های 
ملمـوس و قابل رؤیـت پیرامـون، پرسـش هایی را در مـورد نـور بیان كنیـم و به بحث 
بگذاریـم. در ایـن میـان روش رسـیدن بـه پاسـخ، بر اسـاس ابـزار مشـاهده، آزمایش 
و دست سـازه ها،  نرم افزارهـای آمـوزش مجـازی و پژوهـش و یـا تركیبـی از آن هـا 
اسـتوار اسـت. بدیهـی اسـت كـه مثال های ذكرشـده در هـر روش در حکـم روزنه ای 
برای ورود به گسـترۀ وسـیع روش شناسـی آموزش نور هسـتند. درک روش شناسـی 
آمـوزش نـور بـر اسـاس رویکردهایـی كـه در بـاال بـه آن هـا اشـاره كردیـم نـه تنهـا 
بـرای معلمـان بلکـه بـرای دانش آمـوزان و عمـوم مـردم كـه در قـرن بیسـت ویکم 

خودآموزانـی در تمـام عمـر هسـتند، راه گشـا خواهـد بود. 

آموزش هدف مند نور 
هـدف از آمـوزش علـم ارتقـای بینـش افـراد در درک محیـط و تقویت تفکـر و منش 
علمـی در مواجهـه بـا محیط اسـت؛ بنابراین با انتقال یک سـری اطالعـات و یا حتی 
قوانیـن و موضوعـات علمـی مبتنـی بـر چنـد آزمایـش، آمـوزش محقـق نمی شـود. 
آمـوزش هدف منـد به عنـوان روحی حاكم بر موضوعـات علمی و اسـتفاده از روش ها 
و ابـزار بـه عنـوان فناوری هـای آموزشـی تعریـف می شـود. در این بخش در راسـتای 
معرفـی آمـوزش هدف منـد نـور بـه پرسـش هایی ابتدایـی و منظم گونـه بـا رونـد 
تدریجـی برای پاسـخ گویی بـه كنجکاوی های فراگیـران پرداخته ایـم. از ابتدایی ترین 
موضوعـات مثـل دیـدن، رنـگ اجسـام، سـرگرمی های نـوری، دست سـازه های نوری 
و آزمایش هـای سـاده شـروع كـرده و بـه فناوری ها و تـالش در درک آن هـا پرداخته 
شـده اسـت. در این جـا هـدف، معرفـی پدیده هـای نـوری و پاسـخ گویی بـه آن هـا 
نیسـت بلکـه سـیر معرفـی موضوع هـا نشـانی از آمـوزش هدف منـد در نـور اسـت. با 
مطالعـه و دقـت می توانیـد بـه روش آمـوزش هدف منـد نـور دسـت یابیـد و بـا ایـن 
نظـر كـه در قـرن بیسـت ویکم هر فرد، مسـئول آموزش خود اسـت قدمـی در جهت 

ارتقـای درک از مفاهیـم نـور و جهـان طبیعـت برداریـد. از كجا شـروع كنیم؟

1. بینایی
 افـراِد دارای ذهـن فعـال و جسـتجوگر و به ویژه كودكانی كه با مفاهیم آموزشـِی 
نـور هنـوز آشـنا نشـده اند بـا مشـاهدۀ فناوری هـا و پدیده هـای نـوری پرسـش های 
زیـادی خواهنـد داشـت. اولین قدم در آمـوزش نور دقت به پدیده هـای نوری و درک 
زیبایی هـای آنـان در زندگـی واقعی اسـت. اولین احسـاس نـور با گیرنده های حسـی 
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مـا توسـط چشـم صـورت می گیـرد. احسـاس كـردن نـور بـا دیـدن و رنگین دیـدن 
اجسـام شـروع می شـود؛ مناسـب اسـت كـه از دیـدن شـروع كنیـم و آن چـه از نـور 
می دانیـم را بـه چگونگـی دیـدن ربط دهیم. چشـم یک ابـزار نوری پیچیـده و دقیق 
اسـت. سیسـتم نوری چشـم از یک مجموعه عدسـی بـرای ایجاد تصویـر، یک اتاقک 
بـرای انتقـال تصویـر، پـرده ای بـه نـام شـبکیه بـرای ثبـت تصویـر و در نهایـت یک 

پردازنـده بـه نـام مغز برای دریافت تصویر و پردازش آن تشـکیل شـده اسـت.  

شکل : نمایی ساده از درون چشم و دیدن

چشـم مـا ویژگی هـای جالبـی دارد كه چـون به آن ها عـادت كرده ایم، اغلـب از آن ها 
سـاده می گذریـم. بـا یـک تجربـه می تـوان برخـی از ویژگی های چشـم را شـناخت. 
یـک مـداد را بـه آهسـتگی مقابـل چشـمان تان حركـت داده و مسـیر آن را با چشـم 
دنبـال كنیـد. بـه تدریـج بـر سـرعت حركـت مـداد بیفزاییـد. خواهیـد دیـد كـه در 
سـرعت های بـاال، چشـم از دنبـال كـردن مسـیر حركـت مـداد بـاز می مانـد و پـس 
از آن شـما مـداد متحـرک را بـه صـورت یـک جسـم پیوسـته می بینید. اگر سـرعت 
حركـت یـک جسـم خیلـی كنـد باشـد، مانند رشـد یـک گل و یـا حركت یـک تکه 
ابـر، چشـم نمی توانـد آن را تشـخیص دهد. متخصصیـن برای تخمین قـدرت بینایی 
چشـم، تابلویـی بر اسـاس حـروف E در اندازه های مختلـف طراحی كرده انـد. درواقع 
تشـخیص جهـات ایـن حـروف در یـک فاصلـه خـاص، معیـاری از توان دید چشـم و 
قـدرت تفکیـک خطـوط مـوازی اسـت. عوامل متعـددی در تـوان تفکیک چشـم اثر 
دارنـد از جملـه: سـالمت عدسـی چشـم و عضـالت آن بـرای تطابـق، وضعیـت دیگر 
بخش هـای تصویرسـاز چشـم، وضعیـت و سـالمت شـبکیه، قـدرت تحلیـل و عـدم 
خسـتگی مغـز، همچنیـن قطر دهانـۀ دیافراگم چشـم. وجود نقطۀ كور داخل چشـم، 
یکـی دیگـر از ویژگی هـای آن اسـت. نقطـۀ كـور محلـی اسـت كه عصب های چشـم 
در آن نقطـه جمـع می شـوند تـا اطالعـات دریافتی را به مغز برسـانند. ایـن نقطه در 
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بخشـی از شـبکیه قـرار دارد و بنابرایـن چشـم در این قسـمت دیـدی ندارد. 
بـرای یافتـن نقطـۀ كور چشـم، روی یـک تکه مقوا، یـک دایرۀ كوچـک آبی رنگ 
و یـک دایـرۀ قرمزرنـگ در امتـداد هـم و بـه فاصلـۀ 15 سـانتی متر از یکدیگر رسـم 
كنیـد. كارت را در فاصلـۀ تقریبـی 70 سـانتی متری جلـوی صـورت خود نگه داشـته 
و چشـم راسـت خـود را ببندیـد. بـا چشـم چپ بـه دایرۀ آبـی كاماًل خیره شـده و به 
آهسـتگی كارت را بـه صـورت خـود نزدیـک كنیـد. اگـر دقـت كافی داشـته باشـید، 
متوجـه خواهیـد شـد كـه بـرای لحظـه ای تصویـر دایـرۀ قرمـز محـو شـده و دوبـاره 
نمایـان می شـود. در ایـن وضعیـت، نقطـۀ روی كارت در نقطـۀ كـور تصویـر شـده و 
درنتیجـه مـا آن نقطـه را نمی بینیـم. یکی دیگر از ویژگی های چشـم، دید سـه بعدی 
اسـت. یـک جسـم مثاًل یک گلـدان گل را انتخاب كرده و در حالی كه چشـم راسـت 
خـود را بسـته اید، بـا دقـت به آن نـگاه كنید. حال چشـم چپ تـان را بسـته و دوباره 

بـه گلـدان نـگاه كنیـد. آیا تفاوتـی در ایـن دو تصویـر می بینید؟
درواقـع هـر چشـم فقـط یـک تصویـر دوبعـدی از یـک منظـره می بینـد امـا بـه 
دلیـل فاصلـه دو چشـم، دو تصویـر متفـاوت از یـک صحنـه بـا دو زاویـۀ مختلـف به 
مغـز ارسـال می كننـد. مغـز با پـردازش دو تصویـر و تلفیـق آن ها، یـک تصویر كامل 
می سـازد كـه شـامل عمـق و فاصلـه هـم هسـت و در نتیجـه هـر سـه بعـد را در بـر 
می گیـرد. ایـن ویژگـی چشـم، اسـاس كار تلویزیون و اغلب تصاویر سـه بعدی اسـت. 
بـرای تعییـن این كـه از كدام یـک از دو چشـم در دیـدن بیش تـر اسـتفاده می كنیـد 
كافـی اسـت انگشـت خـود را دور از چشـمان تان نگـه دارید. با دو چشـم بـاز، از كنار 
آن بـه جسـمی در دوردسـت نگاه كنید. حال چشـم راسـتتان را ببندیـد. اگر به نظر 
برسـد انگشـت شـما به راسـت می پـرد، بیش تـر از چشـم راسـت اسـتفاده می كنید. 
در فعالیـت دیگـر حـدود 45 ثانیـه بـه یـک كاغـذ رنگی زل بزنید. سـپس به سـطح 
سـفید سـاده ای نـگاه كنیـد. مخروط هـای شـبکیۀ چشـم شـما كـه گیرنـدۀ رنگ اند 
خسـته می شـوند، بنابرایـن وقتی به سـطح سـفید می نگرید تصویـری از رنگ مکمل 
كاغـذ رنگـی را خواهیـد دیـد. زیرا مخروط های خسـته سـیگنال ضعیف تـری به مغز 
می فرسـتند. مخلـوط تمـام رنگ هـا سـفید اسـت، ولـی مخلوط ایـن رنگ هـا منهای 

یکـی از آن هـا مکمـل رنـگ مفقود را می سـازد. 

2. ماره
در مـورد چشـم و بازی هـا و آزمایش هایـی كـه بـا آن می تـوان انجـام داد نمونـه 
مثال هـای زیـادی وجـود دارد كـه بـرای ایجـاد انگیـزه در آمـوزش نـور و مشـاهدۀ 
رنگ هـا مفیـد هسـتند. یکـی از مهارت هـای آموزش گـران نـور ایـن اسـت كـه بیـن 
اجسـام و چشـم و دیـدن رابطه ای محسـوس برقـرار كنند. بیـان تجربیاتی كـه افراد 
مختلـف از دیـدن و مشـاهدۀ اجسـام دارنـد و دقـت بر روی مشـاهداتی كـه به آن ها 
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عـادت كرده انـد نیـز در آمـوزش نور تأثیرگذار اسـت. به عنـوان مثال آیا در تابسـتان 
هنگامـی كـه بـاد پـردۀ تـوری اتـاق را حركـت می دهـد و الیه الیـه روی هـم جمـع 
می شـود بـه طرحـی كـه روی پـرده ایجـاد می شـود توجـه كرده اید؟ بـه ایـن نوار ها 

و نقش هـا نوارهـای مـاره می گوینـد. 

شکل : مدلی ساده برای ساخت ماره

شـما می توانیـد توری هـای نه چنـدان فشـرده را )حـدود میلی متـری( در برنامه های 
كامپیوتـری رسـم و روی طلق هـای شـفاف چـاپ كنیـد و بـا آن هـا آزمایش هـای 
جالبـی طراحـی كنیـد. مثـاًل ابتـدا دو توری سـاده با خطوط سـیاه و سـفید موازی و 
فاصلـۀ مسـاوی را روی یکدیگـر قـرار دهید بـه طوری كـه بتوانید نوارهـای تاریک و 
روشـن مـاره را مشـاهده كنیـد. زاویـه دو تـوری را تغییـر داده و تأثیـر آن را بر روی 
فاصلـۀ نوار هـا بررسـی كنیـد. هرچـه زاویـه دو توری كم تـر شـود نوارها از هـم بازتر 
می شـوند و بـر عکـس بـا افزایـش زاویه بیـن دو تـوری نوارها فشـرده تر می شـوند. با 
تنظیـم زاویـۀ صفـر، خط هـای تـوری را بـر هـم منطبـق كنیـد. می بینید كـه نوارها 

محـو می شـوند یـا تمـام صفحـه را پـر می كنند. 

3. دیدن 
سـال ها طـول كشـید تـا ابن هیثـم متوجـه شـد الزمـۀ دیـدن اجسـام این اسـت كه 
نـور از اجسـام بـه چشـم برسـد ایـن بـاور مسـلم كـه امـروزه بـرای مـا عادی شـده 
اسـت مدت هـا بـرای دانشـمندان قدیم نامفهـوم بوده و آن ها شـرط دیدن اجسـام را 
رسـیدن نـور از چشـم به اجسـام می دانسـتند. امـروزه می دانیـد كه نور از بسـته های 
انـرژی بـه نـام فوتـون تشـکیل شـده اسـت و دارای ویژگی هایـی ازجملـه انـرژی، 
بسـامد، طـول مـوج، شـدت اسـت. به بیـان زیر در مـورد دیدن اجسـام توجـه كنید:
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امـواج  كـه  اتم هاسـت  مرتعـش  الکترون هـای  از  گسیل شـده  انـرژی  نـور 
مولکولـی  سـاختارهای  مختلـف  مـواد  می كننـد.  حمـل  را  آن  الکترومغناطیسـی 
بـه صورت هـای متفـاوت جـذب  را  متفاوتـی دارنـد و بخش هـای مختلـف طیـف 
می كننـد یـا بـاز می تاباننـد. فلزهـا درخشـان اند چـون نـوری كـه بـر آن هـا فـرود 
می آیـد الکترون هـای آزاد را بـه ارتعـاش درمـی آورد، و ایـن الکترون هـای مرتعـش 
هنـگام بازتابـش امـواج نورانـی »خـود« را گسـیل می كنند. دیدن اجسـام به واسـطۀ 
نـور محقـق می شـود و همیـن ارتعاش هـای اتم هـا عامـل دیدن اجسـام و نـوع رنگ 
آن ها هسـتند. رنگ اجسـام از مواردی اسـت كه در آموزش نور بسـیار جذاب اسـت، 
بـه بیـان زیـر در مـورد سـبزرنگ بـودن بـرگ توجـه كنیـد: چقـدر خوب اسـت كه 
فوتون هـای پرانـرژی نـور خورشـید میلیون هـا الکترون موجـود در سـاختار مولکولی 
ایـن بـرگ را به ارتعـاش درمی آورنـد. ارتعاش های شـدیدتر گرما تولیـد می كنند، در 
حالـی كـه ارتعاش هـای مالیم تـر فوتون هـای تـازه ای گسـیل می كننـد كـه جزئیات 
پیچیـدۀ سـاختار ظریـف بـرگ را به وضـوح نشـان می دهـد فوتون های گسیل شـده 
بـا بسـامد قدیمـی ارتعـاش نمی كنند! آن هـا با ضرب آهنـگ میانگین شـش ضرب در 
ده بـه تـوان چهـارده ارتعـاش در هـر ثانیـه می رقصنـد، كه همیـن دلیل سـبز بودن 

اسـت.  برگ 

شکل: آیا از خود پرسیده اید چرا برگ ها را به رنگ سبز می بینیم؟

دو مثــال اخیــر در مــورد مشــاهدۀ اجســام و مشــاهدۀ رنــگ اجســام اشــاره بــه 
ــا  ــا زندگــی واقعــی دارنــد. آموزش گــر ب مهــارت توانایــی تلفیــق نظریه هــای نــور ب
هــدف قــرار دادن یــک جســم درک چگونگــی دیــدن و رنــگ آن را بــا توضیحــات 
نظــری ممکــن می ســازد. می دانیــم كــه دیــدن اجســام مشــروط بــه رســیدن نــور 
از آن هــا بــه چشــم مــا اســت؛ اگــر جایــی چیــزی نباشــد و جســمی وجــود نداشــته 
باشــد ولــی نــور خورشــید باشــد چــه خواهیــم دیــد؟ مثــاًل در عمــق آســمان صــاف 
چیــزی وجــود نــدارد ولــی چــرا آن را در روز بــه رنــگ آبــی می بینیــم؟ در مــورد 
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ابــر چطــور؟ چــرا آن را بــه رنــگ ســفید می بینیــم؟ در مــورد مشــاهدۀ بــرگ ســبز، 
ــبز  ــد و آن را س ــم می رس ــه چش ــرگ ب ــورد و از ب ــرگ می خ ــه ب ــید ب ــور خورش ن
ــه همیــن ترتیــب در مــورد آســمان و ابرهــا كــه فاصلــۀ آن هــا از مــا  می بینیــم؛ ب
زیــاد اســت اجســامی مثــل ذرات معلــق در جــو نقــش دارنــد و در واقــع مــا برآینــد 
نــور رســیده از آن ذرات بــه چشــم مان را می بینیــم. نــور تابیده شــده از ذرات 
ــه را  ــن نتیج ــوان ای ــود. می ت ــدن آن ذرات می ش ــده ش ــث دی ــو باع ــق در ج معل
گرفــت كــه نــور خورشــید تــا بــه مــا برســد از محیــط تأثیــر می گیــرد. ایــن نــور در 
اثــر برخــورد بــه ذرات موجــود در جــو زمیــن، پراكنــده می شــود كــه میــزان ایــن 
پراكندگــی بــه نــوع و ابعــاد ذرات بســتگی دارد. اگــر ذارت ریــز باشــند پراكندگــی 
بــر طــول مــوج نــور اثــر می گــذارد و در نتیجــه رنــگ نــور تغییــر می كنــد. مثــاًل 
ــروی،  ــر و ك ــرای ذرات بزرگ ت ــود. ب ــده می ش ــی دی ــگ آب ــه رن ــمان در روز ب آس
ــق  ــورد ذرات آب معل ــور دارد و در م ــوج ن ــر طــول م ــری ب ــر كم ت ــی تأثی پراكندگ
ــی  ــر رنگ ــت و تغیی ــان اس ــا یکس ــی رنگ ه ــرای تمام ــور ب ــی ن ــر، پراكندگ در اب
ــوند.  ــده می ش ــفیدرنگ دی ــا س ــود و ابره ــده نمی ش ــید دی ــفید خورش ــور س در ن
ــگ ســبز  ــدن رن ــر دی ــر اث ــد شــد ب ــر روی آن تأكی ــال ب ــن مث ــه در ای ــی ك مهارت
بــرگ و بازتــاب نــور از روی آن زمینه ســازی شــد و بــه تشــریح رنــگ آبــی آســمان 
ــری  ــد یادگی ــی ای می توان ــارت ذهن ــن مه ــا چنی ــر ب ــرد. آموزش گ ــدا ك ــم پی تعمی
ــوق  ــازی س ــا و فرضیه س ــا واقعیت ه ــاط ب ــاد ارتب ــوی ایج ــه س ــوزان را ب دانش آم

دهــد. 

4. رنگ نور لیزر 
نـور سـفید خورشـید تركیبـی از رنگ هـای مختلـف از قرمـز تـا بنفـش اسـت كه در 
شـرایط خاصـی مثـل عبـور از منشـور، از یکدیگـر تفکیک می شـوند. ایـن رنگ های 
مختلـف نـور، طـول موج هـای متفـاوت دارنـد درسـت مثـل رنگین كمانی كـه بعد از 
بـارش بـاران در آسـمان دیـده می شـود. امـا نـور ساطع شـده از لیزرهـا غالبـاً تنها از 
یک طول موج تشـکیل شـده و تک رنگ اسـت. بنابراین در تابش نور لیزر به منشـور 
كـه طـول موج هـای مختلـف نـور را از هـم جـدا می كنند، فقـط پرتوی بـا رنگ خود 
لیـزر مشـاهده خواهـد شـد. یکی از انـواع لیزر، لیـزر مدادی یـا لیزرپوینتر اسـت كه 
در دسـترس عمـوم قـرار دارد و از گروه لیزرهای دیودی محسـوب می شـود. این نوع 
لیـزر درواقـع گونۀ لیزری شـدۀ LED12هائی اسـت كه در بسـیاری از ابـزار اپتیکی و 
دسـتگاه های خانگـی بـه كار می رونـد. یعنی یـک LED هم با ایجاد شـرایط، تركیب 
و سـاختار مناسـب می توانـد تبدیـل به یـک لیزر دیودی شـود. هر چند لیـزر دیودی 
سـاختاری شـبیه بـه LED دارد امـا سـاختمان آن به نحوی طراحی شـده اسـت كه 

نـور خروجـی ویژگی های لیزر را داشـته باشـد. 
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شكل: نور لیزر مدادی و مشاهدۀ میزان واگرایی آن

در واقـع جمعیـت وارونـۀ الکترون هـا كـه شـرط ایجاد گسـیل تحریکی )لیزر( اسـت 
در یـک محفظـۀ بسـیار كوچـک اتفـاق می افتـد. خروجـی لیـزر دیـودی بـه دلیـل 
سـاختار چندالیـه ای و فشـردۀ آن، در یـک جهـت واگـرا شـده و مقطـع آن روی 
پـرده نقـش یـک بیضـی را نمایـان می سـازد. اغلـب لیزرهای دیـودی اولیـه به رنگ 
قرمـز تولیـد شـدند ولـی اخیـراً لیزرهایـی بـه رنگ های دیگـر نیز ارائه شـده اسـت. 
بـرای بررسـی برخـی از ویژگی هـای لیـزر دیودی، فقـط یـک لیزرپوینتر نیـاز داریم. 
عدسـی جلـوی لیـزر دیـودی را برداریـد، نور تمیـز بـدون اعوجاجـی را خواهید دید 
كـه یـک بیضـی كشـیده را روی پـرده مقابل ایجـاد می كنـد. همان طور كه مشـاهده 
می كنیـد ایـن نـور مملـو از نقـاط سوسـو زنی اسـت كـه به آن هـا پیسـه های لیزری 
می گوینـد. بـا تابانـدن باریکۀ لیـزر بر روی دیـوار، می توانیـد این پیسـه ها را واضح تر 
ببینیـد. علـت واگرایـی لیـزر دیـودی در یک راسـتا و ایجـاد یک مقطع بیضی شـکل 
روی پـرده، آن اسـت كـه نـور از مقطـع خیلـی باریکی از این سـاختار دیـودی خارج 
می شـود. همان طـور كـه اگـر از درز بیـن دو انگشـت نـوری را مشـاهده بکنیـم بـه 
صـورت خطـی كشـیده می شـود ایـن نـور هـم بـه خاطـر خـارج شـدن از یـک الیۀ 
خیلـی نـازک به این صورت كشـیده می شـود. همچنیـن با گرفتن عکـس از لکۀ لیزر 
روی كاغـذ سـفید و مطالعـۀ رنـگ آن در نرم افزارهـای كامپیوتـری می توانیـد رنـگ 
آن را دقیق تـر بررسـی كنیـد. مـوازی بـودن نـور لیزر یکـی از كاربردهـای مهم آن را 
در مخابـرات فضـای آزاد بـه عنـوان فیبـر نـوری رقم زده اسـت. لیزرهـای دیودی به 
علـت كم مصـرف بـودن و قابلیت دسـت یابی بـه طول موج هـای مختلـف، كاربردهای 
فراوانـی پیـدا كرده انـد. لیزرهـای دیـودی در توان هـای كـم و در طـول مـوج حدود 
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638 تـا 680 نانومتـر كامـاًل متـداول بـوده و بـه حـد تولید انبـوه جهانی رسـیده اند. 
بـا بـه دنبـال هـم قـرار دادن لیزرهـا امـکان تقویـت بیش تـر باریکـۀ نهائی بـه وجود 
می آیـد و می تـوان بـه ایـن ترتیـب بـه توان هـای بـاال و در حـد چند ده وات دسـت 
یافـت كـه در صنعـت و پزشـکی كاربردهـای فراوانـی دارد. البتـه بیش تریـن كاربـرد 
لیزرهـای دیـودی در مخابـرات نـوری اسـت و منبـع اصلـی نـور در ایـن سـامانه ها 
محسـوب می گـردد. 13 ایـن تک فامـی یکـی از ویژگی های اساسـی نور لیزر اسـت كه 
آن را از نـور معمولـی متمایـز می كنـد. برای تک فـام كردن نور معمولی ممکن اسـت 
از یـک شیشـۀ رنگـی اسـتفاده كـرد ولـی باز هـم در نـور خروجـی از شیشـۀ رنگی، 
رنگ هـای بسـیاری وجـود دارد كـه بـا عبـور دادن از منشـور می توان گسـتردگی آن 
را نسـبت بـه نـور لیزر دیـد. با یک سـی دی، منبع نور سـفید مثاًل یک LED سـفید 
و یـک لیـزر می تـوان این بررسـی را انجـام داد. كافی اسـت در یک اتـاق تاریک، نور 
سـفید را بـه سـطح براق یک سـی دی بتابانیـد البته بهتر اسـت نور را با یک عدسـی 
كانونـی كنیـد. رنگ هـای مختلفـی در سـطح سـی دی می بینیـد. در این جـا سـطح 
سـی دی رنگ هـای تشـکیل دهندۀ نـور سـفید تابیده شـده را از یکدیگر جـدا می كند. 

شكل: نور سفید بر سطح سی دی تجزیه می شود و هفت رنگ نور قابل تشخیص هستند. 

اگـر بـا نـور لیـزری كـه در اختیـار داریـد آزمایـش را تکـرار كنیـد، مشـاهده 
می كنیـد كـه نـور روی سـطح سـی دی فقـط بـه همـان رنگ نـور لیـزر تابیده شـده 
دیـده می شـود كـه نتیجـۀ تک فام بـودن نور لیزر اسـت. یعنـی نور لیـزر از یک طول 

موج تشـکیل شـده اسـت. 
اگـر نـور سـفید را از شیشـه های رنگـی عبـور داده و آزمایـش را بـا آن تکـرار 
كنیـد می تـوان بررسـی كـرد كـه یـک شیشـۀ قرمـز تـا چـه حـد نـور تک رنـگ یـا 
تک فـام می دهـد. تک فامـی نـور لیـزر اهمیـت ویـژه ای دارد كـه در طیف سـنجی و 
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همین طـور در پزشـکی لیـزری و دیگـر زمینه هایـی كـه از برهم كنـش نـور بـا مـاده 
نتیجـه می شـود كاربـرد دارد. 

در مثـال فـوق بـر اسـاس وسـیله ای كـه در دسـترس قـرار دارد آزمایـش علمی 
سـاده ای طراحـی شـد و مهـارت آموزش گـر در آشـنایی بـا چنیـن تجربیاتـی نقـش 

مهمـی در آموزش داراسـت. 

5. رنگ های مختلف نور
سـاختمان چشـم انسـان تنهـا به بخـش كوچکـی از طیف امـواج الکترومغناطیسـی 
حساسـیت دارد كـه آن را محـدودۀ نـور مرئـی می نامیـم و تقریباً طول مـوج 400 تا 

700 نانومتـر را در برمی گیـرد. 

شکل: رنگ های مختلف نور و تركیب آن ها منجر به تصاویر زیبایی می شود 
كه برای هر بیننده ای جذاب است. 

این بدان معنی است كه چشم فقط می تواند نورهای این محدودۀ طیف را ببیند 
بنابراین بقیۀ نواحی از دید ما پنهان است و برای دسترسی به آن ها باید از ابزار مناسب 
استفاده كرد. به عنوان یک مثال ساده، رادیو وسیله ای است كه امواج رادیویی را آشکار 
می كند كه خارج از محدودۀ طول موج مرئی هستند و چشم ما قادر به رؤیت آن نیست. 
مثال دیگر مربوط به امواج فروسرخ یا مادون قرمز است. هر جسمی به واسطۀ دمایش، 
مقداری تابش در طول موج مادون قرمز دارد. اگر در اتاق تاریکی با یک دوربین دیجیتال 
به یک تکه آهن كه بسیار داغ شده اما هنوز به مرحلۀ سرخ شدن نرسیده و در ناحیۀ 
مرئی نیست، نگاه كنید؛ تابش مادون قرمز را مشاهده خواهید كرد. عالوه بر این، امواج 
مادون قرمز ساطع شده از برخی LEDها را نیز می توان به همین طریق آشکار كرد. این 
قبیل LEDها بیش تر در انواع كنترل ها مثل كنترل تلویزیون استفاده می شود. برای 
مشاهدۀ امواج مادون قرمز در محیط اطراف خود می خواهیم از دوربین موبایل استفاده 
كنیم؛ برای این كار به یک كنترل تلویزیون، یک گوشی موبایل یا دوربین دیجیتال 

آموزش نور در كتاب های درسی ایران



350284

ســـال اول، شماره 1 و 2
بهار و تابســـتان 1393 

حساس به امواج مادون قرمز یاز است. یکی از دكمه های كنترل تلویزیون را فشار داده و 
به چشمی جلوی آن نگاه كنید. حال با دوربین دیجیتال)یا دوربین موبایل( به چشمی 

كنترل نگاه كنید و دوباره همان دكمه را فشار دهید. 
 

شكل: دكمۀ روشن كنترل را بزنید و با دوربین دیجیتال و یا دوربین گوشی 
عكس بگیرید در این صورت نور مادون قرمز را مشاهده خواهید كرد. 

از امـواج مادون قرمـز در وسـایل ارتباطـی مانند گوشـی های موبایـل، آیفون های 
تصویـری، دوربین هـای دید در شـب و... اسـتفاده می شـود. 

از  پرسش هایی  اساس  بر  كه  بودند  اجسام  دیدن  از  ساده  بیان هایی  فوق  موارد 
پدیده های موجود در مورد زندگی واقعی و كاربردهای فناوری طراحی شده اند. در 
افرادی كه پرسش هایی در مورد چیستی، چگونگی و چرایی پدیده های طبیعی در 
زندگی واقعی دارند، انگیزه برای یادگیری و كسب دانش بیش تر است. آموزش نور 
از مواردی است كه بهتر است از بررسی پدیده ها و واقعیت های زندگی شروع شود؛ 
پدیده های نوری آن قدر جذابیت دارند و ایجاد انگیزه و شوق می كنند كه آغاز خوبی 
كنجکاوی های  الزم  مهارت  و  توانایی  با  می تواند  آموزش گر  و  هستند  آموزش  برای 

دانش آموزان را به سمت یادگیری مفهومی سوق دهد. 

6. دست سازه ها
اگر آموزش با پرسش هایی كه از حس كنجکاوی نسبت به زندگی واقعی و محیط 
تجربی  آزمایش های  و  تجربه  بر  مبتنی  پاسخی  شود،  آغاز  است  برخاسته  اطراف 
می طلبد. اگرچه برای پاسخ به پرسش هایی كه از علم محض و چرایی بحث می كنند 
روش های منطقی و نظری پاسخ گو خواهند بود ولی می توان با استفاده از تجربیات 
در  تجربی  شیوه های  از  یکی  كرد.  آماده  نظری  مفاهیم  درک  برای  را  فرد  حسی، 
و  ابتکار  با  روش  این  در  است.  دست ورزی  و  دست سازه ها  از  استفاده  نور  آموزش 
استفاده از وسایل دورریختنی و بسیار ارزان می توان مفاهیم نور را راحت تر درک كرد 
و آموزش داد. از مقوایی صفحه ای دایره شکل به قطر چند سانتی متر ببرید، اندكی 
دور از مركز دو سوراخ در آن ایجاد كنید به اندازه ای كه بتوانید نخی را مطابق شکل 
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از آن بگذارنید. صفحه را مطابق شکل بچرخانید سپس نخ را به شدت به طرف بیرون 
با یکدیگر  بکشید، صفحه خواهد چرخید. رسم رنگ ها و تركیب های مختلف آن ها 
نصف  اگر  مثاًل  ببینید.  را  مختلفی  رنگ های  می شود  باعث  صفحه  چرخش  هنگام 
صفحه را زرد و نصف دیگر آن را آبی كنید، وقتی آن را می چرخانید رنگ ها مخلوط 

خواهند شد و تقریباً سفید به نظر می رسند. 

 

شكل: دست سازه تركیب رنگ ها

با استفاده از یک سی دی و مقداری آهنربای حلقه ای و چسب و یک جای سی دی 
با  نیوتون ساخت. وسیله ای كه  برای صفحۀ گردان  استوانه ای می توان یک دستگاه 
استفاده از تركیب هفت رنگ رنگ سفید را ایجاد می كند صفحه و یا دیسک نیوتون 
نام دارد. ویژگی این وسیله این است كه با استفاده از وسایل ارزان و ساده قابل ساخت 
است. این صفحه به دلیل خاصیت مغناطیسی دافعه ای كه آهنرباها بر روی یکدیگر 

می گذارند تا مدت طوالنی ای خواهد چرخید. این وسیله سی دی معلق می نامیم.14
 

شكل: سی دی معلق دست سازه ای برای مشاهدۀ تركیب رنگ ها
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می تـوان بـا قـرار دادن سـینی آب زیر نور درخشـان خورشـید طیـف تولید كرد. 
آینـه ای جیبـی را بـه لبۀ داخلی یک سـینی تکیـه دهید و آن را طـوری تنظیم كنید 
تـا طیفـی روی دیـوار یـا سـقف نمایان شـود. با ایـن روش بدون اسـتفاده از منشـور 

طیـف درسـت كرده اید. 

 

شكل: مشاهدۀ طیف نور سفید با استفاده از آینه

درشـت نمایی یـک عدسـی را بـا كانونـی كـردن آن روی خط هـای تکـه كاغـذ 
خط كشـی شـده ای می تـوان تعییـن كرد. با شـمارش فاصلـه بین خط هـای قبلی در 
یـک فاصلـۀ بزرگ شـده، تـوان درشـت نمایی عدسـی به دسـت می آید. همیـن كار را 
می تـوان بـا دوربینـی دوچشـمی و دیـواری آجـری در دوردسـت انجـام داد. دوربین 
دوچشـمی را طـوری بگیریـد كـه فقـط بـا یک چشـم تان از طریق عدسـی چشـمی 
آجرهـا را ببینیـد و چشـم دیگـر مسـتقیماً آجرهـا را ببینـد. تعـداد آجرهایـی كـه با 
چشـم غیـر مسـلح در یکـی از آجرهـای بزرگ شـده قـرار می گیـرد درشـت نمایی 

دسـتگاه را مشـخص می كنـد. 

شكل: مقایسه بین تعداد سیم ها و تصویر آن ها بزرگنمایی ابزار نوری را 
مشخص می كند. 
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برای درست كردن دوربینی با سوراخ ریز )كه به اتاقک تاریک معروف است( یک 
سر قوطی مقوایی كوچکی را ببرید و آن را با كاغذی بپوشانید. در طرف دیگر آن 
سوراخ ریزی ایجاد كنید. دوربین را به طرف جسم روشنی نشانه گیری كنید كه در 
اتاقی تاریک قرار دارد، تصویر وارون آن را روی كاغذ نازک خواهید دید. هرچه سوراخ 
ریزتر باشد، تصویر واضح تر و كم نورتر خواهد بود. اگر در اتاقک تاریک، به جای كاغذ 
نازک فیلم عکاسی نورندیده بگذارید، پشت آن را طوری بپوشانید تا نور به آن نرسد 
با زبانۀ متحركی بپوشانید، آمادۀ عکس گرفتن می شوید. زمان های  و سوراخ ریز را 
نوردهی برحسب نوع فیلم و مقدار نور تغییر می كند. زمان های نوردهی مختلف را 
امتحان كنید و از جعبه هایی با طول های مختلف استفاده كنید. باوجود پیشرفت های 
بین المللی  مسابقات  برگزاری  دیجیتال،  دوربین های  با  عکاسی  زمینۀ  در  چشم گیر 

عکاسی با دوربین های اتاقک تاریک محبوبیت خاصی را داراست. 

 

شكل: ساخت و گسترش دوربین های عكاسی پیشرفته از ایده اولیه اتاقک 
تاریک سرچشمه گرفته اند.

اولیـن بـار ایـن دوربین را ابن هیثم دانشـمند مسـلمان حدود 1000 سـال پیش 
اختراع كرد و منشـأ سـاخت و گسـترش دوربین های عکاسـی تا به امروز شـد. شـما 

نیـز می توانیـد ایـن دوربین را بسـازید و با آن عکـس بگیرید. 

7. كیت های آموزش نور
امروزه شركت های زیادی در سطح بین المللی كیت های آموزش نور را تهیه كرده 
و به متقاضیان می فروشند. با تهیه یکی از این كیت های آموزشی می توان با دستور 
از  بسیاری  نور،  مفاهیم  آموزش  به  نیاز  بدون  دارد  قرار  آن ها  داخل  در  كه  كاری 
مشاهدات مربوط به نور و پدیده های مرتبط با آن را در منزل انجام داد و حتی در 

مواردی به كشف قوانین نور نائل شد و همانند یک دانشمند آزمایش كرد. 

8. پژوهش در نور 
یکـی دیگـر از رویکردهایـی كـه در آمـوزش نویـن دارای جایگاه ویژه ای اسـت و 
امـروزه نقـش مهمـی را در آمـوزش رسـمی و یـا غیررسـمی بـاز كرده اسـت ترغیب 
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فراگیـران بـه پژوهش هـای علمـی اسـت. پژوهش های سـاده به ویـژه بـا محوریت نور 
عاملـی بـرای تربیـت نـوآوران و مخترعـان نسـل آینـده اسـت. از جملـۀ فعالیت های 
علمـی بین المللـی كـه هـر سـاله پژوهش هـای خالقانـه ای در زمینـۀ نـور معرفـی 
می كنـد، مسـابقات بین المللـی فیزیک دانـان جوان15 اسـت. این مسـابقات بـا رویکرد 
پرسـش های  بـه  پاسـخ گویی  بـرای  دانش آمـوزان  و  می شـوند  طراحـی  پژوهشـی 
مسـابقات حـدود هشـت مـاه فرصت دارنـد تا بـا شـیوه های پژوهشـی و رویکرد های 
خالقانـه و بـا مشـاوره بـا افـراد متخصـص راه پژوهـش در فیزیـک را بیاموزنـد و 
پاسـخ های خـود را بیـان كنند. برای بررسـی پرسـش ها دانش آموزان عالوه بر كسـب 
مهـارت الزم و انجـام آزمایش هـا بـا كار گروهـی آشـنا می شـوند. تحلیـل پرسـش ها 
احتیـاج بـه معلومـات زیـادی دارد از ایـن رو دانش آمـوزان می تواننـد قبـل از حضور 
در مسـابقات بـا متخصصیـن مشـورت كننـد و از راهنمایی هـای آنان اسـتفاده كنند 
و بـرای پاسـخ گویی بـه پرسـش ها زمـان كافـی وجـود دارد. برگـزاری این مسـابقات 
صرفـاً جنبـۀ رقابتـی نـدارد بلکـه یکـی از اهـداف آن معرفـی پژوهش هـای علمی به 
دانش آموزانـی از سراسـر جهـان اسـت كـه حتـی در مسـابقات شـركت نکرده انـد. 
مهـارت آموزش گـر در طراحـی و معرفـی فعالیت هـای پژوهشـی در سـطوح ملـی 
و بین المللـی نقـش مهمـی در یادگیـری مفاهیـم نـور دارد. شـماری از پرسـش های 

مربـوط بـه نـور ایـن مسـابقات بدین قرار اسـت
8-1. پالستیک رنگین

یـک جسـم پالسـتیکی شـفاف )ماننـد یـک جعبـه سـی دی خالی( تحـت تابش 
نـور، درشـرایط مختلـف بـه رنگ هـای متنوعـی می درخشد)شـکل را ببینیـد(. ایـن 
پدیـده را بررسـی و تشـریح كنیـد. در صورتـی كـه از منبع های نور مختلف اسـتفاده 

شـود چـه رنگ هایـی مشـاهده خواهد شـد. )سـال 2013(
8-2. شنیدن نور

نصـف سـطح داخـل یـک شیشـۀ دهانه گشـاد را بـا الیـه ای از دوده بپوشـانید و 
  ACدرپـوش آن را سـوراخ كنیـد. هنگامـی كـه نـور یـک المـپ متصـل بـه جریـان
را بـه دیـوارۀ سـیاه آن بتابانیـم، صدایـی شـنیده می شـود. ایـن پدیـده را بررسـی و 

تشـریح كنیـد. )سـال 2013(
برخـی از ایـن پرسـش ها حتـی پـس از یک سـال مطالعه و بررسـی و مشـاوره با 
اسـاتید و معلمـان دارای پاسـخ دقیقـی نیسـت، زیـرا بـه گونـه ای طراحی می شـوند 
كـه بـا تغییـر شـرایط در آزمایشـگاه و بـرای افـرادی كـه ایـن آزمایش هـا را انجـام 
می دهنـد پاسـخ های متفاوتـی دارد. هـدف اصلـی انجام پژوهش اسـت. واضح اسـت 

كـه شـکل گیری مفاهیـم آموزشـی بـا تفکـر و كنـکاش امکان پذیر اسـت. 
9. نور و نرم افزارهای آموزشی

با روند رو به رشد فناوری های آموزشی در فضای مجازی، نرم افزارهای آموزشی 

جستار
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نور و آموزش آن وجود دارند كه  رایگان در مورد پدیدۀ  به طور  اینترنت  فراوانی در 
از  بسیاری  می توان  نرم افزار  این  از  استفاده  با  آن هاست.  از  یکی   Looking Glass
آزمایش های نور را كه نیاز به ابزار ویژه دارند در منزل انجام داد. مهم ترین خصوصیت این 
نرم افزار سادگی کار با آن است و به خاطر تعاملی بودن خالقیت کاربر را افزایش می دهد. 

دسترسی به مدل ابتدایی آن رایگان است و پس از بارگذاری نیاز به اینترنت ندارد16. 

جمع بندی
برنامۀ  طراحی های  در  آموزش گران  چندگانۀ  مهارت های  ضرورت  به  مقاله  این  در 
طراحی  و  آموزشی  برنامه ریزی های  كردیم.  اشاره  كنونی  شرایط  در  نور  آموزش 
و سطح  تفکر  و طرز  علمی  ارتقای درک  در  را  مهمی  نقش  راستا  دراین  فعالیت ها 
زندگی افراد جامعه دارا هستند. امروزه مسئولیت آموزش علوم، ایجاد جرقۀ تفکر در 
افراد نسبت به پدیده های پیرامون و فناوری ها است؛ كه اگر این گونه نباشد نقش آن 
اتالف منابع انسانی و مالی و زیست محیطی جوامع خواهد بود. فیزیک به عنوان مطالعۀ 
قاعده های طبیعت، انسان را به فکركردن وامی دارد و باعث ارتقای چگونگی نگرش 
به جهان فیزیکی می شود؛ اما به یاد داشته باشیم كه ارزش علم بیش از كاربردهای 
آن در مورد اتومبیل های سریع، دستگاه های DVD، رایانه ها و دیگر محصوالت است. 
بیش ترین اهمیت آن در روش های شناخت و بررسی طبیعت، نهفته است، علم چیزی 
بیش از مجموعۀ معلومات است؛ علم روش تفکر است. آموزش باید در برگیرندۀ ابعاد 
متفکرانه ای برای زیستن باشد و ابزار فیزیکی و فکری الزم برای بهبود اوضاع زندگی 
امروزه  این رو است كه  از  بگذارد.  اختیارمان  را در  با دیگران و محیط  و روابط مان 
عرصۀ علم به روشنفکران و عالمانی كه مسائل جهانی تهدیدكنندۀ بقای نسل بشر را 
تشخیص دهند و با روش تفکر منطقی و علمی به آن ها بپردازند نیاز دارد)هیوئیت، 
سال  پنجاه  ازجمله  پرسش هایی  به  اندیشیدن  بر  عالوه  كه  دانشمندانی  1388(17؛ 
دیگر شب ها خانه ها چگونه روشن خواهد شد؟«، »ارتباطات اینترنتی و كالمی چگونه 
خواهد بود؟«، »وسایل پخت غذا چه خواهند بود؟«، »تلویزیون ها و سینماها چه تحولی 
خواهند یافت؟«، »خودروها چه تغییراتی خواهند كرد؟« و به توسعۀ مبتنی بر پایداری 

و صلح نیز فکر می كنند. 
چنین تفکر مهمی ضرورت تعریف مهارتی دیگر برای آموزش گران را ایجاب می كند 
كه با درک مشکالت محیطی و انسانی، دانش آموزان را به سوی آینده ای بهتر از نظر 

زیست محیطی با رویکردهای فراشناختی سوق دهند. 
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