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تشخیص از انتشار مطلب جلوگیری خواهد کرد.نشریه ناظر به انتشار مطالب 
علمی است و تایید یا رد قطعی مطالب منتشره و اسناد تاریخی را منوط به 
گواهی مراکز علمی و تحقیقاتی و کارشناسان معتبر تاریخی می داند. منابع را 
ذکر کنید. مثال در تاریخ نگاری آموزش فیزیک ایران می توانید به آثار استاد 
اسفندیار معتمدی مراجعه فرمایید. تمامی حقوق مادی و معنوی آثار مجله به 
هر شکلی انتشار یابد تحت پیگرد قانونی و قانون مصنفین و مولفین وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار می گیرد و از آن شکایت خواهد شد. 

 ]شرح عکس جلد[  ]شناسنامه[ 
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)تهران( ، حسین موسویان )اندیمشک( ، طاهره عظیمی)کرمان( ، فاطمه 
عظیمی)کرمان( ، بهاره فخرایی)کردستان( ، صدیقه حسینی)لرستان( ، 

علی سماعی )نیشابور( ، مریم ملکی)اهواز( ، مهناز ملکی )اصفهان( ، مهناز 
یزدی زاده )البرز(، مجید عتیقی)مشهد( و دانش آموزان مدارس شاهد مبشر 
)تهران( ، عالمه طباطبایی )تهران( ، قلم چی )البرز( ، احمدیه اسالمی )تهران 

( ، شهید  بابایی زاده )اندیمشک( و اعطایی )مشهد(

شعار مجله :  با مجله دانش و آزمایش ، جهان اطراف خود را راستی آزمایی کنید! سال نخست - شماره دوم - 1396 - زمستان

آونگ واداشته مغناطیسی با میدان مغناطیسی خارجی نوسان می کند و می چرخد.
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 ]یادداشت سردبیر[ 

 ]فهرست[ 

نو  سال  آغاز  در   ، نشریه  از  شماره  این  انتشار  با 
شما  همه  به  را  نو  سال  پیشاپیش  گیریم.  می  قرار 
تحوالت  بهترین  و  گفته  تبریک  مجله  خوانندگان 
کنیم.  می  آرزو  خداوند  از  را  شما  همه  زندگی 

تحوالت  سیر  کنونی  شماره  در  آزمایش  و  دانش  مجله 
ها  بخش  از  بسیاری  است.  کرده  دنبال  را  زیادی  بسیار 
نزدیکتر شده  علمی  و  پسند  مردم  به ساختار  و  تر  منظم 
پیش  در  طوالنی  راهی  کامل  رضایت  تا  هنوز  البته  است. 
مورد  در  دوستان  شما  های  پیام  از  بسیاری  ولی  است 
اعمال  و  رسید  دستمان  به  مجله  به  بخشی  کیفیت 
بیشتری  خطاهای  و  نواقص  تدریج  به  که  امیدواریم  شد. 
از  یکی  عنوان  به  همواره  تا  کنیم  برطرف  و  کشف  را 
مجالت ارزشمند در خدمت شما خوانندگان باقی بمانیم. 
کنیم  معرفی  را  مجله  اجمالی  طور  به  بخواهیم  اگر 
راحت تر آن است که  آن را به عنوان یک مجله مستند 
آزمایشگاهی با ساختار علمی ترویجی ذکر کنیم. آزمایش 
ها و مطالب مجله در حدی اعتبار دارند که شما به راحتی 
به  مربوط  مطالب  با  را  خود  اطراف  دنیای  توانید  می 
برنامه های  از  را  بیازمایید. آغاز فعالیت های خود  مجله 
گالیله  زندگینامه   ، متنوع  علمی  مقاالت   ، علم  مروجان 
در سطوح  انواع آزمایش های مختلف   ، ادبیات جالب  با 
مختلف  های  بخش  در  ابتدایی  و  دبیرستان   ، دانشگاهی 
ارزشمند  بسیار  مطالب  ارایه  ضمن  در  ایم.  گرفته  درنظر 
های  مسابقه  از   ، ها  آزمایش  و  علم  تاریخ  و  فلسفی 
در آنها  توانید  ایم. می  نبوده  نیز در مجله غافل  مختلف 
باشید. برنده  شما  امیدواریم  ببرید.  لذت  و  کنید  شرکت 

ها  استان  و  ها  اتحادیه  و  ها  انجمن  های  فعالیت 
در  آنها  نبض  تا  است  آمده  مجله  در  مبسوط  طور  به 
ها  سایت  کنیم.  توجه  آنها  به  همواره  و  بزند  دستمان 
شده  معرفی  مجله  در  نیز  معتبر  تلگرامی  های  کانال  و 
شوید. مند  بهره  آنها  خدمات  از  تمایل  در صورت  تا  اند 

قالب  در  علمی  های  کارگاه  و  ها  فیلم  از  بسیاری 
تصویری  بارکدهای  با  کاربرگ  و  سند  و  عکس  و  فیلم 
بارکد  اپلیکیشن  یک  نصب  با  اند.  شده  همراه 
شماست. اختیار  در  اینترنت  به  اتصال  و  خوان 

ما  برای  را  خود  مطالب  دارند  دوست  زیادی  خوانندگان 
بفرستند. عکس های با کیفیت بیشتر از یک مگاپیکسل و 
رزولوشن 300 پیکسل بر اینچ و مقاالتی که با فایل ورد  و 
ادبیات مناسب نگارش شده باشند ارجح تر هستند. تالش 
می کنیم به ادبیات نگارشی شما پایبند بمانیم و آن را 
تغییر ندهیم.  از الگوی استاندارد مقاالت استفاده کنید. تا 
حد امکان از مقاالت بلند کمتر استفاده خواهیم کرد ولی 
به ضرورت علمی و صفحات مجله ممکن است یک  گاه 

مقاله را در چند نسخه انتشار دهیم. هیات تحریریه همواره 
در تالش هستند تا ارزش و کیفیت مطالب در جهت رضایت 
مخاطب و ارزش های علمی استاندارد حفظ شود. برای حفظ 
ایمنی و سالمت شما ، عالیم استاندارد خطرات آزمایش و 
مواد شیمیایی نیز در مجله آمده است تا در هنگام کار با 
آزمایش ها بیشتر مراقب باشید.امیدواریم این تالش ما 
در سال نو رنگ و بویی بهاری پیدا کند و در بهار بشکفد و در 
تابستان به بار بنشیند. به امید روزهای بهتر در سال آینده.
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1  ]عالیم هشدار دهنده در مجله [ 
 همواره برای انجام هر آزمایشی روپوش و حتی المقدور عینک داشته باشید.  

دست زدن به مواد شیمیایی بدون دستکش و اطالعات کافی ممنوع است.
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گفتگو با  یک  مروج علم
عادات اجتماعی یک مروج علم

در کشور ما کم نیستند افرادی که سهم بسزایی در ترویج علم 
ایفا نموده  و به دور از هر گونه هیاهو و جنجال، زندگی خود 
را در موفقیت دیگران نقش زده اند. آنها عمرشان را وقف فعالیتهای 
علم  دوستداران  و  مندان  به همه عالقه  را  آن  ثمره  و  نموده  علمی 
افراد، غالمحسین رستگارنسب  این  از جمله  اند.  کشور هدیه نموده 
است که توانست فعالیتهای اثر گذاری را در بخش های ترویجی و 
عملی  های  پروژه  وی  نماید.  ایجاد  آموزان  دانش  بین  در  پژوهشی 
ستاره  و  نجوم  نام  به  جذاب،  علمی  قالب  در  را  پیشرفته  تا  ساده 
شناسی در بین دانش آموزان ایجاد کرد و باعث شد تا بیش از یکصد 
پروژه عملی، از سطوح ساده تا بین المللی انجام شود. برای آشنایی با 
این فعالیتها، به سراغ وی رفته و گفتگویی را آغاز کردیم که در چند 

بخش منتشر می شود. 

لطفًا در مورد خودتان ، عالقه مندی ها و تجربه هایتان در 

انجام  که  هایی  پروژه  همچنین  و  کشور  از  خارج  و  داخل 

داده اید برای ما بگویید.

به نام خدا. ابتدا از شما تشکر می کنم. از اینکه وقت خود را به این 
سال  در  هستم.  رستگارنسب  غالمحسین  دادید.  اختصاص  مصاحبه 
مدرسه  در  را  ابتدایی  دوران  شدم،  متولد  مقدس  مشهد  در   1340
فرهنگ طی کردم و پس از آن وارد مدرسه راهنمایی شبانه شدم. 
واقعیت این است که در آن دوران، وضعیت معشیتی عموم مردم در 
از نظر مالی متوسط  اینکه من در خانواده ای  با  نبود.  باالیی  سطح 
و  داشت  آموزی  شغل  که  اهمیتی  به جهت  ولی  کردم  می  زندگی 
و  کردم  تحصیل  ترک  دوسال  خانواده،  نفری   9 جمعیت  همچنین 
سه سال را در مدرسه راهنمایی شبانه درس خواندم و در این مدت 
در کارگاه صنایع چوب پدرم مشغول کار بودم. در هنرستان صنعتی 
مشهد، در رشته اتو مکانیک ادامه تحصیل دادم و در سال 61 جذب 
تربیت معلم شده و در سال 63 در مدارس راهنمایی تهران، شهرری 
بودم.  مند  عالقه  بسیار  فنی  های  رشته  به  شدم.  تدریس  مشغول 
ادامه تحصیل، در دانشگاه شهید رجایی پذیرفته شدم و پس  برای 

از گذراندن دروسی در این دانشگاه و همچنین مرکز آموزش عالی 
عالی  آموزش  مرکز  از  کارشناسی  با درجه  در سال 75  دارالفنون، 
شهدای مکه تهران فارغ التحصیل شدم. عالقه و هدف من به فعالیت 
های عملی توسط دانش آموزان باعث شد تا مسئولیت هایی را جهت 
از، مسئول کارگاه  بودند  این مسئولیتها عبارت  بپذیرم.  توسعه آن 
های آموزشی منطقه، مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه های منطقه، 
مسئول تکنولوژی آموزشی منطقه، مسئول فنی و حرفه ای منطقه. 
به هدفم که  نتوانم  تا  باعث شد  ها  این مسئولیت  بودن  اداری  اما 
توسعه فعالیت های دانش آموزشی بود دست پیدا کنم. لذا در سال 
1373، هنگامی که آزمایشگاه های مرکزی در آموزش و پرورش ابداع 
شد، از کارهای اداری انصراف داده و مسئولیت آزمایشگاه مرکزی 
دکتر باهنر در شهر ری را پذیرفتم. در سال 1381 که آزمایشگاه 
آموزی  دانش  پژوهش سرای  به  و  داد  کاربری  تغییر  مرکزی  های 
تبدیل شد، همچنان مدیریت آن را به عهده داشتم تا اینکه در سال 
1392 از خدمت در آموزش و پرورش بازنشسته شدم و پژوهش سرا 
را با بیش از یکصد پروژه عملی از سطوح ترویجی تا آی.اس.آی و 
با حضور مهمانانی برای سخنرانی همچون عالمه حسن حسن زاده 
آملی و دکتر محمدتقی عدالتی و..و همچنین با حضور دانشمندانی 
از دیگر کشورها مانند هندوستان و تایلند و ایتالیا که در پژوهش 
سرا حضور یافته بودند، تحویل دهم. عالوه بر مدیریت پژوهش سرا، 
مسئولیت های دیگری را نیز که از نظر علمی، مرتبط با شغل حرفه 
ای ام بودند را نیز پذیرفتم که برخی از آنها عبارت بودند از: عضو 
گروه درسی در منطقه و اداره کل و وزارت خانه، دبیر گروه نجوم 
سایت رشد وزارت آموزش و پرورش، کارشناس استاندارد در دفتر 
آموزشی، عضو گروه  تامین رسانه های  و دفتر  آموزشی  تکنولوژی 
پژوهش در آموزش علوم، ریاضی و فناوری موسسه پژوهش و برنامه 
ریزی درسی و نوآوری آموزشی، مدرس نجوم در کانون ها و فوق 
برنامه های دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران، عضو گروه آموزش 
مجازی نجوم در دفتر فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشی وزارت 
مسئولیت  از  و  درسی،  کتب  تالیف  دفتر  عضو  پرورش،  و  آموزش 
های اجرایی نیز می توان به: مسئول فرهنگی و فوق برنامه سومین 
المپیاد جهانی نجوم در تهران، مدیر دبیرخانه دائمی کنفرانس های 
انجمنهای دبیران فیزیک کشور، مسئول برگزار کننده دو  اتحادیه 
دوره مسابقه مجازی نجوم، مسئول برگزار کننده نمایشگاه کشوری 

پژوهش سراهای کشور و...اشاره کرد. 
یاد  به  اداری  های  مسئولیت  دوران  از  جالبی  خاطره  آیا 

دارید؟

بله. یادم است که از ناحیه 2 شهرری به ناحیه 1 شهرری منتقل 
اداره  ریاست  اتاق  به  روز  یک  انتقالی،  اوایل  همان  در  بودم.  شده 
دعوت شدم. عالوه بر ریاست اداره، معاون آموزشی و مالی و پرورشی 
و ارزیابی نیز حضور داشتند. بعد از کلی صحبت، به من گفتند که 
شده  انتخاب  مرکزی  آزمایشگاه  مسئول  کارشناس  عنوان  به  شما 
اینکه، دقیقا می دانستند  اید. کلی به من تبریک گفتند و مهمتر 
که این شغل در راستای عالقه من قرار دارد. ضمن اینکه هر کدام 
از معاونین نیز در مورد حوزه تحت مسوولیتش، کلی با من صحبت 
این  با خنده گفتند که ابالغت هم صادر شده،  کرد و در آخر هم 
ابالغ را بگیر و آرزو می کنیم که موفق باشی. ابالغ را گرفتم و از 
درست  تقریبا  که  افتاد  اتفاق  سرعت  به  آنقدر  آمدم.  بیرون  اداره 

 ] گفتگو[ 

غالمحسین رستگارنسب
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متوجه نشدم که چی بود و چی شد. فقط می دانستم که از االن 
مدیر آزمایشگاه مرکزی هستم. آنقدر در فکر های مختلف بودم که 
مسافت زیادی را پیاده رفتم. ناگهان به خودم آمدم که خب من دارم 
کجا می رم؟! من باید برم و آزمایشگاه مرکزی را تحویل بگیرم. ولی 
آزمایشگاه مرکزی کجاست؟ ای وای!! چرا آدرس را نگرفتم. از اداره 
اتاق معاون  به  اداره برگشتم و  به  با ماشین  بودم.  خیلی دور شده 
آموزشی رفتم. همه آن جمع قبلی در اتاق معاون آموزشی حضور 
داشتند و فقط رئیس اداره نبود. وارد شدم و گفتم که: شرمنده، من 
آدرس آزمایشگاه مرکزی را نگرفتم. لطفا، آن را برای من بنویسید 
تا به آنجا بروم. ضمنا بفرمایید که جلسه تودیع و معارفه کی هست. 
برای  لحظه ای همه ساکت شدند و چیزی نگفتند و ناگهان معاون 
آموزشی لبخندی زد و گفت: ما چنین جایی را نداریم. حسابی گیج 
شده بودم. با کمی دلخوری گفتم که: پس من مدیر کجا هستم؟ 
دستت  در  ابالغ  همان  مدیر  تو  گفت:  و  زد  لبخندی  مالی  معاون 
هستی. معاون آموزشی نیز در ادامه گفت: ما از آزمایشگاه مرکزی، 
فقط یک مدیر با آن ابالغ در دستت داریم. همین. بقیه را تو باید 
کنی.  برداری  بهره  سپس  و  کنی.  خلق  بیاوری،  وجود  به  بسازی، 
انتخاب  را  به سلیقه خودت یک جا  را داری که  این شانس  تو  اما 
به  و  تجهیز کنی  تبدیل کنی،  مرکزی  آزمایشگاه  به  را  آنجا  کنی. 
دانش آموزان خدمات علمی ارایه دهی. معاون آموزشی ادامه داد: 
راهی طوالنی در پیش رو داری. ولی این را بدان که ما در جوهره 
تو یافتیم، که تو از پس این کار سنگین بر می آیی. تشکیل یک 
یا بیشتر هم طول  یا یکسال و  آزمایشگاه مرکزی، شاید شش ماه 
اداره  از  باشی.  نداریم. موفق  نباش. ما دیگر صحبتی  بکشد. نگران 
بیرون آمدم. گیج بودم، پکر هم شدم. نمی دانستم به کجا بروم. از 
کجا شروع کنم و با چه امکاناتی شروع کنم. فقط من بودم و با یک 
ابالغ در دستم. امروز با خودم می اندیشم که همه مدیران را با سالم 
برگزار می کنند و  را  برده و مراسم معارفه  به محل کار  و صلوات 
از مدیر قبلی نیز تشکر می کنند. شاید در آموزش و پرورش، من 
تنها مدیری بودم که در شروع کار، فقط ابالغی از مدیریت در دست 

داشتم و دیگر هیچ.
بفرمایید، چه عاملی  این بخش  از  به عنوان آخرین سوال 

باعث شد که به نجوم روی بیاورید و چگونه در این زمینه 

دانش افزایی کردید؟

سوال بسیار خوبی است. احتماال سال های حدود 1352 یا 1353 
بود. در آن دوران، هنوز وسایل گرمایی و سرمایی مانند امروز همه 
گیر نبود. ما در منزل کولر نداشتیم. من و برادرانم شب ها به پشت 
بام رفته و آنجا می خوابیدیم. با مطالعات اندکی که داشتم، صورت 
فلکی خرس بزرگ را می شناختم. هنگام شب که به بخشی از این 
صورت فلکی که به شکل آبگردان است نگاه می کردم، دسته مالقه 
آب گردان را در سمتی از آسمان می دیدم. هنگام سحر، پدرم ما را 
برای نماز بیدار می کرد و پس خواندن نماز، هنگامی که مجدد به 
دسته آبگردان نگاه می کردم، آن را در سمت دیگر آسمان مشاهده 
می دیدم. با توجه به مشاهداتم، برای برادرانم توضیح می دادم که 
به سمت  از سمتی  و  کنند  می  آسمان شب حرکت  در  ها  ستاره 
دیگر آسمان می روند. خاطرم هست که وقتی برای نخستین بار به 
معلمم گفتم که ستاره ها در آسمان شب حرکت می کنند، ایشان 

نپذیرفتند و فرمودند که ستاره ها در آسمان ثابت هستند. برای ایشان 
توضیح دادم که من خودم حرکت ستاره ها را مشاهده کرده ام و ایشان 
فرمودند که تو اشتباه می کنی. من در شب های متوالی، حرکت بخش 
مالقه صورت فلکی خرس بزرگ را دنبال می کردم و وقتی مطرح می 
کردم، تقریبا همه معلم ها با من مخالف بودند و می فرمودند که ستاره 
ها ثابت هستند و جا به جا نمی شوند. عقده ای در دلم شده بود، این که 
من می بینم و آنها نمی پذیرند. سال اول یا دوم راهنمایی بودم که یک 
روز دبیر علوم مان در مورد نجوم صحبت کرد. او از ستاره ها و کهکشانها 
به طور مفصل گفت و اینکه تقریبا همه چیز در جهان در حال حرکت 
بلند  با صدای  بلند شدم و بدون اجازه گرفتن و  از جایم  ناگهان  است. 
گقتم: اجازه آقا حتی ستاره ها هم حرکت می کنند؟ ایشان فرمودند که: 
بله ستاره ها هم حرکت می کنند. من ادامه دادم که: من خودم حرکت 
گفتند  و همه  نکرد  باور  ولی هیچکش  دیدم  را هر شب می  ها  ستاره 
که تو اشتباه می کنی. دبیرمان لبخندی زد. ایشان فرمودند که: هم تو 
درست گفته ای و هم آنها. من با تعجب گفتم که چطور ممکن است؟ 
ستاره  هر  واقع  در  هستند.  حرکت  حال  در  ها  ستاره  فرمودند:  ایشان 
حرکتی مخصوص به خود دارد و به سمتی می رود. اما ما این حرکت 
را نمی توانیم ببینیم. چون ستاره ها خیلی دور هستند. به همین دلیل 
می گوییم ستاره ها ثابت هستند. اما حرکتی را که شما از شب تا صبح 
از ستاره ها دیده ای، حرکت گروهی و توسط همه ستاره های آسمان 
بوده است. این حرکت مربوط به ستاره ها نیست بلکه مربوط به چرخش 
زمین به دور خودش است. در این حرکت، ستاره ها گروه گروه از شرق 
طلوع می کنند و عرض آسمان را طی کرده و در غرب، غروب می کنند. 
جا به جایی ستاره های بخش مالقه از صورت فلکی خرس بزرگ نیز به 
همین دلیل است و سپس با یک کره جغرافی و گردش زمین و جا به 
جایی پنجره های کالس این موضوع را نشان داد. بعد از مدتها وجودم 
آرامش گرفت. نفس عمیقی کشیدم  و با خودم گفتم: بله، آنها درست می 
گفتند اما من هم راست می گفتم. تجربه مشاهده و نتیجه گیری توسط 
تا زمانی که دالیل منطقی شنیدم،   نپذیرفتن صحبت دیگران  و  خودم 
باعث شد تا به این علم عالقه مند شوم و زندگی ام با آن گره بخورد. در 
سال 1363 نخستین دوره آکادمیک را در دانشگاه آزاد مشهد به صورت 
تک واحدی طی کردم. استاد کالس جناب آقای دکتر جمشید قنبری 
و استاد رصدخانه جناب آقای دکتر محمدتقی عدالتی)ره( بودند و پس 

از این دوره من عمال به عنوان یک عالقه مند، وارد حوزه نجوم شدم.
این مصاحبه ادامه دارد....

سمت راست مرحوم اصغر نوروزیان بنیانگذار اولین آزمایشگاه های فیزیک 
و سمت چپ استاد غالمحسین رستگار نسب - جایزه ترویج علم 
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 نقد و بررسی یک 
آزمایش مهم

 آیا الکترون به دور خود می چرخد؟

 در آغاز قرن بیستم میالدی مشخص شده بود که برخی 
از رفتارهای اتم ها با توصیف متداول و کالسیک فیزیک 
کنجکاوی  روح  تا  بود  کافی  انگیزی  شگفت  ندارد.این  تطابق 
دانشگران و فیزیکدانان را تحریک کند و آنها به دنبال ماجراجویی 
خود در علم بروند. نه تها در فیزیک بلکه در بیشتر حوزه های 
مرتبط با فیزیک این شور و نشاط به وجود آمده بود. کشف رفتار 
ذرات اتمی در شرایطی بود که به طور مستقیم آنها را نمی شد 
دید ولی آثار حضورشان را می توانستند با تجهیزات آن روزها به 
تدریج آشکار کنند. یکی از این آزمایش های شگفت انگیز کشف 

رفتار چرخشی الکترون به دور خودش بود. 

آغاز کار
اشترن-  آزمایش  سادگی  به  فیزیک  در  آزمایشی  هیچ  شاید 
در  اشترن  دهد.  نشان  را  فضایی  کوانتش  مفهوم  نتواند  گرالخ 
دورانی که درس پسا دکتری را با اینشتین در زوریخ دنبال می 
کرد تحت نفوذ ذهنی او ، به برهم کنش های کوانتایی عالقمند 
شد و مدل اتمی بوهر در سال 1913 او را تکان داد. آنها آنچنان 
تحت تاثیر قرار گرفتند که به همراه همکالسی اش فون الوه به  
این اندیشه رسیدند که اگر این نظریه ی ناملموس بوهر درست 
باشد ، ما باید فاتحه ی فیزیک متداول را بخوانیم! وقتی اینشتین 
در سال 1914 به برلین رفت ، اشترن متمایل به فیزیک نظری 
در فرانکفورت شد. جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود ولی 
ارتش آلمان به دنبال سرباز گیری بود. او کوشش هایی ناموفق 
اما زمینه ساز برای جداسازی ایزوتوپ های هیدروژن از طریق 
پدیده ی پخشی انجام داد. بعد از جنگ ، اشترن به فرانکفورت 
برگشت و دستیار ماکس بورن در موسسه ی فیزیک نظری شد 
اشترن  مولکولی  ی  اشعه  های  فعالیت  شروع  بر  آغازی  این  و 
بود. او از لوییس دونویر در سال 1911 آزمایش های مقدماتی 
را آموخته بود . بنابراین می توانست اشعه هایی مولکولی از اتم 
سدیم را که از طریق پدیده ی پخشی به خط راست در درون 
خالء راه می یافتند را به کار بگیرد. او از سادگی روش و جهت 
پذیری آن خیلی هیجان زده شد چرا که او را برای انجام اندازه 
گیری هایی بر روی اتم های خنثی با کمک ابزار ماکروسکوپی 
به  اشترن  تاکید داشت که  بورن  توانمند می ساختند.  متداول 
آزمایش های پرتو مولکولی اش ادامه دهد. در نتیجه در 1919 
گیری  اندازه  جهت  بورمن  الیزابت  دانشجویش  و  بورن  خود 
میانگین مسافت آزاد مولکولی اتم های نقره وارد ماجرا شدند. 
در اولین آزمایش اشعه ی اشترن ، که در سال 1920 آن را بر 
مبنای نظریه ی جنبشی گازها گزارش کرد ، سرعت میانگین اتم 
های نقره را به روشی هوشمندانه تعیین کرد. او توانست با کمک 
ابزاری شبیه چرخ وفلک مارپیچ و جابجایی های  گریز از مرکز 
، با سرعتی در حدود 15 متر بر ثانیه  ، جابجایی هایی از توزیع 

اشعه ی نقره به الیه نشانی را ثبت کند. این الیه نشانی ها اشترن را قادر 
ساختند تا میانگین  سرعت هایی  بیش تر از 660 متر بر ثانیه در دمای 
او  باعث شد که  امر  ارزیابی کند. همین  را  1000 درجه ی سانتیگراد 
همین پیکربندی را برای بررسی مدل اتمی بوهر به کار ببرد.  فقط کافی 
بود یک میدان مغناطیسی ناهمگن در سر راه عبور ذرات بگذارد تا دو 
انحراف همسو و پادسوی ذرات را در جهت میدان ثبت کند. در واقع ایده 
آزمایش اصلی اشترن از 1911 و قبل از اتمام دکتری در اختیار اشترن 
بود و او آن را به طور متداول به کار می برد. اما هنوز راه درازی الزم بود 
تا ذهنیت اشترن در این مسیر قرار بگیرد که این آزمایش را چگونه برای 

اسپین به کار ببرد و این اندیشه 9 سال بعد رخ داد.
ذرات  با  کار  مورد  در  اشترن  که  ذهنیتی   و  پیشینه  این  با  بنابراین 
مولکولی داشت ، پیشنهاد زیر را هنگام باال گرفتن بحث کوانتش فضایی 

در میان فیزیکدانان مطرح کرد: 
اگر همه ی جهت ها برای مدار الکترونی مثل مدل کالسیک مجاز دیده 

شد دوران مدارهای الکترونی هم کالسیکی بحث شود.
اگر مدار های الکترون فقط در جهت های خاصی دوران می کند  نظریه 

ی کوانتمی مدار الکترون دنبال شود.
مدل اتمی بوهر  و عواقب آن

پذیرش مدل اتمی بوهر و پیش بینی هایی که برای برخی از خطوط 
طیف اتم های هیدروژن گونه به عمل آورد فیزیکدانان کپنهاگ را به این 
ایده رساند که الکتروِن تنهاِی اتِم هیدروژن چه در مدار بیضوی شکل 
زومرفلد یا دایره ای بوهر باید دارای یک خاصیت گشتاور مغناطیسی باشد. 
زیرا بار متحرک به دور هسته دارای میدان مغناطیسی است و الکترون 
باردار بود. پیش بینی آن زمان بر مبنای تفکر زومرفلد- دبای این بود که 
مدارهای اتمی چون دارای جهت های خاصی در فضا هستند  می توانند 

اثر زیمان را توجیه کنند. این پدیده کوانتش فضایی نام گرفت. 
در یکی از سمینارهایی که اشترن شرکت کرده بود این اندیشه در ذهن 
اشترن رخ داد که ممکن است الکترون در مدارهایی که عمود بر جهت 
هوای  که  بعد  صبح  دهد.  ادامه  خود  مداری  حرکت  به  هستند  میدان 
صبحگاهی بسیار سرد بود او از رختخواب بیرون نیامد و در همانجا به 
تخیالت خود در مورد آزمایش پرداخت. او فهمید که بر طبق مدل بوهر 
، کوانتش فضایی باید دوجنبه1داشته باشد . چاقوی طراحی یک آزمایش  

را برای مرز بندی بین فیزیک کالسیک و کوانتمی تیز کرد!
جالب اینجاست که بورن از این ایده استقبال نکرد.  بورن در زندگینامه 

  1-زیرا مسیر مداری گشتاور زاویه ای مداری الکرتون در دو جهتh/ 2π± ممکن 
بود.

 ]آزمایش مهم علمی[ 

عکس 1 - طرحواره ای از آزمایش اصلی که منجر به مشاهده رفتار خودچرخی 
الکترون شد. )نقل از ویکیپدیا(
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خود می نویسد:
“ من به طور متناوب این ایده را می گرفتم. من فکر می کردم که کوانتش 
فضایی نوعی عبارت نمادین برای برخی مجهوالتی است که آنها را نمی 
را  او  که  کردم  تالش  من   .... بود  اشترن  خود  ی  ایده  این  اما  فهمیم. 
منصرف کنم که چیز قابل احساسی در این پدیده نیست اما او خودش 

معتقد بود که ارزش یکبار آزمودن را دارد. "
در  چندانی  چیز  زمان  آن  تا  که  گرالخ   ، بورن  ماکس  برخالف  ولی 
مورد کوانتش فضایی نشنیده بود استقبال کرد. آنها یک سال کار کردند 
با الیه نشانی نقره در دمای 1000 درجه سانتیگراد آماده  تا برای کار 

شدند. 
از طریق  ) که  نقره  اتم های  از  باریکه  ، یک  آزمایش  نهایی  در طرح 
پخش بخار فلز از یک کوره ی داغ در دمای 1000 درجه ی سلسیوس 
وارد فضای خالء بسیار باالیی می شد(  از طریق دو شکاف بسیار نازک به 
ضخامت 0.03 میلی متر حرکت می کرد و در امتداد یک میدان مغناطیسی 
به درازای 3.5 سانتی متر با شدتی در حدود 0.1 تسال و گرادیان 10 
تسال بر سانتی متر منحرف می شد. بر این اساس ، ناراستایی شکاف های 
جمع آوری کننده یا آهنربا بیشتر از 0.01 میلی متر هرزگردی داشت . 
زمان قابل توجهی در حدود چند ساعت بین وقفه های آزمایش الزم بود 
مکث شود تا الیه به ضخامت ده به توان 16 اتم در هر سانتی متر مربع 
جمع شود. تنها یک الیه ی نازک از اتم های نقره که برای دیدن توسط 
چشم نامسلح غیرممکن بود بر روی صفحه ی جمع آوری کننده الیه 
گذاری می شد. اشترن به خاطر دستمزد ناچیزش از سیگارهای گوگرد 
اتفاقی الیه  به صورت  این موضوع  و  استفاده می کرد  ارزان قیمت  دار 
نامرئی نقره روی شیشه را تیره و مرئی ساخت . خود اشترن ماجرا را به 

این صورت بیان می کند:
“بعد از اینکه خالء رها شد ، گرالخ فلنج آشکارساز را برداشت. اما هیچ 
مسیری از اتم های نقره قابل دیدن نبود و فلنج را به دست من داد.در 
حالی که با گرالخ شانه به شانه ی هم بودیم ، من به دقت به صفحه 
می نگریستم طوری که از دیدن مسیر باریکه شگفت زده شده بودم..... 
معادل یک  زمان من  آن  . در  را دیدیم  بود  داده  آنچه رخ  ما  سرانجام 
دستیار استاد دانشگاه بودم. حقوق من کفاف سیگار مرغوب نمی داد و 
مجبور بودم از سیگارهای بدی استفاده کنم. این سیگارها گوگرد داشت 
به نحوی که هوای دهان من که آغشته به ذرات گوگرد بود بر روی الیه 

نقره اثر گذاشت و آن را مرئی ساخت.

دود سیگارهای گوگرد دار
را  آزمایش  و الیه گذاری صحت  با دود سیگار  ماه  به مدت چند  آنها   
بررسی کردند. بعد از این ماجرا آنها به فعالیت هایی مبتنی بر پف کردند 
دود سیگار برای بهینه سازی کیفیت ظهور و چاپ نقره شروع نمودند. 
آنها این کار را چند ماه تکرار کردند. تشخیص اشترن در مورد کوانتش 
فضایی مدام در حال متقاعد شدن و انصراف بود. او از هم قطاری هایش 
برخی تردیدها را می شنید . مثال دبای به او گفت” مطمئنا شما اعتقاد 
نخواهی داشت که جهت گیری خاص اتم ها واقعا پدیده ای فیزیکی است 

چرا که تنها یک جدول زمانی برای الکترون هاست" .

 
عکس2- اشترن را در حال انجام این آزمایش نشان می دهد. ) با کسب اجازه از موسسه ی 

آمریکایی فیزیک(

 مانع دیگری که وجود داشت رکود مالی  بود که آلمان را کم کم فرا 
می گرفت . بورن از هیچ کوششی برای حمایت از آزمایش اشترن گرالخ 
عمومی  های  مجموعه سخنرانی  که  فوق العاده ای  اثر  او   . نداشت  دریغ 
اینشتین در مورد نسبیت به همراه داشت را فراهم آورد. در سالن بزرگ 
سخنرانی اینشتین در دانشگاه ، یک ورودیه ) بلیط ( در نظر گرفت و از این 

طریق چند ماهی هزینه های آزمایش اشترن – گرالخ را تامین کرد.
بورن به طرزی طنزآمیز این موقعیت را برای دوستانی که در یک سفر 
به نیو یورک با او همسفر بودند اظهار داشت به نحوی  که چند هفته بعد 
یک کارت پستال دریافت کرد که از او تقاضا شده بود برای هنری گلدمن 
)سرمایه داری  صاحب فروشگاه های زنجیره ای در فرانکفورت (نامه ای 

بنویسد و نشانی او را می داد . ماکس بورن در این موضوع می گوید:
اولین باری است که من چنین ُجکی را نقل کردم اما تصمیم دارم که 
تالش هایی صورت بگیرد.... یک طنز دلنشین به کار رفت و مخابره شد 
و به زودی چکی به مبلغ چند صد دالر خواهد آمد.... بعد از چک گلدمن 

آزمایش ما به راه افتاد و کار بر روی آزمایش تا موفقیت جلو رفت". 

 منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت آزمایش اشترن گرالخ برای آموزش مفهوم اسپین به 
دانشجویان - دانشگاه شهید رجایی لویزان تهران- مرتضی محمدی وند خوشخو

اشترن و گرالخ به طرز شگفت آوری با ابزار و وسایل ابتدای قرن بیستم توانستند آزمایشی را طراحی کنند که 
استدالل وجود دو نوع چرخش حرکت الکترون به دور خودش را در بر داشت!
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 فلسفه علم
 بحث علم در مورد مشاهده است!

نگارش متن در ساختار فلسفه علم به نحوی که حق 
مطلب ادا شده و علمی نیز باشد و خواننده را عالقمند 
و جذب کند، کار بسیار دشواری ست. از آن دشوار تر این است 
ایجاد  در ذهن خواننده  که  بود  پاسخگوی سواالتی  بتوان  که 
می شود. خانم فاطمه فاطمی قمی دانش آموخته ارشد  فلسفه 
علم هستند. از ایشان خواسته ایم در هر نسخه مطلبی بنویسد. 
بیان شد که فلسفه  این طور  به طور خالصه  در شماره قبلی 
علم مفاهیم و نظریه های علمی را تحلیل و تبیین می کند و 
جهان بینی هایی را که با نظریه های علمی سازگار هستند را 
صورت بندی و مرتب می کند، پس وجود آن ضروری است. 

یکی از عوامل پیشرفت علم، فلسفه علم است. برای آنکه با فلسفه علم 
بیشتر آشنا شویم الزم است با یکسری از مفاهیم و تعاریف این علم آشنا 
شویم و همچنین گذری بر تاریخ علم و دانشمندانی که بر علم و پیشرفت 
آن تأثیرگزار بوده اند ، داشته باشیم. در شماره گذشته مقدمه ای برای 
فلسفه علم بیان کرده و فلسفه و علم را تعریف نمودیم. حال می پردازیم 

به ادامه ماجرا!

مفاهیم موجود در فلسفه علم به دو شاخه تقسیم می شوند :

 1- فلسفه علم عمومی که به مطالعه علم  و ویژگیهای کلی علم می 
پردازد. در فلسفه علم عمومی به موضوعاتی مانند تفاوت علم با غیرعلم، 
تبیین  علمی، مشخصه های  علم، چیستی روش  با شبه  علم  تفاوتهای 

های علمی و ..... پرداخته می شود.
 2- فلسفه علم خاص که به علوم خاص  مثل فلسفه فیزیک، فلسفه 
زیست شناسی و ..... می پردازد. بعنوان مثال در فلسفه فیزیک  شیوه های 
به کار رفته در علم فیزیک، تجربه و آزمایش و تقابل نظریه ها ) مانند 

مکانیک کوانتومی و نسبیت( مورد بررسی قرار می گیرد. 
برای بیشتر روشن شدن موضوع به بررسی نظرات دو گروه فالسفه علم 
یعنی رئالیستها و آنتی رئالیستها می پردازیم.  دیدگاه رئالیستها چنین 

است که نظریه های علمی، واقعیتهای علم را آنگونه که هستند به 
به دور هسته میچرخد  الکترون  به عنوان مثال  ما نشان می دهند. 
و در جهان خارج نیز چنین است. رئالیستها اعتقاد دارند که جهان 
مستقل از ذهن انسانها وجود داشته و به فرد داننده بستگی ندارد و 
همچنین دارای تز متافیزیکال هستند. متافیزیک به دو معناست؛ یک 
معنای آن به خاص کلمه متافیزیک است و به موجودات فراطبیعی 
مانند خداوند و فرشتگان اطالق میشود و معنای دیگر آن به هستی 
و سنخ چیزهایی که در هستی وجود دارند میپردازد.  دیدگاه آنتی 
که  آنگونه  را  واقعیتها  علمی  های  نظریه  که  است  چنین  رئالیستها 
هستند بازنمایی نمی کنند زیرا با نگاهی به تاریخ علم درمی یابیم، 
بنظر می رسیده که  از نظریه هایی است که مطرح شده و  پر  علم 
واقعیت را نشان میدهند ولی رد شده اند. حال از کجا بدانیم نظریه 

های کنونی بعداً رد نمی شوند؟
علم  که  این  و  است  مشاهده  مورد  در  بحث   ، علم  در  کلی  بطور 
برود. مشاهده توسط  باالتر  از سطح مشاهده  تا چه حد مجاز است 
ما  مشاهدات  محتوای  عبارتی  به  و  شود  می  دیکته  ما  به  طبیعت 
توسط طبیعت فراهم میشود نه توسط ذهن.  به عنوان مثال، سبز 
بودن برگ چیزیست که طبیعت آن را به ما نشان میدهد و ما در آن 
نقشی نداریم. از طرفی علم فراتر از سطح مشاهده هم می رود ولی 
نباید با مشاهدات در تعارض قرار بگیرد. اختالف فالسفه بر سر میزان 

فراتر رفتن از سطح مشاهده است.
تکنیکهای  و  ابزارها  خودشان  خاص  حیطه  در  دانشمندان  روش 
روشی  علم،  فیلسوفان  روش  است.  آماری  روشهای  و  آزمایشگاهی  
است که علم را هدایت می کند یعنی رابطه ای که بین شواهد تجربی 
و فرضیه های علمی برقرار است را بیان کرده و از یک دسته داده ها 

استفاده میکنند تا به درستی نظریه ها پی ببرند. 
در اینجا الزم است تفاوت نظریه و فرضیه را بیان کنیم. فرضیه ها 
ایده های کلی هستند که در مورد حیطه ای ارائه می شود و نظریه 
از کنار هم قرار دادن فرضیه ها و منسجم شدن آنها حاصل می شود. 
در نهایت می توانیم بگوییم که از مشاهدات به نظریه ها و فرضیه ها 

می رسیم.
حال که با یک نمای کلی از فلسفه علم و دیدگاهها و تعاریف آشنا 
شدیم، در شماره های بعدی به فیلسوفانی می پردازیم که در علم 

تأثیرگذار بوده اند.

 ]فلسفه و تاریخ علم[ 

فاطمه فاطمی قمی)ارشد فلسفه علم(
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 تجربه ای از یک معلم
 تدریس شوق انگیز فیزیک چیست؟
خالقیت و نوآوری، محرک اصلی توسعه برای هر جامعه ای 
است. خالقیت و نوآوری، نقطه عطف اختراعات، اکتشافات 

و نمودی ارزشمند از تفکر و ذهن خالق بشر می باشد. 
آزمایشگاه مدارس به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی با پرورش 
تفکر خالق و تربیت افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد، نقش 

مهمی در شکوفایی خالقیت دانش آموزان دارد. 

تدریس فراگیر 
چندین دهه است که اهمیت استفاده از آزمایش و آزمایشگاه در 
آموزش فیزیک در بین متخصصین آموزش فیزیک و دبیران این 
علمی  فیزیک  که  باورند  این  بر  همگان  است.  شده  مطرح  رشته 
تجربی است و پیشرفت این دانش در دنیای کنونی ما نه تنها بر 
اساس محاسبات )فیزیک نظری( بلکه در آزمایشگاهها اتفاق می 
افتد که در آن پدیده های جدید فیزیک مورد تجربه و تجزیه و 

تحلیل قرار می گیرند.

به  آزمایش  طریق  از  را  آموزان  دانش  توجه  توانیم  می  چگونه 
مفاهیم درس فیزیک جلب کنیم و قدرت فراگیری آنها را افزایش 

دهیم؟
مشکل  دلیل  به  همکارانم  از  بسیاری  مانند  نیز  من  گذشته  در 
از ساعت آزمایشگاه برای تدریس استفاده  کمبود ساعت تدریس 
هرچه  و  کردم  می  استفاده  آزمایشگاه  از  کم  خیلی  و  کردم  می 
بیشتر تالش می کردم نتیجه ای نمی گرفتم و همچنان یک کالس 
فیزیک داشتم.  انگیزه در درس  بی  آموزان  و دانش  کسل کننده 
آزمایشگاه،  و  آزمایش  از بحث  استفاده  با  بنابراین تصمیم گرفتم 
شیوه تدریس خود را بهبود ببخشم. به همین دلیل فعالیت های 
زیر را در دبیرستانی که در آن تدریس می کنم دو سال است که 
انجام می دهم و خوشبختانه شاهد پیشرفت دانش آموزان در این 

درس شده ام.
1- اختصاص یک روز ازهفته به نام روز فیزیک و آزمایشگاه. ابتدا 
این ایده را با مدیر دبیرستان مطرح کردم و پس از موافقت ایشان، 
ایده ام و اهداف آن را با دانش آموزانم درمیان گذاشتم و الحمدا... 

با استقبال و حمایت بی نظیر آنها مواجه شدم.
به عنوان  را  تفریح، سه شنبه هر هفته  پویا کردن زنگ  ایده  با 
روز فیزیک و آزمایشگاه نام نهادم. در این روز در زنگ تفریح دوم، 

دانش آموزان هر کالس )رشته های ریاضی و تجربی( به ترتیب هر 
هفته موظفند آزمایش ها و سرگرمی های فیزیکی مربوط به کتاب 

فیزیکشان را در سالن مدرسه برای همه انجام دهند.
تجربه های من

دانش  اکنون  کردم،  اجرایی  را  برنامه  این  که  گذشته  سال  از 
من،  های  راهنمایی  با  فقط  و  من  مستقیم  کمک  بدون  آموزان 
می  و  کنند  می  برگزار  احسن  نحو  به  را  هفته  از  روز  این  برنامه 
بینیم که مشتاقانه منتظر فرا رسیدن این روز هستند و از روز اول 
ریزی  برنامه  )سه شنبه(  فیزیک  روز  آزمایشات  انجام  برای  هفته 
می کنند. دیدن شور و شوق و روحیه مشارکت و همکاری در بین 
دانش آموزانم برایم بسیار انرژی بخش است و من را نیز برای ادامه 

راه و انجام ایده های بهتر در این زمینه تشویق می کند.

2- پاسخ و دلیل آزمایشاتی که در روز سه شنبه در مدرسه برگزار 
می شود، از طریق نصب در بُرد فیزیک و آزمایشگاه مدرسه که در 

سالن دبیرستان قرار دارد به اطالع همه رسانده می شود.
نیز، عکس و اسم  آزمایشگاه دبیرستان  و  3- در وبالگ فیزیک 

www.fizikkadehloxblog.com .آزمایشات ثبت می شود

4- در سالن مدرسه، کمدی به نام بانک فیزیک و آزمایشگاه قرار 
دادم که در آن گزارش آزمایش های انجام شده و CDهای مربوط 
به آزمایشات و دست ساخته های فیزیک دانش آموزان نگهداری 

می شود و همه می توانند از آن استفاده کنند. 
5- جهت ایجاد انگیزه و عالقمندی بیشتر دانش آموزان در سال 
گذشته در پایه دهم یک جلسه آزمایشگاه را با حضور والدین دانش 
آموزان برگزار کردم که در آن، خود دانش آموزانم )مبحث اصل 
برنولی و ارشمیدس( آزمایش می کردند و جالب بود که والدینشان 
از طرف  آزمایشات  مورد  به سواالتی که در  دادن  پاسخ  حتی در 
مورد  بسیار  این  و  گرفتند  می  پیشی  مطرح می شد  فرزندانشان 
توجه دانش آموزان قرار گرفته بود و باعث عالقمندی بیشتر آنها 

شده بود.
6- برگزاری روز آزمایشگاه در یازدهم آبان سال های 95 و 96 در 

حیاط مدرسه با حضور همه دانش آموزان و همکاران.

و  وسایل  چیدمان  در  آموزانم  دانش  دخالت  و  مشارکت   -7
از  آنها،  نگهداری  و  حفاظت  شیوه  فیزیک،  آزمایشگاه  تجهیزات 
مهمترین فعالیت هایی بود که در همین راستا انجام دادم و فکر 
بحث  به  نسبت  را  بیشتری  عالقمندی  موجبات  توانستم  میکنم 
فراهم  آموزان  دانش  برای  فیزیک  درس  نتیجه  در  و  آزمایشگاه 

کنم.

8- برگزاری همایش فیزیک و آزمایشگاه در بهمن ماه سال جاری 
در مدرسه.

پایان  در  که  دبیرستان  آزمایشگاه  و  فیزیک  انجمن  شعار   -9
آزمایشات روز فیزیک توسط همه بچه ها بلند در سالن فریاد زده 

می شود: فیزیک را حس کنیم، حفظ نکنیم.
نتیجه گیری

آزمایشگاههای مدارس می توانند همچون بازوانی توانمند با مهار 
مشکالت و موانع، به رشد خالقیت بیشتر در دانش-آموزان کمک 

کنند و در یادگیری بیشتر مفاهیم درسی به آنها یاری رسانند.

اکرم مالزاده ) دبیر فیزیک دبیرستان اعطایی( ناحیه 3 مشهد
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 چرا گالیله دادگاهی شد؟

گالیله  رنسانس  متفکر  ترین  شاخص  گذشت:  آنچه 
را  طبیعت  یعنی  حقیقت  از  تازه  مفهومی  گالیله  است. 
اعالم کرد که بنیاد های تعالیم کلیسا را متزلزل کرد. گالیله 
می گفت : حقیقت طبیعت همواره در برابر چشم های ماست. 
گالیلیو  میالدی)943خورشیدی(،   1564 سال  فوریه   14 در 
گالیله دانشمند، ریاضیدان، منجم و مخترع تلسکوپ در شهر 
ترین فرزند خانواده  بزرگ  او  نهاد.  به عرصه گیتی  پیزا  قدم 
بود و شش خواهر و برادر داشت. پدرش درضمن موسیقیداني   
بااستعداد بودکه باتلفیق تجربه ونظریه ، انقالبی در موسیقی به 
پاکرد همان کاری که پسرش در علم کرد. گالیله درسن 17 
روزی  نمود.  اغاز  پیزا  دانشگاه  در  را  پزشکی  تحصیل  سالگی 
در یکی از مراسم مذهبی کلیسا مشاهده چهل چراغی که در 
هنگام  او  کرد  را جلب  او  توجه  کرد  می  نوسان  باالی سرش 
بار کوتاهتر  نوسان هر  مشاهده توجه کرد که هر چند دامنه 
می شود لیکن زمان نوسان همواره ثابت باقی می ماند. اگر چه 
دامنه نوسان هر بار کوتاهتر می شد اما هر نوسان زمان مشابه 
نوسانهای قبلی را در بر می گرفت به این ترتیب گالیله قانون 

آونگ را کشف کرده بود.

گالیله پدر علوم و کاوشگری علمی

شاید بتوان گفت که حیطه های تئوری پردازی علم و فلسفه مرز 
مشخصی ندارد و بستگی به توانایی آنها در پرورش موضوع هدف دارد. 
چه بسا اگر علوم تجربی قدرت پاسخ دهی در حیطه ماورا الطبیعه را 
داشته باشند، شایستگی بیشتری در این زمینه یابند. چراکه پاسخهای 
علم به یک مسئله به دلیل روش تجربی آن و برخورداری از ته پایه 
به یک  از پاسخ دهی فلسفه  اعتمادتر  قابل  ریاضی، بسیار روشنتر و 
مسئله میباشد. از آنجا که مسائل فلسفه  خالی از اثبات تجربی است، 
به استناد تاریخ گاهی تصورات فیلسوفان قرنها انسانها را در تاریکی 
و جهل نگاه داشته است! آیا گاه آن فرا نرسیده است  تا در پی اثبات 

برخی مسائل فلسفی از مسیر علوم تجربی باشیم؟
در اکتبر 1604 یک ابرنواختر در آسمان شب پدیدار شد. بنابه اصول 
بنیادي ارسطو وقوع هیچ تغییري در آسمان هرگز ممکن نبود، چون 
همه چیز هاي آن از ماده تغییر  ناپذیري به نام اتر ساخته شده است. 
گالیله سه سخنراني عمومي درباره ستاره جدید برگزار کرد و نشان 
داد که جاي این ستاره باید در آسمان باشد. یعني که ارسطو به کلي 
در اشتباه بوده است. امروزه فهمیدنش سخت است که روزگاري اگر 
یک ریاضیدان محض مي توانست ثابت کند که آسمان واقعا تغییر مي 

کند چه تیشه اي به ریشه فلسفه طبیعي زده بود! 
 کرمونیني به نمایندگي از طرف فالسفه اعالم کرد که قواعد معمولي 
اندازه گیري در روي زمین را نمي شود در مورد فواصل بسیار دور به 

کار برد. گالیله در پاسخ گفت براي ریاضیدان فرقي نمي کند که چیزي 
چون  زمیني،  سیب  پوره  یا  باشد  پنجم  جوهر  شود  مي  مشاهده  که 

ماهیت این چیز را فاصله اش تغییر نمي دهد.
دست  دور  اجسام  که  شد  اختراع  هلند  در  ابزاري   1609 سال  در 
تلسکوپي بسازد که  توانست  نزدیک نشان مي داد. گالیله سرانجام  را 
عدسی  یک  از  گالیله  دوربین   ( آورد.  مي  جلوتر  بار  بیست  را  اجسام 
این   . است(  تشکیل شده  مقعر چشمی  عدسی  یک  و  محدب شیئی 
ناقوس سن  کنار  در  و  شد  تقدیم  ونیز«  حکومت»  رئیس  به  دوربین 
قرار  دوربین  پشت  در  ثروتمند  تجار  و  سناتورها  شد  گذاشته  مارک 
گرفتند و همگی دچار حیرت و تعجب شدند چون آنها خروج مؤمنین 
را از کلیسای مجاور و کشتیهایی را که در دورترین نقاط افق در حرکت 
بودند مشاهده نمودند ولی گالیله فوراٌ دوربین را به طرف آسمان متوجه 
ساخت مشاهده مناظری که تا آن زمان هیچ چشمی قادر به تماشای آن 
نبود شور و شعفی فراوان در گالیله به وجود آورد. در حالیکه فیلسوفان 
طبیعت افالک را بي نقص مي دانستند و بر کرویت کامل اجرام آسماني 
اصرار داشتند، گالیله در شب هایي که آسمان صاف بود چیزهایي در 
ماه دید که آنها را به درستي کوه ها و گودال هاي آتشفشاني تعبیر 
به دور مشتري مي  قمر کشف کرد که  نیز چهار  بعد  کرد. یک سال 
گشتند و این ناقض تصور فیلسوفان طبیعت بود که مي گفتند زمین 
مرکز تمام حرکات آسماني است.  در رم پدرکالویوس اظهار کرد که به 
عقیده او همه چیز هاي جدیدي که دیده شده اند در عدسي ها بودند 
نه در آسمان. دلیلي ندارد چیزي که در شیشه هاي خمیده دیده مي 
شود در جایي جز در خود آن عدسي ها وجود داشته باشد. چون اگر 
عدسي ها را از مقابل چشم برداریم آن چیز هم ناپدید مي شود. اما 
کرمونیني هرگز نپذیرفت که با تلسکوپ به آسمان نگاه کند. از نتایج 
آزمایش هاي اپتیک گالیله معلوم مي شد که اگر ماه ،کره کامل باشد 
بازتاب نور خورشید از آن را فقط به صورت یک نقطه روشن مي بینیم. 
گالیله کوه هایي را در ماه اندازه  گرفته بود که ارتفاعشان به چهار مایل 
هم مي رسید. اما فالسفه دیني براي آن که برسر حرف خود مبني بر 
کرویت و هموار بودن سطح ماه بما نند اظهار کرده بودند که سطح ماه 
پوشیده از بلور شفافي است که گالیله کوه ها را در زیر آن دیده و به 
غلط گمان کرده است که روي آنند. بدین ترتیب روش گالیله در شکل 
گیري فیزیک امروزي اهمیت اساسي داشت و هماني بود که موجب شد 

علم و فلسفه سرانجام راه هایشان را از هم جدا کنند. 

 گالیله تحقیقات خود را ادامه داد و رساله ای تحقیقی نوشت که در 
آن به این نتیجه رسیده بود که کهکشان راه شیری متشکل از بسیاری 
این  این جای  تا  نیز در آن مجموعه قرار دارد.  ستاره است که زمین 
کشف مشکل شرعی برای کلیسا وجود نداشت چون هنوز نظر اصلی 

 ]زندگینامه[ 

دکتر مجتبی جهانی فر
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این بود که زمین مرکز دنیاست و همه ستاره ها دور زمین می گردند 
و به همین لحاظ محبوبیت گالیله در سراسر اروپا گسترش یافت بدون 
اینکه کلیسا با او دشمن باشد. در 1611 گالیله به رم رفت و نتیجه 
تحقیقات او مورد تایید قرار گرفت و از او تقدیر شد. در همان زمان 
از  گالیله  پرونده  در  که  شد  آشنا  باربرینی  مافیو  کاردینال  با  گالیله 
حامیان اصلی او بود. در همان جلسه و در میهمانی شامی که به افتخار 
گالیله برپا شده بود یکی از نجیب زادگان از نظریات گالیله و تعالیم 
انجیل و کلیسای کاتولیک پرسید و گالیله در جواب گفت: شاید انجیل 
بگوید که انسان چگونه به بهشت می رود، اما جوابی ندارد که بگوید 
بهشت به کجا می رود. همین مسئله و صحبت هایی که از او در بیرون 
درز کرد باعث شد تا گالیله با کلیسا سرشاخ شود.نوشتن کتاب پیک 
ستارگان واکنشهای زیادی در پی داشت. جمعی از مردم بر او اعتراض 
کردند و از او می  پرسیدند چرا تعداد سیارات را 7 نمی داند و حال آنکه 
تعداد فلزات 7 است و شمعدان معبد 7 شاخه دارد ودر کله آدمی 7 
سوراخ موجود است گالیله در جواب تمام سؤاالت فقط گفت با چشم 
خود در دوربین نگاه کنید تا از شما رفع اشتباه شود. گالیله افزوده های 
بسیاری به علوم، ریاضیات، تکنولوژی، و فلسفه داشت و در عین حال 
به نقد مذهب نیز دست زد منتهی تنها به صورت غیرمستقیم. به این 
دلیل که او هنوز در زمانی زندگی می کرد که مجازات ارتداد شکنجه 
کلیسا  توسط  زندگی اش  تمام  در  گالیله  بود.  زنده  زنده  سوزاندن  و 
سانسور می شد. در سال 1616 گالیله به دادگاه تفتیش عقاید خوانده 
شد. نتیجه ی این دادگاه این بود که گالیله از تدریس تئوری کوپرنیکی 

محروم شد.
به دور  این که خورشید مرکز است و خود  بر  اول مبنی  »قضیه ی 
علت  به  و  تئولوژیک،  نظر  از  غلط  پوچ،   احمقانه،  نمی چرخد  زمین 
.......... قضیه ی دوم  )و(   ........ با متون مقدس، مرتدانه است  مخالفت 
مبنی بر این که زمین مرکز نیست اما به دور خورشید می چرخد،  پوچ، 
با  تئولوژیکی در مخالفت  از دیدگاه  ، حداقل  و  فلسفی،  نظر  از  غلط 

ایمان حقیقی است.«

)حکم دادگاه تفتیش عقاید گالیلئو گالیله در 1616(

»به نام مقدس پاپ و تمام جمعیت حاضر در دفتر مقدس، گالیلئو 
گالیله محکوم می شود که این تفکر که خورشید مرکز جهان و ساکن 
است و این که زمین حرکت می کند را کامال ترک کند و از این پس 
حق عقیده داشتن، تدریس یا دفاع از این تفکر به هر شیوه ای، اعم از 

کتبی و شفاهی، را ندارد.«
)فرمان کاردینال بالرمین به گالیلئو گالیله در 1616(

اوظاهراتوبه کرد بطوریکه تا مدتها از خیر اسمان گذشت چرا که به 
دادگاه تفتیش عقاید قول داده بود. اودر مورد یخ ازمایش میکردوتصمیم 
گرفت به ان اب رقیق بگویدچون که در اب شناورمیشود.گفته میشد 
دارد  که  وصافی  عریض  شکل  با  یخ  که  است  ان  شناوری  این  علت 
نمیتواندبه مقاومت اب در برابر تقسیم شدن غلبه کندودر ان فرو رود.

او در این مورد میگفت اب شاید سرعت را کم میکند اما جسم را از 
او به این نتیجه رسید سبکی سبب باال  فرورفتن بازنمیدارد .در اخر 

ماندن اجسام است.
در این زمان پاپ مردودوست گالیله بنام کاردینال  پاپ شد.در نتیجه 
گالیله دوباره به اسمان برگشت وشروع به بررسی لکه های خورشیدی 

که موضوع روز بودکرد.

 معروف ترین اثر گالیله در  نقد مذهب »مناظره در مورد دو سیستم 
گالیله  به  پاپ  یافت.  انتشار  در 1632  که  دارد   نام  اصلی«  جهانی 
که  شرطی  به  کند  منتشر  و  بنویسد  را  مناظره  این  که  داد  اجازه 
و  باشد  دیدگاه کلیسا جایگاهی هم سطح دیدگاه کوپرنیکی داشته 
کتاب نتیجه گیری مشخصی ارائه ندهد. همان طور که گالیله از کلیسا 
اجازه گرفته بود این »مناظره« شامل هر دو سوی مناظره می شد اما 
بر خالف قول او به پاپ این اثر به تئوری کوپرنیکی  به صورت تئوری 
درست و به دیدگاه کلیسا به صورت تئوری نادرست نگاه می کرد. برای 
اضافه کردن توهین بیشتر، شخصیتی که در مناظره از دیدگاه کلیسا 
دفاع می کند فردی ساده لوح نشان داده شده است که خیلی منطقی 
یا باسواد نیست. اواین کتاب را به زبان ایتالیایی منتشر کرد که در آن 
سه نفر مشغول گفتگو هستند یکی از آنها بطلمیوس و دو نفر دیگر از 
کوپرنیک دفاع می کنند. با انتشار این کتاب خشم و غضب روحانیون 
این  پاپ  شخص  برای  اینکه  همه  از  بدتر  و  گشت  برابر  صد  چند 
سوءتفاهم ایجاد شد که شخص ابله واحمقی در مکالمات از بطلمیوس 
دفاع می کند خود اوست به همین دلیل کلیسا گالیله را تکفیر کرد 
و تنها توبه از گناه انجام یافته را شرط رهایی او دانست. پس از آن 
گالیله یک دور شکنجه شد تا مامورین تحقیق مطمئن شوند که او 
حرف خود را درباره حرکت زمین به دور خورشید و چرخش زمین را 
پس گرفته است. پس از این بود که گالیله به گناه خود اعتراف نمود. 
بود  برای وی تشکیل شده  به همین منظور  گالیله در دادگاهی که 
گفت: من گالیلیو گالیله، فرزند وین چفسو گالیله، اهل فلورانس، در 
این دادگاه زانو می زنم و در پیشگاه شما کاردینالهای مقدس عظیم 
الشان و روسای جامعه جهانی مسیحیت، علیه هر گونه کفر و الحاد، 
در برابر این انجیل مقدس سوگند یاد می کنم که همواره به کلیسای 
کاتولیک معتقد بوده ام و به یاری پروردگار بزرگ اعتقاد و ایمان دارم. 

دادگاه محترم به من فرمان 
داد که از عقاید کذب خود 
خورشید  که  این  بر  مبنی 
زمین  و  است  جهان  مرکز 
آن  دور  به  دیگر  سیارات  و 
بردارم و  می چرخند دست 
هیچگاه و تحت هیچ عنوانی 
و  نکنم  بیان  را  عقیده  این 
در انتشارآن نکوشم. گویا به 
حرکت  انکار  و  »توبه«  گاه 
زمین زیر لب گفت: »به رغم 

این، تو مي گردي«
نتیجه نهایی دادگاه این بود که گالیله به حبس ابد محکوم شده و 
روانه زندان شود. به دلیل کهولت سن او را به زندان نفرستاده و در 
را زندانی کردند. هر چه درخواست کرد که  او  منزل مسکونی خود 
پزشک یا دارو به او داده شود مخالفت شد حتی کشیش و کاردینال 

آرچتری که از دوستان گالیله بودند، پادرمیانی کردند اما تغییری 
پیکولومینی  دوستش  منزل  در  محاکمه  از  بعد  گالیله  نشد.  حاصل 
اسقف شهر سین محبوس شد ولی بعد از مدتی به او اجازه داده شد 

تا در خانه ییالقی خود واقع در آرستری اقامت کند. 
گالیله تا دم مرگ بر اعتقاد خویش پای برجا ماند. او پدر کاوشگری 
علمی و علوم نوین امروزی است . پیشرفت علومی همچون نجوم ، 

ریاضیات و  فیزیک  مدیون این مرد بزرگ فلورانسی است. 

کلیسا گالیله را تکفیر کرد و 
تنها توبه از گناه انجام یافته 
را شرط رهایی او دانست. پس 
از آن گالیله یک دور شکنجه 
شد تا مامورین تحقیق 
مطمئن شوند که او حرف خود 
را درباره حرکت زمین به دور 
خورشید و چرخش زمین را 

پس گرفته است.
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همانندی ها و کاربرد آنها در 
آموزش مفاهیم نیرو

چگونه با همانندی ها فرمول ها را بشناسیم؟

آنچه گذشت:مفهوم نیرو از زمان های دور، در استاتیک 
مطالعات  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  دینامیک  و 
در  میالد،  از  قبل  سوم  قرن  در  استاتیک،  روی  باستانی 
کارهای ارشمیدس به حد نهایی خود رسید که هم اکنون نیز 
از فیزیک مدرن را تشکیل می دهند. نیرو کمیتی  قسمت هایی 
برداری است که می تواند سرعت اجسام را تغییر دهد و سبب 
حرکت آن شود. به عبارتی نیروی عامل حرکت به شمار می روددر 
به طور شهودی  را  نیرو  نیروی خالص عامل شتاب است.  واقع 
نیرویی  هیچ  اگر  کرد.  توصیف  ُهل دادن  یا  کشیدن  با  می توان 
اثر همدیگر  یا اگر نیروهای وارد بر جسم  بر جسم وارد نشود، 
و  نمی شود  مشاهده  سرعت  در  تغییری  هیچ  کنند،  خنثی  را 

است. نیوتن  نیرو  یکای  می ماند.  باقی  تعادل  حال  در  جسم 

 طاهره عظیمی1و3، غالمحسین رستگار نسب2 و فاطمه 
عظیمی3

1( انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان کرمان

2( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3( آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

3. معرفی نیروها

3-1. نیروی گرانشی

بنا به قانون گرانش نیوتون هر دو جرم همواره یکدیگر را می ربایند 
)به سمت یکدیگر جذب می شوند(. بیان این قانون به این صورت 
ذره  دو  با حاصل ضرب جرم  ذره  دو  میان  گرانشی  نیروی  است: 
وارون  نسبت  یکدیگر  از  آن ها  با مجذور فاصله  و  مستقیم  نسبت 

دارد. بزرگی نیروی گرانش )F(  از رابطه زیر بدست می آید:
  

در این معادله G ثابت جهانی گرانش است، F  نیروی گرانش بین 
دو جرم، m1  و m2 مقدار دو جرم و r فاصله بین دو جرم است. 
نیروی گرانشی میان جسم  های با جرم کوچک، قابل چشم  پوشی 

است )3(.
قانون گرانش نیوتون می گوید که نیروی گرانش بین دو جسم، با 
جرم آن دو ارتباط مستقیم دارد. یعنی هر چه جرم آن ها بیشتر باشد، 
نیروی گرانش بین آن دو بیشتر است. این قانون هم چنین می گوید 
رابطه  فاصله دوجسم  با مجذور  میان دو جسم   نیروی گرانش  که 
وارون دارد. قانون گرانشی نیوتون به ما می گوید که هرچه اجسام 
از یکدیگر دورتر باشند، مقدار این نیرو کوچکتر است. این قانون 
هم چنین می گوید که کشش گرانشی یک ستاره درست یک  چهارم 
قرار  آن  فاصله  نصف  در  که  است  مشابه ای  ستاره  گرانشی  کشش 
گرفته باشد. به دلیل وجود گرانش، جسمی که در نزدیک زمین قرار 
میگیرد به سمت سطح این سیاره سقوط می کند. جسمی که در سطح 
زمین است نیز نیرویی به سمت پائین را به دلیل گرانش تجربه می کند 
که به علت وجود گرانش است. ما این نیرو را در بدن خود به شکل 
وزن تجربه می کنیم. پیرو این قانون اگر پرتابه ای با سرعت زیاد از 
باالی یک قله پرتاب شود، تحت تأثیر گرانش مسیری منحنی را طی 
خواهد کرد. اگر سرعت این پرتابه به  اندازه کافی باشد، می تواند یک 

دایره کامل را گرد زمین بپیماید و همواره دور زمین بچرخد.

1 2
2

m mF G
r

=

 ]مقاله بنیادی در علم[ 

طاهره عظیمی

در شماره بعدی نشریه خواهید خواند!......

مقاالت ارزشمندی به دست مان رسیده است که در شماره 
با مقاله ای زیبا از  بعدی نشریه خواهید خواند. در نوبت بهار 
ارزش  زمینه  در  فربود  الهام  بانو  و  احمدیان  عبدالرضا  آقای 

فعالیت های آزمایشگاهی آشنا خواهیم شد :
بررسی تاثیر انجام آزمایش بر افزایش 

                                   انگیزه فراگیران درس فیزیک

آزمایشهای فیزیک در دانشگاه و مدرسه نقش بسیار مهمی در 
ایجاد انگیزه یادگیری ودرک بهتر مفاهیم علمی فیزیک دارند. 
نوآوری های جدید در آموزش فیزیک منجر به تغییر روش و 
ابتکار در آموزش شده است .   در این تحقیق به صورت میدانی 
و پخش پرسشنامه بین دانش آموزان  روشهای افزایش انگیزه 

در آموزش فیزیک بررسی شده است .
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 شکل 1: نیروی گرانشی بین دو جرم

3-2. نیروی الکتریکی

نیروی الکتریکی بین دو ذرهی باردار،q1 و q2  که در فاصلهr  از 
یکدیگر قرار دارند با حاصلضرب اندازهی دو بار رابطه مستقیم و 

با مجذور فاصله دو بار رابطه عکس دارد.
بارهای  که  می کند  توصیف  کولن  قانون  پایه ای  مکانیزم  شکل 
هم نام یکدیگر را دفع و نا هم  نام یک دیگر را جذب می کنند]2[. 
شکل اسکالری قانون کولن تنها بزرگی نیروی بین دو بار الکتریکی 
نقطه ای را بیان می کند. اگر جهت مهم باشد پس شکل برداری نیز 

اهمیت می یابد.
بزرگی نیروی الکترواستاتیکی )F( از رابطه زیر بدست می آید:

1 2
2

q qF K
r

=

که r فاصله بین دو بار و   k ، ثابت تناسب است . یک نیروی 
مثبت، جذب دو بار و یک نیروی منفی، دافعه بین دو بار را بیان 
می کند. ثابتk  ، ثابت کولن نامیده می شود )گاهی اوقات هم ثابت 
نیروی کولنی( که به شرایط محیط بستگی دارد و می توان آن را 

محاسبه کرد]2[.
قانون کولن می گوید که نیروی بین دو ذره باردار، ارتباط مستقیم 
با اندازه آن دو دارد. یعنی هر چه اندازه آن  ها بیشتر باشد، نیروی 
نیروی  که  می گوید  هم چنین  قانون  این  است.  بیشتر  دو  آن  بین 
الکتریکی میان دو ذرهی باردار با مجذور فاصله دو جسم رابطه 

وارون دارد و این نیرو در فواصل نزدیک قویتر عمل می کند.

شکل2: نیروی الکتریکی بین دو بارالکتریکی ذره ای

2-3. نیروی الکترومغناطیسی

هرگاه دوبار الکتریکی متحرک داشته باشیم، این دو بار به یکدیگر 
نیروی مغناطیسی وارد میکنند. این نیرو با اندازهی بارها رابطهی 

مستقیم و با فاصله آن ها از یکدیگر رابطه عکس دارد.
اگر دو سیم موازی بلند را در نظر بگیریم و بین این دو سیم جریان 
الکتریکی را برقرار کنیم، خواهیم دید این دو سیم به یکدیگر نیرو 
وارد میکنند. و باتوجه به جهت سیمها، این نیرو میتواند دافعه یا 
نیرویی  باشند  همسو  جریان  دارای  سیم  دو  هرگاه  باشد.  جاذبه 
ایجاد میشود هرچه دوسیم دادرای جریان قوی  ربایشی بین آنها 
تری باشند و در فاصله کمتری از یکدیگر قرار گرفته باشند نیروی 

ربایشی بین آن ها قوی تر است.

بزرگی نیروی الکترومغناطیسی بین دوسیم از رابطه زیر بدست 
میآید:

1 2

2
I I lF

r
µ

π
=

 

 

شکل 3: نیروی الکترومغناطیسی بین دو سیم حامل جریان

4. بیان تعریف مشترک و تشابه بین مفاهیم ذکر شده

هر دو جرمی که در فاصله مشخصی قرار داشته باشند به یکدیگر 
نیرو وارد میکنند. هر دو ذرهی باردار که در فاصله معینی از یکدیگر 
قرار گرفته اند، به یکدیگر نیرو وارد میکنند. ذرات مغناطیسی مانند 
قطبهای آهنربا در فاصله معین به یکدیگر نیرو وارد میکنند. ذرات 
باردار متحرک به یکدیگر نیرو وارد می کنند.دو سیم حامل جریان 
در  نیرو وارد میکنند.  به یکدیگر  که در فاصله معینی قرار دارند 
هر سه نیرو، اندازه ذرات و فاصله بین آنها در اندازه نیرو اهمیت 
دارند و تاثیر گذارند. نیروهای بررسی شده، هرسه در اثر میدانی 
که ذرات در اطراف خود ایجاد میکنند، به وجود میآیند.  برای بیان 
تشابه نیروهای الکتریکی و گرانشی: چرا وقتی لباس پالستیکی را 
از تن خود در می آورید لباس به تن شما می چسبد؟ چرا بعد از 
شانه نمودن سر ، شانه می تواند خرده  های کاغذ را بلند کند؟ چرا 
بعد از راه رفتن روی فرش، اگر به دستگیره در دست بزنید به دست 
شما شوک وارد می شود؟ اینها نمونه  هایی از نیرویی هستند که از 
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بسیاری جهات شبیه به نیروی گرانشی است. زیرا ظاهرا از راه دور 
و از طریق خال اثر می کند. اگر شانه  ای را به سر خود بزنید و آن را 
به توپ پینگ پنگ آغشته به گرافیت آویزان نزدیک کنید، شانه توپ 
را از فاصله ای جذب می کند. اما این نیرو از نوع گرانشی نیست زیرا 
خیلی قویتر از آن است. جاذبه گرانشی بین توپ پینگپنگ و شانه به 
قدری ضعیف است که قابل آشکارسازی نیست. برای اینکه نیروی 
گرانشی آشکار سازی شود، جسمی دراندازه کره زمین یا ماه الزم 
است.  نیروی جدید یک خاصیت موقتی دارد. زیرا اگر بعد از شانه 
زدن مدتی صبر کنید، احتماال اثر این نیرو ناپدید خواهد شد. برای 
اینکه شانه توپ را جذب کند باید بار الکتریکی به آن داده شود. 
این همان نیروی الکتریکی است که شباهت به نیروی گرانشی دارد] 
5[. برای بیان یک مثال برای تشابه نیروهای مغناطیسی و گرانشی 
به مثالی واضح اشاره میکنیم: هنگامی که آهن ربایی را به تعدادی 
میخ نزدیک میکنیم میخ ها جذب آهنربا می شوند و میخ هایی که به 
آهنربا نزدیکترند بیشتر جذب می شوند، هرچه آهنربا قوی تر باشد 
میخ های بیشتری رابه سمت خود جذب می کند و هرچه آهنربا را 
در فاصله نزدیکتری به میخ ها قرار دهیم میخهای بیشتری جذب 
آن می شوند. همچنین دو قطب هم نام آهنربا یکدیگر را جذب می 
کنند. می توان به این مثال پرداخت: مداری شامل دوسیمی که دارای 
جریان عبوری همسو هستند را در نظر بگیریم و پس از ایجاد میدان 
الکتریکی در مدار، دوسیم به یکدیگر نزدیک و جذب هم می شوند 
و هرچه در این مدار سیمها به هم نزدیکتر باشند و جریان ها قوی 

تر باشند نیروی ربایشی قوی تر است. 

                  

    

الکتریکی،  گرانشی،  نیروی  سه  در  ربایش  تشابه  بیان  شکل4-           
مغناطیسی

5.  کدامیک  از این  نیروها معمول ترند و بهتر است ابتدا 

آموخته شود؟

در بین سه نیروی الکتریکی، گرانشی و الکترومغناطیسی: نیروی 
مغناطیسی قطبهای آهنربا به علت در دسترس بودن آهنربا و عینی 
بودن آنها و نیروی ربایشی بین قطبها و اجسام جذب شده به سمت 
آهنربا، قابل مشاهده است اما در موارد پیشرفته تر در بیان چگونگی 
اعمال نیرو نیاز به توضیحات و فهم بیشتری دارد. نیروی الکتریکی 
نیاز به شرایط ویزه تری نسبت به نیروی گرانشی دارد تا این نیرو 
احساس شود، اما مثالهای فراوانی در مشاهده این نیرو وجود دارد. 
برای  نیروها  همانندی  از  استفاده  و  شانه...  به  موها  مثل چسبیدن 
نیروی  نیرو،  این سه  بین  در  اما  موثر است.  بسیار  نیرو  این  درک 
تمام  و  است  بزرگ  جرم  یک  که  زمین  وجود  علت  به  گرانشی 
همه  برای  جاذبه  این  همیشه  و  میکشد.  به سمت خود  را  اجسام 

اجسام اتفاق میافتد معمول تر و در دسترس تر و قابل درک تر 
است و یادگیری آن آسان تر است. با توجه به اینکه اثر نیروی 
گرانشی به وضوح قابل مشاهده است و کاربرد بیشتری دارد و 
همین دالیل باعث ملموس تر بودن فهم آن است. بنابراین بهتر 
و  مدل  نیرو  این  و  شود  گفته  دیگر  نیروهای  از  قبل  که  است 
کلید رمزی باشد برای تدریس دو نیروی دیگر. برای بیان نیروی 
الکترومغناطیسی نیز نیاز است که ابتدا دانش آموز با دو مبحث 

نیروی الکتریکی و مغناطیسی آشنا شود.

6. بیان مباحث فیزیکی و بررسی حالتها و شرایط مختلف 

همانندی ها برای این مباحث از نظر مفهوم نیرو 

وقتی توپی را به هوا پرتاب میکنیم، این توپ پس از طی زمان 
معین و رسیدن به نقطه اوج خود به سمت زمین برمیگردد.

باردار  فلزی  آونگ  یک  به  را  باردار  فلزی  گلوله  یک  وقتی 
آونگ  گلوله  است،  آن  مخالف  بار  دارای  که  میکنیم  نزدیک 
منحرف میشود. اگر بارها ناهم نام باشند گلوله جذب آن میشود. 
اگر یک فلز)آهنی( را نزدیک آهنربا قرار دهیم، به سمت آهنربا 
جدب میشود. اگر دو سیم انعطاف پذیررا در یک مدار قرار دهیم 
و جریان را برقرار کنیم، دو سیم با توجه به جهت شان از یکدیگر 
دور یا به هم نزدیک میشوند. با بررسی همانندی ها در این سه 
رویداد میتوان برای هر مبحث دالیل مشترک را که در تعریف تک 
تک نیروها آمده است بیان کرد. برای پدیده پرتاب توپ; زمین 
و توپ دو جرم هستند که یکدیگر را به سوی خود میکشند و به 
دلیل اینکه جرم زمین نسبت به توپ بیشتر است توپ به سمت 
آن جذب میشود. هرچه توپ به زمین نزدیکتر میشود نیروی بین 
آنها بیشتر میشود. هرچه جرم  توپ بیشتر باشد نیرو نیز بیشتر 
میشود. در مثال گلوله و آونگ نیز، با  استفاده از همانندیها می 
توان بیان کرد که گلوله نقش زمین را دارد و گلوله آونگ، نقش 
فاصله  هرچه  میکنیم  نزدیک  آونگ  به  را  گلوله  که  وقتی  توپ. 
کمتر میشود نیروی بین آنها قویتر و هرچه گلوله ها بار بیشتری 
داشته باشند نیروی بین آنها بیشتر میشود. در پدیدهی آهنربایی 
آهنربا نقش زمین را دارد و فلز را به سمت خود میکشد، هرچه 
فلز قویتر باشد نیرو بیشتر و هرچه فاصله آهنربا با فلز کمتر باشد 
نیرو قوی تر میشود. در پدیدهی دو سیم موازی نیز ؛ هرکدام از 

دو سیم نقش زمین و توپ را دارند.

7. از همانندی ها چگونه میتوان در تسهیل آموزش نیرو 

استفاده کرد؟

کارگیری  به  و  ها  پدیده  بین  همانندیها  از  استفاده  و  با کشف 
نمادهای ساده و مناسب می توان نظمی نو به اطاالعات گسترده 
برای  نظمی جدید  با  دهی  سازمان  و  بندی  یک جمع  به  و  داد 
استفاده بهینه تر دست یافت.  وقتی دانش آموز با مبحث جاذبه که 
آن را به عینه و وضوح در طول شبانه روز بارها مشاهده میکند، 
نیروی  بیان ریاضی  نیوتن که  قانون گرانش  با معرفی  آشناست، 
جاذبه است، بهتر مفهوم  نیروی جاذبه را درک میکند و ویژگی 
و عوامل موثر در آن را می آموزد. در مبحث نیروی الکتریکی با 
معرفی  و  توپ  پرتاب  پدیده  مثل  گرانش  جاذبه  از  مثالی  بیان 
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تعریف  وبیان  باردار  ذرات  با  آنها  دادن  تشابه  و  اجرام  از  هرکدام 
فاصله و  به  آن  تشابه وابستگی  قانون کولن و  الکتریکی و  نیروی 
دانشآموز  برای  الکتریکی  نیروی  فهم  نیروی گرانش،  مانند  ذرات، 
ملموس تر و یادگیری آن سریعتر میشود. معادله ی نیروی ِکولنی 
بسیار شبیه به معادله گرانش ِ نیوتونی است. q نقش m را در این 
قانون بازی می کند مبحث مغناطیس نیز عالوه بر اینکه دانش آموز 
با خاصیت آهنربا آشنایی ابتدایی دارد، میتوان از ویژگی همانندی 
نیروها استفاده کرده و  این مبحث را گسترده تر و روان تر بازگو 
کرد به طوری که به مباحث نیروی وارد بر بار و نیروی وارد بر سیم 
حامل جریان اشاره کرده و در اینجا دانش آموز با مبحث کامل تر 
نیروی الکترومغناطیس آشنا شود. که در بیان این نیرو برای دو سیم 
بهره  الکتریکی  نیروی  با  از تشابه آن  میتوان  به خوبی  نیز  مواز ی 
به جریان عبوری که  نیروهای مشابه خود  مانند  نیز  نیرو  این  برد. 
یکی از عوامل تولید نیرو است وابستگی مستقیم و با فاصله رابطه 
عکس دارد. در این جا i نقش m  و q را دارد. و در هرسه فرمول 
در مخرج کسر فاصله دیده می شود. همانندی ها در یک مبحث 
فیزیکی همچون کلید رمز گشایی است که با بیان عوامل مشترک 
بیان مفهوم دیگر آسانتر می کند. مثال  در ویزگیها، یادگیری را در 
در مبحث نیرو، دانش آموز با دانستن یک نیرو و مرور و یادآوری 
ویژگی های آن می تواند سریعتر و دقیقتر نیروی جدید را به خوبی 
یادبگیرد واین یادگیری تا مدتها با حضور این کلید ارتباطی برای 
ذرات  اندازه  به  حالت  سه  هر  در  نیرو  بزرگی   بماند.  ماندگار  او 
بنابراین  دارد.  رابطه عکس  آنها  بین  فاصله  با  و  مستقیم  وابستگی 
آموزش  برای  را  راه  تواند  می  نیروها  از  یکی  شناخت  و  آموزش 
نیروهای دیگر هموار و آسان تر کند. شناخت یک نیرو و دانستن 
فرمول و وابستگی  به پارامترهایش مثالی مناسب برای یادآوری آن 

نیرو است و پیش زمینه ای برای تدریس نیروهای دیگراست.
سرفصلهای  کاهش  در  همانندیها  این  از  میتوان  چگونه   .8

فیزیک استفاده کرد؟

این مباحث  با توجه به مباحث فیزیک و کاربرد همانندی ها در 
فیزیک،  تدریس  میتوان هنگام  ها،  آن  و وجود عوامل مشترک در 
شاخهی مورد نظررا به عنوان  سرفصل اصلی تدریس کرده و سپس 
موارد مشابه را برای آن به عنوان زیرمجموعه بیان کرد. همانندی ها 
در فهم بهتر مبحث به دانش آموز کمک بسزایی میکند. اما با توجه 
به اینکه شاخه های مختلف علم فیزیک گستردگی فراوانی دارند و 
مباحث هر شاخه زنجیره ای به هم متصلند. با بیان کلی میتوان آنها 
ابتدایی  عوامل  بیان هر مبحث  برای  تا  است  نیاز  و  داد  آموزش  را 
پیدایش آن توضیح داده شود. مثالبرای بیان نیروی الکتریکی باید 
آشنا  نیز  الکتریکی  پتانسیل  و  الکتریکی  میدان  تعریف  با  دانشاموز 
شود که مباحث یک شاخه هستند. البته می دانیم که هر سه این 
نیروها در اثر میدانی در سیستم خود به وجود می آیند. اما در کنار 
همه ی این نیازها میتوان بطورکلی مبحث مورد نظر را به عنوان تیتر 
و سرفصل اصلی آورد و سپس موارد زنجیرهای که در این مبحث 
مشابهند را بیان کرد. مثال طبق این پژوهش نیرو را به طورکلی و به 
عنوان سرفصل درس در نظر گرفته و توضیح داده، سپس موارد ذکر 
شده )الکتریکی، گرانشی، الکترومغناطیسی( را با توجه به همانندی 
شان بیان و ویژگی های مشترک را بررسی کرد. بنابراین در سرفصل 
اصلی نیرو، هرچه مصداق نیرو هست بررسی میشود. در ادامه نمودار 

درختی با سرفصل آموزشی نیرو و استفاده از همانندی در ویژگی 
پارامترهای اثر گذار در اندازه سه نیروی ذکر شده به طور مختصر 

و تیتر وار آورده شده است.                                                                                                                              
9. نتیجه گیری      

که  پژوهش  این  در  شده  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مباحث  از 
این  باشند  می  الکترومغناطیسی  و  گراشی  الکتریکی،  نیروهای 
نتیجه به دست آمد که نکات مشترکی بین آنها وجود دارد. این 
عوامل مشترک عبارتند از: اندازه ذرات باردار در نیروی الکتریکی، 
یا ذره  اندازه جریان  نیز  اندازه جرم اجسام در نیروی گرانشی و 
مغناطیسی در نیروی الکترومغناطسیی، که اندازه نیرو با این عوامل 
رابطه مستقیم داشتند، همچنین عامل مشترک دیگر فاصله بین 
این ذرات است که: نیروی الکتریکی و گرانشی با مجذور فاصله 
رابطه عکس دارند، اما در نیروی الکترومغناطیسی با خود فاصله 
رابطه عکس دارد. استفاده از این همانندی ها در نیروهای ذکر 
شده و بیان این عوامل در تدریس نیروهای مورد نظر، یادگیری 
و فهم مطالب را برای دانش آموزان راحتتر و عمیق تر می کند 
و در مدت طوالنی به صورت مجموعه ای با ویژگی های یکسان 
و زنجیره ای در خاطر دانش آموزان باقی می ماند و این تشابه 
باعث یک پیوستگی در مفهوم نیرو و همچون واژه کلیدی در ذهن 
دانش آموز به علت وجود ویژگی های مشترک می ماند. با استفاده 
از همانندی ها و پیدا کردن نکات مشترک می توان به مجموعه 
ای منظم تر و منسجم تر از یک موضوع آموزشی در زمینه خاص 
از شاخه هایی مختلف رسید که دسترسی به آن راحتتر از یک 
مجموعه گسترده تر  در این مبحث است و این مجموعه منسجم و 
کوچک که شامل موارد مشابه در نیروهای مختلف در شاخه های 

مختلف علم فیزیک است یادگیری و یاددهی را بهبود می دهد.
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دره شیَرز بی شک یکی از شگفت انگیزترین نقاط دیدنی ایران می باشذ. این تنگه در 55 کیلومتری شهر کوهدشت واقع در استان لرستان در بخش زردالن در منطقه ای به نام اوالد قباد قرار دارد. تنگه 
شیرز در ارتفاع 1100 متری سطح دریا در ضلع شرقی وره زرد و در کنار رودخانه سمیره که شاخه اصلی کرخه می باشد واقع شده است. این تنگه زیبا از روستای گدارکه تا کناره رود سمیره در راستای  

جنوب شرقی - شمال غربی کشیده شده است. به علت کوهستانی بودن منطقه در دو فصل ابتدایی سال هوای معتدل و مطبوع است. کوههای مرتفع و دره های نسبتا عمیق ، وضعیت اقلیمی سرد و 
کوهستانی را در منطقه ایجاد کرده است.

بهار و تابستان معتدل و پاییز و زمستان سرد از ویژگی بارز این نوع اقلیم می باشد. شیرز با هندسه ویژه صخره هایش و با پدیده های ساختاری کم نظیرش ، یک جاذبه توریستی خاص در چین خوردگی 
زاگرس به شمار می رود. عقیده زمین شناسان بر این است که این دره درنتیجه فرسایش سنگ های رسوبی شکل گرفته است. این سنگ ها در دوران سوم زمین شناسی )مزوزوییک( یعنی حدود 66 تا 

252 میلیون سال پیش در یک محیط دریایی تشکیل شده اند و به سازندهای آسماری شهرت دارند. این سازندها از آهک های ماسه ای ضخیم الیه و فسیل نرم تنان تشکیل شده اند. عالوه بر سخت بودن 
، بسیار انحالل پذیرند و در اثر بارش باران اشکال زیبایی را آفریده اند.این سنگ ها از تقارن فوق العاده زیبایی برخوردارند که توجه هر بیننده را به خود جلب کرده و آدمی را به تحسین خالق این زیبایی 

ها وادار می کند. این سنگ ها مانند اجزای یک پازل بزرگ ، خودنمایی می کنند. در این تنگه غاری به طول 150 متر وجود دارد که رودخانه ای پر آب از میان آن می گذرد. آب رودخانه درون غار تا زانو 
می رسد و محلی ها به این غار ، پل خدا می گویند.دوران مزوزوییک از سه دوره تریاس ، ژوراسیک و کرتاس درست شده است. در این دوران اولین دایناسورها پدیدار گردیدند. به تدریج اولین پستانداران و 
بعد پرندگان به وجود آمدند و دایناسورها متنوع شدند. اولین گیاهان گلدار نیز در همین دوران به وجود آمد ولی عصر دایناسورها در اواخر کرتاسه یعنی حدود 66 میلیون سال قبل به پایان رسید. اخیرا در 

لرستان ، آثاری از قدمت بشر در 50 هزار سال قبل کشف شده است که پیشینه بسیار مهمی را از قدمت منطقه لرستان در جهان معرفی می کند.
فرستنده متن : صدیقه حسینی - دبیر فیزیک خرم آباد - لرستان                         عکس ها : بهمن ابراهیمی از عکاسان زبردست کشورمان ، این عکس ها را در اختیار ما قرار داده اند. از ایشان و 

همکارعالی مقام بانو حسینی بسیار سپاسگذاریم.



18     مجله علمی ترویجی دانش و آزمایش -حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی 

آموزش علوم با روش یادگیري 
اکتشافي

اکتشاف؛ لذت بخش ترین رخداد خلقت است

معلمان دروس علوم همواره به دنبال راهکار مناسب 
تدریس هستند تا برای شاگردان انگیزه و عالقه ایجاد 
کنند و بتوانند دروس علوم که شامل فیزیک، شیمی، 
زیست شناسی و علوم زمین شناسی است را راحت تر آموزش 
دهند. در این تحقیق روش یادگیری اکتشافی به شکلی ساده 
مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج این تحقیق نشان دهنده 
برای دروسی همچون  اکتشافی  یادگیری  بودن روش  مناسب 
علوم است. به قول انیشتین: زیباترین چیزها در اسرار تجربه 

می شوند  واکتشاف؛ لذت بخش ترین رخ داد خلقت است.
یادگیری  تدریس،  مناسب  راهکار  یادگیری،  کلیدی:  کلمات 

اکتشافی

یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز باید مساله موردنظر 
را مشخص کند و راه حل های ممکن را برای آن درنظر گیرد و مورد 
کند  نتیجه گیری  حاصل  اطالعات  از  سپس  دهد]1[.  قرار  آزمایش 
راهنمایی محدود  با  دراین روش شاگرد  برسد.  کلی  استنباط  به  تا 
در  برسد]2[.  موردنظر  هدف  به  باید  او  راهنمایی  بدون  یا  و  معلم 
این روش، فعالیت آموزشی در کالس مطرح مي شود. سپس معلم، 
شاگردان را به فعالیت و تحقیق تشویق کرده تا با مسئله روبرو شده و 
خودشان به کشف بپردازند. این روش یادگیري موجب افزایش انگیزه 
دانش آموزان و دوام بهتر آموخته ها می شود]3[.  احساس کنجکاوی 
همواره به قوه تصور بشر وابسته بوده و حاصل همکاری و همفکری 

بسیاری از دانشمندان بزرگ است]4[. 

آزمایش اتاق تاریک

وسایل آزمایش:
1- قوطی رب گوجه فرنگی

2- شمع

روش آزمایش:

بجای  که  فرنگی  گوجه  رب  قوطی  ته  مقابل  در  را  روشن  شمع 
سوراخ  میخ  با  آن  ته  در  و  شده  چسبانده  روغنی  کاغذ  آن  درب 
کوچکی ایجاد کرده ایم؛ حرکت می دهیم. سپس از شاگردان به طور 
گروهی خواسته شد تا این آزمایش را انجام و تمامی مشاهدات خود 

را یادداشت کنند و سپس ارائه دهند.
منطقه 10 شهرستان  در  تحصیلي 95-96  در سال  آزمایش  این 
تهران برای دو کالس هشتم که یکی به عنوان گروه آزمودنی گــروه 
آزمــــایش)experimental group( و دیگری به عنوان گــروه 

گــواه)control group( انتخاب شده بودند؛ انجام شد. جامعه 
دانش آموز دختر سال هشتم متوسطه  آزمایش 24  آماري گروه 
اول و جامعه آماري گروه گواه نیز شامل 23دانش آموز دختر سال 
هشتم متوسطه اول بوده است. نمونه آماری به صورت انتخابی و 
آزمون محقق  آن  ابزارهاي  و  است  نظر گرفته شده  هدفمند در 
پرسیده  آموزان  دانش  از  آزمایش  انجام  از  پس  که  بود  ساخته 

شد. 

 بعد از مشاهدات و به دست آوردن نکات، به گروه ها فرصت داده 
می  شود تا پیش بینی کنند که چه عواملی موجب چنین فرایندی 

شده است. این فعالیت با اکتشاف و کنکاش ادامه می یابد.
پیشرفت تحصیلی این دوکالس قبل و بعد از انجام این آزمایش 
با هم سنجیده شد و با این بررسی مشخص گردید شاگردانی که 
با یادگیری اکتشافی آشنا شده بودند راحت تر توانستند مباحث 

علوم را یاد بگیرند و نمراتشان افزایش یافته بود. 
نتیجه گیری:

(پرده)روزنھ                                                      کاغذ روغنی

نمایی ازاتاق تاریک مورد استفاده: 1شکل

محیط آرام ، اظهار عقیده و آزادی بیان 
در علم ، گوش دادن به سخن دیگران و 
سازماندهی مطالب از ارکان آموزش علوم و 

روش اکتشافی است.

 ]روش های آموزش علم [ 

دکتر اشرف السادات شکر باغانی
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شاگردان با استفاده از روش یادگیری اکتشافی مي آموزند که نسبت 
به پدیده هاي اطراف شان کنجکاو باشند]5[ و براي پیدا کردن علل 
استفاده  کنکاش(  و  )اکتشاف  دانشمندان  روش  همچون  روشی  از 
کنند. این مثال یا فعالیتي متشابه با آن، نقطة شروع مناسبی برای 
است.  اکتشاف  و  بحث  استدالل،  تفکر،  به  دانش آموزان  تشویق 
تصور  به  وادار  را  دانش آموزان  می تواند  فعالیتي  چنین  همچنین 
رشد  به  و  دهد  گسترش  را  آنان  ذهنی  مدل های  و  کند  و حدس 
خالقیت آنان کمک کند. به این طریق دانش آموزان تشویق به کار 
گروهی شده، همکاری و ارتباط مابین آنها گسترش مي یابد. در کنار 
راه حل های  یافتن  برای  تحقیق  روند  از  می توانند  دانش آموزان  آن 
مسئله لذت ببرند]6[. همچنین این پویایی در فعالیت باعث ایجاد 

هیجان، کنجکاوی و عالقه به درس می شود. 

پیشنهادها:

1-  محیط آموزشی محیطی کامال آرام و دور از اضطراب و تنش 
باشد و شرایط آموزشی به گونه ای تنظیم شود تا شاگردان بتوانند 
عقاید خود را با آزادی بیان کنند، با عالقه به گفتار دیگران گوش 
مفاهیم  به سازماندهی  و  بیاندیشند  مختلف  مسائل  درمورد  دهند، 
تقویت  آنها  در  تفکر  نیروی  وسیله  به این  تا  بپردازند  خود  ذهنی 

شود. 

2- معلم وسایل کافی دراختیار شاگردان قرار دهد و سواالتی را 
مطرح کند تا آنان با به کارگیری وسایل، راه  حل آنها را کشف کنند 
و بینش الزم را بدست آورند]7[. انجام چنین فعالیت هایی با  ایجاد 
مشاهدة  و  استدالل  مسئله،  توانایي حل  نهان،  اسرار  انگیزه کشف 

دانش آموزان را در یادگیري مفاهیم درسي گسترش می دهد. 
]1] Rickey, D. F. Black box activity: A project in inferring. 
In R. M. Schlenker  (Ed.), Black box activities for seven-
nine science programs and beyond. Washington., (,(1993 
26-18.
 ]2] Redish ; E. F., Teaching Physics with the Physics 
Suite,  John Weily & Sons Inc., Vol. 2003( ,1(.
]3]Jungnickel, Christa., Mc Cormmach,  Russell. 
Intellectual Mastery of Nature. Theoretical Physics from 
Ohm to Einstein ... University of Chicago Press. Vol. .1 
271 ,(1995(.
]4] Kao, Y. S., Gina, A. C. ve Gimm, J. A. Inside the black 
box. The Science Teacher, (49-46 ,(2006. 
]5]Özdem, Y. The nature of pre-service science teachers’ 
argumentation in inquiry-oriented laboratory context. M. 
A Thesis. Middle East Technical University, Ankara. (2009(.
]6] Saari, H.,Viiri, J. A research-based teaching sequence 
for teaching the concept of modelling to seventh-grade 
students. International Journal of Science Education, 
1352-1333 ,(2003( ,)11(25.

مسعود)1391(؛  صدراالشرافی،  السادات؛  اشرف  شکرباغانی،   ]7[
تهران:  ها(؛  مهارت  ها،  شیوه  فیزیک)راهبردها،  آموزش 

انتشارات مدرسه.

با یادگیری اکتشافی آشنا شده  شاگردانی که 
یاد  را  علوم  مباحث  توانستند  تر  راحت  بودند 

بگیرند و نمراتشان افزایش یافته بود. 

 چند دانش آموز طی استفاده از نرم افزارهای عکاسی و آنالیز ضدای برخورد توپ با 
سطح متوجه شدند که بیش از یک برخورد رخ می دهد. این پژوهش باعث راهیابی 

آنها به مسابقات IYNT شد.                   شرح در صفحه 44- مدرسه ایران

ردی
ف

تعداد نفرات  گویه ها
موافق

فراوانی درصد

  در کنکاش و اکتشاف انگیزه آنها در فعالیت این انجام1
کرد ایجاد را شده مشاهده پدیده هاي مورد

24100%

  یادگیري به را آنها عالقه و توجه فعالیت این انجام2
.داد افزایش

1875%

  نداشته عالقه آن به آنها که نبود فعالیت در هیچ جایی3
باشند

2383/95%

%116/4بود کرده کننده خسته را مراحل مشاهده، طول در انتظار4
%1250بود کرده هیجان زده را آنها ساده ابزار این5
  کرده مجذوب را آنها ابزار این راز حل سر بر کنکاش6

بود
1250%
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معرفی انجمن ها و اتحادیه ها

 فعالیت های اتحادیه معلمان فیزیک ایران

اولین  و  اجرایی  دوره هشتم شورای  در  اولین مجمع عمومی 
آموزشی  علمی  اتحادیه  نمایندگان  شورای  العاده  فوق  مجمع 
 1396 بهمن   19 مورخ  پنجشنبه  روز   ، ایران  فیزیک  معلمان 
شرکت  حضور50  با  مقدس  شهرمشهد  کامیاب  شهید  درمرکز 
کننده که دو نماینده از انجمن فیزیک هر استان بودند تشکیل 
گردید. جلسه راس ساعت 9 با خیر مقدم آقای حسن زحمتکش 
دبیر انجمن فیزیک استان خراسان رضوی و آقای توحید گنج 
رییس اتحادیه عامفا آغاز گردید و با سخنرانی و خیرمقدم جناب 
آقای مهندس شفق معاونت پژوهش و نیروی انسانی اداره کل 
سپس  یافت.  ادامه  رضوی   خراسان  استان  وپرورش  آموزش 
تعیین   ، امور  گذاری  مورد سیاست  در  که  کار جلسات  دستور 
حق عضویت اعضای اتحادیه ، بازنگری و اصالح مفاد اساسنامه 
انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک بود توسط نمایندگان 

و شورای اجرایی اتحادیه مورد اجرا قرار گرفت .
موارد مذکور پس ازطرح در جلسه با رای گیری ، تغییرات و 
اصالحات الزم مصوب گردید تا شورای اجرایی در جهت انجام 

امور اداری و ثبت  اصالحات اقدام نماید.
شورای  داد.  پایان  خود  کار  به    17:30 ساعت  در  اجالس  
اجرایی اتحادیه عامفا و مجمع نمایندگان از مسئولین اداره کل و 
انجمن معلمان فیزیک استان خراسان رضوی جهت برگزاری این 

اجالس کمال تشکر و امتنان را دارد.

 همه ساله کنفرانس آموزش فیزیک و آزمایشگاه  به عنوان یک 
محل خوب برای تبادل افکار و اندیشه های معلمان علوم بوده است. 
مجله دانش و آزمایش منتظر دریافت آزمایش های علمی انجمن 

هاست تا آنها را به نام خودشان انتشار دهد.

 ]انجمن ها[ 

توحید گنج - رئیس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران 



21  سال نخست-شماره 2 - 1396                 

المپ های کاتدی را به مدت زیاد و مداوم  روشن نکنید. بر اثر برخورد الکترون با 
تابش  تولید می شود. مراقب  نرم  ایکس  اشعه  و  پراکندگی کامپتون   ، فلز آلومینیم 

های سرطان زا در آزمایش های فیزیک باشید.
ممنوعیت کاربرد :

کودکان ، زنان باردار و افرادی که زمینه سرطان در خانواده خود دارند.
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شد.  شروع   ATLAS آزمایشگاه  مختلف  قسمتهای  معرفی  و 
سپس طی ارتباط مستقیم با این مرکز، دکتر استیون گلد فارب 
)هماهنگ کنندة آموزش و توسعه در سرن( به همراه همکارانش 
 ATLAS آزمایشگاه  و  مرکز  این  مختلف  های  بخش  معرفی  به 
بازدید  امکان  خوشبختانه  پرداختند.  هادرونی  برخورددهندة  و 
از  بعد  شد.  فراهم  نیز  آزمایشگاه  تونل  و  زمین  زیر  از  مجازی 
نماینده  و  مهاباد  فیزیک  )دبیر  رسولی  سلیمان  دکتر  آقای  آن 
ایران در برنامه بین المللی آموزش معلمان)HST2017( به بیان 
تجربیات سفر خود به سرن پرداخته و گزارشی از حضورشان در 

کارگاه های آموزش علوم که توسط موسسه پی. آی:
 S’cool Lab ساختمان  در   PI Perimeter Institute  
برگزار  سوییس   )CERN( اروپا  ای  هسته  های  پژوهش  مرکز 
شده بود، ارائه دادند.آقای رسولی در خاتمه صحبت هایشان یکی 
حاضر  همکاران  مشارکت  با  را  سرن  های  کارگاه  از  نمونه  دو 
آقای  شنبه،  پنج  روز  برنامة  پایان  در  دادند.  انجام  سمینار  در 
خلیلی به نمایندگی از اعضای هیأت تألیف، سرفصل های فیزیک 
دوازدهم را معرفی کرده و به پرسش های همکاران پاسخ گفتند.

فیزیک  )دبیر  بهمنی  آقای جهانگیر  ابتدا  روز جمعه،  برنامه  در 
مورد  در  اختراعات(  داوری  کارگروه  عضو  و  پژوهشگر  مریوان، 
برنامه  ادامة  کردند.  صحبت  فکری  مالکیت  و  اختراعات  ثبت 
به  فخرائی  بهاره  آن خانم  بود که طی  ای  نوعی کالس شیشه 
همراه تعدادی از دانش آموزان خود در دبیرستان علوم یک نمونه 
تدریس کاوشگری را در دو زنگ در مقابل همکاران به نمایش 
گذاشتند. در پایان کالس نظرسنجی از همکاران و دانش آموزان 
داده  پاسخ  وقت  با  متناسب  همکاران  سؤاالت  به  و  شد،  انجام 
)دبیر  غفوری  ساسان  آقای  صبح،  جمعه  برنامه  ادامة  در  شد. 
فیزیک سقز( سخنرانی با موضوع »محاسبه ارتعاشات شبکه مدل 
کرونینگ و پنی در ترازهای انرژی جامدات« ارائه دادند. حسن 
ختام برنامه تدریس مفاهیم حرکت دایره ای و حرکت نوسانی 
شد.  انجام  آویردی  هادی  آقای  جناب  گرامی  استاد  توسط  که 
در انتها، ضمن تشکر از حضور صمیمانة همکاران و تالش های 
شبانه روزی عوامل اجرایی جهت هر چه بهتر و پربارتر برگزار 
شورای  اعضای  همچنین  و  سمینار  سخنرانان  از  برنامه،  شدن 
قبلی انجمن فیزیک استان کردستان تقدیر به عمل آمد.گواهی 
انتهای مراسم اختتامیه به همکاران شرکت  نیز در  نامه حضور 
کننده در سمینار تقدیم شد، و برنامه با گرفتن یک عکس دسته 

جمعی و ناهار به پایان رسید.

 گزارش استان ها

سمینار تخصصی فیزیک در کردستان

استان  آزمایشگاه  و  فیزیک  تخصصی  سمینار  سومین 
کردستان، در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 26 بهمن 96 

با پذیرش و استقرار شرکت کنندگان آغاز شد. 
استان  فیزیک  )سرگروه  ابراهیمی  سعداهلل  آقای  ابتدا  در 
کردستان(، ضمن خوش آمدگویی به حضار، و معرفی برنامه ها 
و اهداف سمینار، گزارش مختصری از فعالیتها و دستاوردهای 
سال گذشته گروه فیزیک و همکاران در سطح استان ارائه کردند.

سپس فیلم تدریس نمایندة دبیران فیزیک استان کردستان در 
سیزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس فیزیک کشوری که 
23 تا 26 تیرماه امسال در مشهد برگزار شده بود، به نمایش 
درآمد. سی دی کامل این جشنواره که شامل سه بخش 1-کل 
تدریسهای 32 استان شرکت کننده، 2- کارگاه های آقای دکتر 
فرخ نیا، و 3- مطالب تکمیلی فیزیک دهم )فیلم های برتر 3 
دقیقه ای، طرح درس های برتر و ...( است، به زودی تکثیر و در 
اختیار سرگروه های شهرستان ها قرار خواهد گرفت تا جهت 

استفادة همکاران در سراسر استان توزیع شود.

بود  آن  کاربردهای  و  نانوفناوری  مورد  در  ها  از سخنرانی  یکی 
که توسط آقای دکتر نادر امینی)پژوهشگر فعال و دبیرآموزش و 
پرورش ناحیه 2 سنندج( ارائه شد. پس از استراحتی کوتاه، آقای 
نوآوری های  بروجنی سخنرانی جذابی در مورد  روح اهلل خلیلی 
آموزشی و روش پ.م.ت )پیش بینی، مشاهده، توضیح( ارائه دادند 

که به دلیل استقبال همکاران تا آخر وقت نوبت صبح ادامه یافت.

    برنامه نوبت عصر پنج شنبه، با کلیپی در مورد مرکز سرن 

 ]گزارش های مرجع[ 

بهاره فخرایی دبیر فیزیک سنندج، استان کردستان
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کالس کاوشگری
گزارشی ازتدریس به روش کاوشگری 
علمی-تخصصی  سمینار  سومین  در 

دبیران فیزیک استان کردستان
26 و 27 بهمن 1396- پایه یازدهم

از دی ماه سال گذشته که توفیق حضور در در دانشگاه اصفهان و 
 )IBSE1( کاوشگری  روش  به  علوم  آموزش  کارگاههای  در  شرکت 
 LAMAP ایران و مؤسسه  اداره کل آموزش و پرورش  با همکاری 
فرانسه )که هدفشان ارتقاء کیفیت آموزش علوم و فناوری در سطح 
بتوانم  این فکر بودم که  المللی است( نصیبم شد، همیشه در  بین 
این روش فوق العاده و کارآمد را در کالس های متوسطه دوم اجرا 
در  شده  ارائه  درسهای  طرح  و  ها  آموزش  اینکه  به  توجه  با  کنم. 
و دانش  یافته،  تمرکز  اول  روزه، روی دورة متوسطة  این کارگاه 7 
آموزان این مقطع را به عنوان نقطة شروع کار هدف قرار داده بود، 
و از طرف دیگر، وقت محدود و حجم زیاد مطالب در مقاطع باالتر، 
اجرای این روش در سطح دبیرستان عمال غیرممکن می نمود. اما 
امسال با دورنمای رسیدن به این هدف )حتی شده یک یا دو جلسه(، 
کالسهای خود را در دبیرستان علوم ناحیه 1 سنندج شروع کردم، 
و پس از زمینه سازی هایی که از اول سال در این کالس ها انجام 
داده بودم )مانند عادت دادن دانش آموزان به کار گروهی، مشارکت 
فعالیت های  انجام  تقویت روحیه پرسش گری،  یادگیری،  در روند 
در   )... و  در کالس،  آزمایشها  عملی  انجام  و  ورزی  گروهی، دست 
نهایت موفق شدم دو جلسه از کالس های پایه یازدهم را با این روش 
اداره کنم، که بسیار مورد توجه و استقبال دانش آموزان قرار گرفت.

از آنجایی که یکی از هدف های مهم گروه فیزیک استان کردستان 
در سال تحصیلی جدید باز کردن در کالس ها به روی همکاران و 
ارائه روشهای کارآمد و جدید به یکدیگر بود، از من خواسته شد تا در 
سمیناری که در آخر بهمن ماه 96 برگزار می شد، یک اجرای زنده 
به همراه دانش آموزان داشته باشیم و تا حدودی بتوانیم یک کالس 

واقعی را با توجه به امکانات موجود در سالن به نمایش بگذاریم.

گزارش کالس برگزار شده
بستن  بهم  با  قبل،  جلسة  دو  در  آموزان  دانش  ها:  زمینه  پیش 
مقاومت ها به دو روش موازی و متوالی آشنا شده اند و طرز به هم 
را  مولتی  به کمک  معادل شان  مقاومت  اندازه گیری  و  آنها  بستن 
یاد گرفته اند. همچنین نکات مربوط به هر روش و نحوة محاسبة 

مقاومت معادل در هر حالت را نیز می دانند.

شروع تدریس: پس از شروع کالس، و توجه به گروهی نشستن 
دانش آموزان، به کمک پرسش و پاسخ آغازین، مطالب جلسة قبل 
را خیلی کوتاه مرور می کنیم. سپس به عنوان معمای آغازین! شکل 
زیر را روی تخته می کشیم و از دانش آموزان می پرسیم که این 

1  Inquiry Based Science Education

کدام یک از دو حالت گفته شده است؟

می  آنها  از  حال  دهند.  می  جواب  درست  همه  بدیهی  طور  به  که 
خواهم در گروه های خود دنبال راهی بگردند که بدون بهم زدن این 
ساختار و تغییر دادن شکل چینش مقاومت ها، و فقط با اضافه کردن 

دو سیم رسانای دیگر، بتوانند این مجموعه را موازی کنند!

با  اند،  طبق معمول، منتظر می مانم تا بچه ها که کاماًل گیج شده 
همفکری در گروه های خود به دنبال جواب بگردند و راه حل های 
احتمالی را بررسی کنند. پس از رسیدن به جواب، و نوشتن جواب 
درست روی تخته توسط یکی از دانش آموزان، کار اصلی این جلسه را 
با طرح یک پرسش و توزیع کاربرگ 1 در بین گروه ها شروع می کنم.

پرسش گروهی این جلسه:

»4 مقاومت مشابه 120 کیلو اهمی در اختیار دارید. به چند صورت می 
توانید آنها را به هم ببندید؟«

است!  استفاده شده  اینجا  در  کردن  غافلگیر  روش  از  معمول،  طبق 
جلسات  در  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با  و  بدیهی،  طور  به  چون 
اما وقتی  آموزان نمی رسد.  به ذهن دانش  بیشتر  گذشته، 2 حالت 
های  حالت  تعداد  به  میتونه  گروه  کدوم  ببینیم  »حاال  گویم  می 
این  بستن  به هم  راه های جدید  دنبال  برسه!« کنجکاوانه  بیشتری 
چهار مقاومت می گردند. هر دانش آموز ابتدا باید طرح هایی که به 
ذهنش می رسد را روی کاربرگ در محل مشخص شده کشیده و پس 
از چند دقیقه با اعضای گروهش به اشتراک و بحث بگذارد. شنیدن 
یا بیشتر رسیده  اینکه بعضی گروه ها به چهار- پنج حالت مختلف 
اند، بقیه گروه ها را هم تشویق به پیدا کردن حالت های بیشتر می 
 A2 کند. در نهایت هر گروه باید طرح های نهایی را روی یک کاغذ
کشیده و پس از اتمام زمان در نظر گرفته شده که حدود یک ربع 
است، روی تخته کالس نصب کند. سپس یک نماینده از هر گروه به 
کنار پوستر مربوط به خود آمده و به توضیح طرح ها می پردازد. به 
کمک بحث و همفکری با دانش آموزان کالس، طرح هایی که اشتباه 
یا تکراری است را حذف یا اصالح می کنیم. گروه های بعدی هم به 
همین ترتیب، طرح های خود را توضیح می دهند و با طرح های گروه 

های دیگر مقایسه می کنند.
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است  ممکن  حالت  ده  همان  که  نهایی  بندی  جمع  یک  به  نهایت  در 
رسیده، و روی تخته رسم می کنیم.

بعد از آن کاربرگ 2 بین گروه ها توزیع می شود. پرسش مطرح شده در 
این کاربرگ این است: 

»در هر یک از حالتهای ممکن برای بسنت این 4 مقاومت، مقاومت معادل به 
طور تئوری چگونه به دست می آید؟«

گروه ها باید با توجه به روابطی که در مورد مقاومت های موازی و متوالی 
می دانند، برای هر حالت به یک رابطة مناسب دست پیدا کنند. ادامة 

کاربرگ به جلسة بعد موکول می شود.

زنگ بعد:

جواب گروه ها را چک می کنیم، و هر گروه مسئول نوشتن رابطة مربوط 
به یک یا دو حالت از کل حالت ها می شود. در نهایت می خواهیم مقدار 
مقاومت معادل را در هر حالت حساب کنند. سپس به هر گروه 4 مقاومت 
120 کیلو اهمی داده می شود تا یک یا دو حالتی که به عهدة گروهش 
بوده را عماًل بسته، مقدار عملی مقاومت معادل مجموعه را اندازه بگیرد، 
با چسب  باید  بنویسد. همچنین  و روی تخته کنار مقدار محاسبه شده 
مقاومتهای بسته شده را روی تخته کالس هم بچسبانند تا سایر دانش 

آموزان نیز شکل عملی مدارهای بسته شده را ببینند.

  

  

ها  گروه  بین   3 کاربرگ  انتهای کالس،  ارزشیابی  عنوان  به  آن  از  پس 
توزیع می شود، و طی آن می خواهیم ببینیم آیا دانش آموزان می توانند 
تشخیص دهند از بین مدارهای داده شده، هر یک مشابه کدام یک از ده 

حالت ممکنی است که قبال رسم کرده بودیم؟

در پایان کالس، یک نظرسنجی از همکاران و دانش آموزان انجام شد، و تا 
حدودی که زمان اجازه می داد، به سؤاالت ایجاد شده در ذهن همکاران 

در مورد این روش پاسخ داده شد.

 

اجرای روش کاوشگری در کالس درس واقعی در دو کالس 26 نفره پایه یازدهم در 
دبیرستان علوم- ناحیه 1 سنندج- 17 بهمن 1396

 

شکلهایی که دانش آموزان در کالس واقعی رسم کرده و به منایش گذاشته اند.
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کاوشگری یکی از روش های تفکر برانگیز 
در تدریس علوم ساینس است.

 بیشتر کشورهای توسعه یافته با روش های 
مبتنی بر کاوشگری تدریس می کنند.

با جرات می توان گفت که اختالف بین 
روش تدریس های سنتی و مدرن از همین 

جا آغاز می شود.

اولین کارهای تیمی در علم با فعالیت های 
کاوشگری شروع و استمرار می یابد.

در  ایم.  آورده  بخش  این  در  را  ها  مقاومت  کاربرگ  نمونه 
صورت تمایل به دیدن سایر کاربرگ ها با گروه فیزیک استان 

کردستان تماس بگیرید. 
همچنین به صورت ویژه می توانید آنها را بارگذاری کنید و 

ببینید و پرینت بگیرید.

راهبردهای معلمی1: معلم در تمام مدت سعی می کند نقش ناظر و هدایت کننده را در فرایند کالس داشته، و بدون هیچ گونه 
قضاوتی، دانش آموزان را تشویق به ارائة طرح های بیشتر کند. همچنین مراقب است که همة اعضاء در فرایند یادگیری مشارکت نمایند 

و مراحل را به ترتیب طی کنند.
راهبردهای معلمی2: در کالس واقعی، این جلسه با 3 مقاومت با اندازه های مختلف انجام شده بود، که برای شروع و انجام در کالس 
عملی تر و مناسب تر است.با کمک جابجایی مقاومت ها می توان 8 حالت مختلف به دست آورد. از آنجایی که قبال این فعالیت توسط 
دانش آموزانم انجام شده بود، ناچار به ایجاد یکسری تغییرات در پرسش اولیه شدم تا آنها بتوانند در روز سمینار نیز عماًل با فعالیت درگیر 
شوند. اما با تمام این اوصاف، فعالیت »4 مقاومت مشابه« می تواند به عنوان پرسش جدید یا فعالیت تکمیلی گروهی منزل به دانش آموزان 

داده شود.

@kurdphysics
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 اثرات طرح همیار معلم
 پیشرفت معلم در گرو تغییر نگاه اوست!

طرح همیاری یعنی پرورش افرادی که در آینده نه چندان دور می توانند 

موقعیت وجودی خود را تثبیت منایند و یا راه و روش و رفتار صحیح را به 

اطرافیان بیاموزند و زندگی مساملت آمیز و منطقی داشته باشند، زندگی که 

توأم با بهره دهی و بهره مندی بهینه از امکانات موجود در جامعه آنان است. در این 

طرح معلم به عنوان مسئول و مدیر یادگیری، دانش آموزان را در مسیر یادگیری هدایت 

می کند و در حقیقت راه یادگیری را تسهیل می مناید. بنابراین معلم در این طرح تسهیل 

کننده امر یادگیری است و متامی سعی و تالش او در کالس، فعال کردن دانش آموزان 

درفعالیت های گروهی است. در این طرح دانش آموزان عالوه بر یادگیری مطالب درسی 

از نظر رفتاری و پرورشی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند. در پژوهش حارض سعی بر 

آن بوده که با توجه به اهمیت طرح مشارکت و همیاری و برنامه ریزی مناسب ضعف 

بیشرت  آنجا که  از  را کاهش دهم.  فیزیک  پایه دهم متوسطه دوم درس  آموزان  دانش 

دانش آموزان می گویند، در درس فیزیک ضعیف هستیم، لذا این موضوع مهم فکرم 

توانیم  می  محفوظات چگونه  و  دانش  انتقال  جای  به  که  به خود مشغول ساخت  را 

ضعف دانش آموزان را در درس برطرف سازیم یا بهبود بخشیم. در این طرح از طریق 

پرسشنامه، ارزشیابی تشخصیصی و آزمون درسی، عالقه مندی دانش آموزان را نسبت به 

درس فیزیک در طول یک سال تحصیلی سنجیدیم. اجرای این طرح نه تنها افزایش منرات 

بلکه ایجاد و عزت نفس، مترکز و دقت بر روی مسائل، مشارکت و همیاری این گروه ها 

و رقابت سامل بین آنها و کسب مهارت هایی از جمله مهارت برنامه ریزی دقیق و مناسب 

در زندگی روزمره را در برداشت.

 ]تجربه های کالس داری آموزش علوم [ 

 علی سماعی1 و مریم ملکی2 و مهناز ملکی3

1- کارشناس ارشد فیزیک )حالت جامد( دبیر فیزیک آموزش و 
پروش استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار

2- کارشناس ارشد فیزیک، دبیر فیزیک آموزش و پروش استان 
خوزستان، شهرستان اهواز

3- کارشناس ارشد فیزیک، دبیر فیزیک آموزش و پروش استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان

مقدمه

 براساس آخرین یافته های علمی دانشمندان تعلیم و تربیت مانند جان 
دیوئی و... برای یادگیری بهتر و عمیق تر در دانش آموزان، بهتر است 
آنان را فعال بارآورده و آنان را در یادگیری مشارکت دهیم. برای مشارکت 
و افزایش یادگیری در آموزش های مدرسه استفاده از شیوه های تحقیق و 

پژوهش بیش از سایر شیوه ها توصیه و تاکید شده است.
 معلم باید در نقش راهنما، هدایت گر و دوست صمیمی دانش آموزان 
باشد و زمینه رشد و خالقیت آنان را فراهم نماید. اما امروز فاصله بین 
عاطفی  و  شناختی  روانی،  تجربی،  نظرفکری،  از  آموزان  دانش  با  معلم 
و  معلم  لذا  و  است  شده  یکدیگر  با  آنان  تعامل  و  نزدیک  ارتباط  مانع 

دانش آموزان نسبت به یکدیگر احساس بیگانگی دارند و بعضاً عدم 
تعامل صحیح و صمیمی منجر به تنفر آنان از یکدیگر شده و فضا 
بدبینی  به یک فضای  تبدیل  را  )مدارس(  آموزشگاه ها  و محیط 
شکوفایی  رشد  عدم  بر  عالوه  که  کرده  طرفین  برای  نامساعد  و 
استعداد دانش آموزان، در تربیت صحیح اسالمی آنان ناموفق جلوه 

گر می شود.

 لذا بیش از هر زمان دیگر نیاز به طرح همیار معلم احساس می 
با سیاست گذاری و تدبیر حوزه ستادی وزارت آموزش  شود که 
و پرورش و عملیاتی و اجرایی نمودن آن در مدارس امکان پذیر 

خواهد بود.
  طرح همیار معلم

   یعنی پرورش شهروندانی متخصص و با استعداد که بتوانند در 
آینده نقش های مختلفی را در زندگی ایفاد کنند. نوعی زندگی 
که همراه با مسئولیت پذیری و تفکر عاقالنه و بینش و  آگاهی و 
بهره مندی بهینه از امکانات موجود همراه باشد. تا به این وسیله، 
در  متعالی  اهداف  به  نیز  خود  کشور،  پیشرفت  به  کمک  ضمن 

تمامی مراحل برسند.

  تبیین مسأله

 با مطرح کردن سؤاالت و جواب توسط دانش آموزان زمینه ای 
در  پیدا کردیم.  فردی  تفاوت های  و  آنها  با  بیشتر  آشنایی  برای 
این اوضاع و احوال متوجه شدیم که تعدادی از دانش آموزان در 
ریاضیات مشکل  حل مسائل کتاب ضعیف هستند. و در قسمت 

داشتند.
آشفته و سردرگم شده بودیم. شور و اشتیاق و انگیزه یادگیری 
بودیم  آگاه  امر  این  بر  نمی کردیم. در ضمن  آنها مشاهده  را در 
که بیشتر دانش آموزان کالس معدل باالی19 دارند. در فکر فرو 
به حل  نسبت  انگیزه  نداشتن  و  بی عالقگی  این  علت  که  رفتیم 
مسائل چیست؟ آیا پدر و مادرها در طول تابستان برای بچه ها 
برنامه ریزی مناسبی داشته اند؟ آیا دانش آموزان خودشان برای 
این  حل  برای  نباید  آیا  کنند؟  می  ریزی  برنامه  ها  کالس  تمام 

مشکل فکر اساسی کرد؟!!
که جلسه  دادیم  اطالع  آموزان  دانش  به  دوم  پایان جلسه  در   
داشت.  راهنمایی خواهیم  علوم  از درس  تشخیصی  آزمون  آینده 
برطبق تجربیات سال های گذشته، آزمون تشخیصی بهترین روش 
برای شروع درس جدید و ارتباط آن با مباحث قبلی است که در 
دوره راهنمایی آموزش دیده اند. اکثر دانش آموزان اعتراض کردند 

علی سماعی
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و عده ای بی تفاوت بودند. در ابتدای جلسه بعد آزمون شامل 15 سؤال 
 25 امتحان  این  در  شد.  گرفته  راهنمایی  های  کتاب  از  ساخته  معلم 
درصد سؤاالت مربوط به دانش، 25درصد مربوط به سطح درک و فهم، 
30درصد مربوط به کاربرد و 20درصد مربوط به سطح تجزیه و تحلیل، 
بود که میانگین نمرات پایین بود. هم چنین اولین ارزشیابی درس فیزیک 

را در مهرماه برگزار کردیم. متاسفانه نمرات کالس خوب نبود. 

به منظور جمع آوری اطالعات دقیق تر و رسیدن به هدف مورد نظرمان 
و اطمینان در تشخیص روش تصمیم گرفتم موضوع طرح همیار معلم را 

با همکاران در میان بگذاریم.
 در حل مسئله اهداف طرح همیاران معلم به شرح ذیل می باشد

 الف( بهره گیری از توانمندی تحصیلی دانش آموزان ممتاز هر درس 
به منظور رفع اشکاالت درسی از سایر دانش آموزان

ب( نهادینه کردن فعالیت های گروهی و ارتقاء کیفی تعامل اجتماعی 
دانش آموزان و تقویت اعتماد به نفس آن ها

 تحقیق نشان داده است که فنون یادگیری مشارکتی منجر به موارد 
زیر می شود:

1- ارتقاء یادگیری و موفقیت علمی دانش آموز
2- ارتقای حافظه ی دانش آموز

3- افزایش رضایت دانش آموز با تجربه ی یادگیری هایشان
4- توسعه ی مهارت های دانش  آموزان در ارتباط شفاهی

5- توسعه ی مهارت های اجتماعی دانش آموزان
پنج عنصر یادگیری مشارکتی- همیار معلم

1- وابستگی متقابل مثبت
2- تعامل رو در رو

3- پاسخگویی انفرادی و گروهی
4- مهارت های میان فردی و گروه کوچک

5- فرایند گروهی

از  دسته  آن  که  است  معتقد   )1383 فر،  قدرت  از  نقل  )به  کالرک   
معلمانی که با روش غیرمستقیم تدریس می کنند نسبت به معلمانی که 
از این روش استفاده نمی کنند کارایی بیشتری دارند. به این دلیل که 
دانش آموزان در شیوه تدریس غیرمستقیم، مشارکت فعال تری دارند و 
معلم می کوشد تا دانش آموزان را به تفکر وارد و آنها را با موقعیت های 
تدریس مستقیم سنتی،  در شیوه  که  در حالی  نماید،  درگیر  یادگیری 

معلم صرفاً مطالب را به دانش آموزان انتقال می دهد.

 بالغیت )1385( در مقاله ای تحت عنوان »ویژگی های یک معلم از 
دیدگاه ژان پیاژه« موافق روش های فعال ژان پیاژه در امر یادگیری است 
و وظایف و ویژگی هایی را که ژان پیاژه برای یک معلم در بهبود فرآیند 

آموزش و پرورش ضروری می داند را چنین بیان کرده است.
آشنایی با پژوهش و روان شناسی

1- خالقیت و تخصص در عمل
2- تالش

ایجاد  معلم، جهت  همیاران  برای  تشویقی  های  روش  از  استفاده   -3
انگیزه برای همکاری کردن

پیشرفت  روند  در  بهبود  برای  ضعیف  آموزان  دانش  از  ارزشیابی   -4
تحصیلی دانش آموزان ضعیف

 

)توسط  معلم  همیار  طرح  پیرامون  شده  انجام  اقدامات 

دانش آموزان(

 1- بر عهده گرفتن چند دانش آموز ضعیف توسط یک همیار با 
نظارت معلم دادن کنفرانس و توضیح درس گذشته توسط همیاران، 

قبل از شروع درس جدید، برای یادآوری مطالب گذشته
2- نوشتن خالصه ای از درس تدریس شده بعد از تدریس معلم و 

در زمان پایانی کالس، برای یادآوری دروس تدریس شده،

3- ایجاد یک محیط آموزشی مناسب تأثیر بسزائی بر رشد دانش 
کالس  در  آموزان  دانش  دادن  قرار  روند  در  گذارد.  می  آموزان 
آنان  به  نسبت  مثبتی  نگرش  و  احساسات  همواره  باید  )آموزگار 

داشته باشد(
 در این شیوه دیدگاه معلم نسبت به دانش آموزان به سرعت مورد 

توجه قرار گرفته و سبب پیشرفت آنها می شود.

 برای نیل به یک تجربه آموزشی موفق و آرمانی برای همه دانش 
ایجاد  فکری  هم  و  همیاری  با  همراه  مثبت  محیط  یک  آموزان 

نمودم.
 نتایج حاصل از اجرای طرح

1- دانش آموزان قادر بودند که تمرینات درس مورد نظر را به نحو 
مطلوب حل کنند و اگر مطلبی خارج از کتاب هم مشاهده کردند 

قادر به تشخیص آن باشند،
2- عالوه بر آن می توانستند موارد تدریس شده را در متن درس 
در ذهن  احیاناً  توضیح دهند و سؤاالت مختلفی که  و  پیدا کنند 

شان ایجاد می شود را مطرح کنند.
3- از خود نیز سؤاالتی می پرسیدند و در برگه سؤاالت گروهی 
یادداشت و بحث می کردند. همچنین نکات مهم مسئله را یادداشت 

کرده و به آنها توجه بیشتری می کردند
می  تجسم  ذهن  در  را  مطالب  امکان  تا حد  مطالعه،  هنگام   -4
کردند. برای اندیشه های مختلف دیگران اهمیت قائل شوند. بدانند 

که چه وقت باید سؤال بپرسند
دیگران  نفهمید،  را  مطالبی  گروه،  اعضاء  از  عضوی  چنانچه   -5
برایش توضیح می دادند. همچنین با تقسیم کار، زودتر به اهداف 
دانش  خاطر  رضایت  موجب  مسلماً  که  شویم،  نزدیک  آموزشی 
آموزان و دبیر بود. راندمان درس باالیی به دست آمد و از حواس 
پرتی ها و عدم تمرکز حواس در کالس درس جلوگیری به عمل 
آمد. دانش آموزان گوشه گیر و منزوی به فعالیت واداشته شدند و 
خالقیت های آنان را بروز کرد. ایجاد ارتباط صمیمی و دوستانه بین 

دبیر و دانش آموزان از نکات مهم دیگر اجرای طرح بود.
 یک نمونه گزارش طرح همیار معلم در کالس دهم تجربی

 رسالت خطیر آموزش و پرورش تعلیم و تربیت نیروهای خالق و 
نوآفرین است که با توانایی و خالقیت خود می توانند زمینه توسعه 
و ترقی، پیشرفت معنوی و مادی سرزمین خویش را فراهم سازند. 
مدرسه  در  تربیت  و  تعلیم  نظام  های  فعالیت  کلیه  زمینه  این  در 
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پرتابگر الکترونی رو به صلیب - آزمایش های لوله کاتدی

اتصال یک موتور الکتریکی مانند موتور الکتریکی چرخ خیاطی به شدت به سرعت دوران 
مولد واندوگراف می افزاید. اما خیلی زود منجر به سرخوردن و لق شدن تمامی قطعات 

مکانیکی می گردد. بهتر است با کمک یک پدال چرخ خیاطی یا مدارهای کنترل کننده 
، سرعت آن را کنترل کرده یا قرقره واندوگراف را در سایز بزرگتری انتخاب کنید. همواره 
مراقب برق شهری باشید. اگر در این کار تجربه و تخصص ندارید هرگز انجام ندهید زیرا 

باعث سوختن وسایل منزل می شود!

برای مشارکت و افزایش یادگیری در آموزش های 
مدرسه استفاده از شیوه های تحقیق و پژوهش 

بیش از سایر شیوه ها توصیه و تاکید شده است.

صورت می گیرد، مدرسه به عنوان اولین کانون مرتبط با دانش آموزان 
در این نظام نقش اساسی و کلیدی را در رسیدن به اهداف مذکور بر 

دوش می کشند.
تا به  براین اساس طرح همیار معلم را شبیه کار خود قرار دادیم   

اهداف مورد نظر برسیم از جمله:

 الف( بهره بندی از توانایی دانش آموزان
ب( گسترش فعالیت های گروهی

ج( باال بردن اعتماد به نفس
د( ایجاد صمیمت با معلم

 برای رسیدن به اهداف مذکور اقدامات زیر انجام شد.
 نیم سال اول:

 الف( اثر بخشی به درس فیزیک
ب( کالس موضوعی

ج( استفاده از آزمایشگاه
 نیم سال دوم:

الف( برگزاری امتحان گروهی
ب( دیدن آزمایش های فیزیک و ارائه ی نظر در کالس

نقاط قوت
ایجاد انگیزه

اعتماد به نفس
کالس داری

کارگروهی
بروز استعداد

مسئولیت پذیری

یکی از نقاط ضعف این  طرح کمبود وقت است با توجه به اینکه زمان 
درس فیزیک در هفته کم می باشد، برای برنامه ریزی و همکاری همه 

ی دانش آموزان با مشکل مواجه می شویم.
فرم نظر سنجی فعالیت همیار معلم درس فیزیک دهم دبیر مربوطه

عالیخوبمتوسطضعیف عدم اجرانوع فعالیت
* اداره کالس

* تعامل  سر گروه ها
* ویدئو پروژکتور

* برگزاری امتحان گروهی
 نظارت بر اجرای کالس

*
 تهیه وبالگ همیار معلم

*
 انتقال مطالب به دانش  

آموزان غایب

*
منابع

]1[ حمیدرضا فرومدی، مقاله، ارزشیابی از نگاهی دیگر.

]2[ سیف، علی اکبر، اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی، شماره 
چاپ دوم، انتشارات دانشگاه پیام نور،1371.

ششم،  چاپ  آموزش،  خدمت  در  ارزشیابی  طاهره،  رستگار،   ]3[
تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی منادی تربیت 1386.

]4]Chen C, Lee H. Personalized E-Learning system using 
Item Response Theory. Computers&  Education. ;2005 
255-237:(3(44.
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با این که تخت هوا در ازمایشگاه جای زیادی می گیرد ولی یک ابزار خوب برای درک مفاهیم حرکت است.

رئوستا یکی 
از ابزارهای 
بسیار عالی 
برای کنترل 
شدت جریان 
در مدارهاست. 
کافیست آن 
را موازی به 
منبع تغذیه 
ببندید و از ریل 
باالیی و یکی 
از فیش های 
پایینی خروجی 
بگیرید. عالی 

عمل می کند.
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 info@phy20.com

آزمایش های کودکان )7-12 سال( 
 آزمایش های کودکان خود را برای ما بفرستید!

یک   پشت  از 
ای  شیشه  ظرف 
را  ربا  آهن  یک 
براده  مقداری  به 
داخل  که  آهنی 
ای  شیشه  ظرف 
ریخته اید ، نزدیک 
به  ها  براده  کنید. 
و  چسبند  می  آن 
بسیار شگفت انگیز 
با حرکت آهن ربا 
شوند. می  جابجا 

 هر گاه دسته کلید یا وسیله ای از دست شما درون توالت افتاد آن را می توانید با کمک یک آهن ربای قوی بیرون آورید. آهن رباهای قوی نئودیمیوم در ابزارفروشی ها 
معتبر وجود دارند و این کار را می کنند. خوب است بدانید که در برخی از دامداری ها به گوساله ها ، یک قطعه آهن ربای مخصوص می دهند که قورت بدهد تا در درون 
معده او باقی بماند. این احتماال وجود دارد که در البالی علوفه ها ، میخ و پیچ و مهره وجود داشته باشد و این حیوان با خوردن آن دچار زخم های شدید و خونریزی 
درون معده شود. آهن ربا این قطعات را درون معده گوساله نگه می دارد تا حرکت نکند و ضمن تامین آهن بدن او ، به تدریج از طریق اسید معده پوسیده می شود. 

 ]آموزش کودکان[ 

مسابقه نقاشی برای کودکان 

ما  برای  و  کنید  نقاشی  را  زیر  فایل 
بفرستید تا در مسابقه کودکان شرکت 

داده شوید
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یک توپ سبک مثل پینگ پونگ را باالی سشوار روشن نگه دارید و بررسی کنید 
که چرا روی هوا معلق می ماند؟

آشنایی با نکات ایمنی
1- براده های آهن را بعد آزمایش با کمک یک کیسه مشمایی جمع کرده یا 
دور بریزید. این براده ها نوک تیز هستند و ممکن است در دست شما فرو روند.

2- برای کار کردن با وسایل برقی حتما یک بزرگتر در کنار شما باشد.
3- هرگز چیزی را به سمت چشمان دوست خود پرتاب نکنید.

4- آهن رباها نئودیمیوم بسیار قوی هستند و گوشت دست شما را گاز می گیرند.    
در هنگام آزمایش با آنها از یک بزرگتر کمک بگیرید.

آزمایش در خانه

یک عدد سکه را روی یک کارت بلیط یا کارت ویزیت قرار دهید و آنها را بر روی 
دهانه یک لیوان بگذارید. به محض آنکه با انگشت خود به گوشه کارت تلنگری 

بزنید کارت پرت شده و سکه توی لیوان می افتد. 

عکس ها : آرمین عاشورزاده ده ساله کالس چهارم ابتدایی 
ورامتین عاشورزاده هفت ساله کالس اول ابتدایی از مشهد

افزودن یک میله به سقف ماشین اسباب بازی باعث تبدیل آن به جرثقیل می شود. 
کمی نخ و قالب و یک مسیر لوله خودکار یا شیلنگ برای جهت دهی به نخ می 
تواند از خالقیت های شما باشد. با یک پیچ یا مداد می توانید نخ را قرقره کنید.
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 مسابقه با جوایز نفیس علمی

 مسابقه
این مروج علم کیست؟
 در علم همواره عادت کرده ایم که فقط از غربی ها بگوییم 
نه!. اینجا ) ایران ( معلمان و استادان زبردستی در علم داریم 
می  علم  آموزش  تارک  بر  و  شناسند  می  را  علم  جادوی  که 
درخشند. در تصاویر چند نفر از استادان بنام و شایسته آموزش 
علوم و فلسفه را خواهید دید. اگر آنها را می شناسید معرفی 
دستگاه  عدد  یک  دریافت  کشی  قرعه  در  را  شما  تا  نمایید 
اعالم  دهیم.  شرکت  سنج  چندگانه  فارسی  به  یا  متر  مولتی 
نتایج در شماره سوم مجله همین صفحه صورت خواهد گرفت.                                                                             

نشانی ایمیل  مسابقه  این فرد کیست؟ 
     info@phy20.com 

    نشانی دقیق خود را با کد پستی 
برنده  صورت  در  تا  فرمایید  ارسال 
متر  مولتی   ، کشی  قرعه  در  شدن 

برایتان ارسال شود. 

 ]مسابقه[ 
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معرفی سومین دوره مسابقه دانش آموزی نور 
گرامیداشت ِابن َرّزاز َجزری

پس از برگزاری دوره اول مسابقه دانش آموزی نور گرامیداشت ابن هیثم در سال 1394 و دوره دوم مسابقه دانش آموزی نور گرامیداشت پروفسور 
جکی یینگ در سال 1395، دبیرخانه جایزه مصطفی)ص( در سال 1396 دور سوم این مسابقه را برگزار می کند.

دوره سوم “مسابقه دانش آموزی نور” گرامیداشت “ابن رزاز جزری” در سال تحصیلی 96-97 آغاز شد.

 موضوع مسابقه

ساخت فیلم های علمی 60 ثانیه ای از انجام آزمایش یا وسیله ساخته شده توسط گروه دانش آموزی پیرامون:

الف :  ساخت سازوکارهای )مکانیزم های( حرکتی

ب :  آزمایش هایی در مباحث مختلف مکانیک

راهنمای علمی

همانند سال گذشته، صدها فیلم در محدوده علمی مرتبط ارائه خواهد شد. موضوعات فیلم های راهنمای علمی عبارتند از: ماشین های ساده و 
مکانیزم های حرکتی، اصطکاک ، ایستایی، مرکز جرم، استاتیک، اینرسی، حرکت دورانی، نیروهای جانب مرکز،حرکت پرتابی، قوانین نیوتن، گرانش، 
فنر، تکانه، انرژی مکانیکی و تبدیل های آن، آونگ ها، فشار و شناوری، فشاردر جامدات، مایعات، گازها، قانون برنولی، سیاالت، نوسان، تشدید، امواج 

مکانیکی و . . . .
مهلت ارسال آثار تا 31 اردیبهشت ماه 1397

نحوه ثبت نام

جهت ثبت نام و شرکت در مسابقه  به پایگاه اینترنتی  http://mustafaprize.org بخش رویداد مسابقه دانش آموزی نور مراجعه نمایید.

شرایط مسابقه

- شرکت در این مسابقه الزاماً به صورت گروهی است.

- هر گروه می  تواند از 2 یا 3 دانش آموز تشکیل شود.

- رابط هر گروه با مسابقه صرفاً سرگروه است.

- هر دانش آموز فقط می  تواند عضو یک گروه باشد.

حضور دانش آموزان در قالب گروه های 2 یا 3 نفره پسر یا گروه های 2 یا 3 نفره دختر، می باشد.

اعضای گروه می توانند از مدارس متفاوت و همگی در یک دوره تحصیلی از دوره های زیر باشند:

 - دوره ابتدایی اول )اول تا سوم ابتدایی(؛ دوره ابتدایی دوم )چهارم تا ششم ابتدایی(؛

 - دوره متوسطه اول )هفتم تا نهم متوسطه(؛ دوره متوسطه دوم )دهم تا دوازدهم متوسطه(؛
جوایز مسابقه

معادل ارزش 100 سکه بهار آزادی، برای 100 اثر برتر دانش آموزی

اهدای تعدادی تجهیزات آزمایشگاهی به پژوهشسرا و مدرسه با مشارکت برتر

اجرای مسابقه و پشتیبانی علمی و فنی آن بر عهده شرکت فن آموز است.
جهت ثبت نام و ارسال آثار  به پایگاه اینترنتی مسابقه دانش آموزی نور مراجعه فرمایید.



34     مجله علمی ترویجی دانش و آزمایش -حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی 

آزمایش های مدارس)12-18 سال(
آزمایش های ساده ولی شگفت انگیز

یک آهن ربای قوی 
را با نخ اویزان کرده 
و زیر آن یک سیم 
پیچ 200 دوری سیم 
الکی 0.3 میلیمتری 
را به صورت حلقه 
قرار دهید. با کمک 
یک منبع تغذیه و 
کلید مرتب جریان 
را قطع و وصل کنید. 
پس از چند لحظه 
مشاهده می کنید 
که دامنه تغییرات 
به شدت زیاد می 
شود. استفاده از یک 
نوسان ساز به جای 
کلید ، به آن حرکت 
های شگفت انگیز 
مختلفی می دهد. 

 ]آزمایش مدارس[ 
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 این مدار ساده را می توان یک مدار تستر میدان های الکتریکی نامید. قطعه Q یک 
ترانزیستور میدان فت است که می توانید از قطعه فروشان الکترونیکی تهیه بفرمایید. به 
محض وجود میدان الکتریکی مثل میدان شانه یا خودکار مالش داده شده ، ترانزیستور 
روشن شده و المپ ال.ای .دی روشن می شود. اینگونه مدارها در اینترنت زیاد به چشم 
می خورند. به هیچ عنوان با برق شهری تست نکنید. عایق نیست و خطر برق گرفتگی 
دارد.  فقط برای مشاهده میدان الکتریکی در اطراف خودکار و شانه پالستیکی مناسب 
است. می توانید از مقاومت های یک مگا اهمی به جای صدکیلواهم استفاده کنید.

استفاده از برگ درختان برای ضخامت سنجی و کارکردن با ریزسنج به خوبی 
ارزش هم برگ را نشان می دهد و هم ابزار دقیقی مانند ریزسنج!

 حجم یک بادکنک معموال بین 5 تا 15 لیتر هواست. باد کردن یک بادکنک تا 
لحظه ی انفجار سواالت فراوانی را در پی دارد. مثال چرا بعد از ترکیدن صدای 

مهیبی ایجاد می شود؟

 خیلی  از مدارس وسایل آزمایشگاهی ندارند. خیلی از مدارس وسایل آزمایشگاهی دارند 
ولی آزمایشگر حرفه ای ندارند. خیلی از مدارس آزمایشگاه ندارند. خیلی از مدارس ، 
مربی آزمایشگاهی هم ندارند. خیلی از مدارس ..... ولی همه مردم جهان آفتاب دارند. 
مشخص کردن رفتار سایه یک شاخص در مقابل نور خورشید در روزی خاص از صبح 
تا شب را در یکی از دانشگاه های هند در سال جهانی نجوم مشاهده می نمایید. این 
کار ساده ، صبر و حوصله فراوانی را می طلبد و آزمونی برای تالش و سماجت علمی 
دانش آموزان است. البته لزوما همه دانش آموزان این کار را انجام نمی دهند.  این 
آزمایش به مدت یک سال در پژوهشسرای دانش اموزی ناحیه یک شهر ری انجام شد 
و نتایج ارزشمندی را بیان کرد. کشور هند در آموزش علوم بسیار فعال و پرتالش است. 

سه وسیله الزم در هر مدرسه و آزمایشگاه فیزیک به ترتیب از راست به چپ :
ال.سی سنج )القاگری و خازن سنج( - چندگانه سنج)آوومتر( خودکار و آر.سی.ال 

سنج ) مقاومت ، القاگری و خازن سنج با دامنه وسیع (
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آزمایش های زیست شناسی

استفاده 
از تشریح 
در تدریس 
درس زیست 
شناسی می 
تواند بسیاری 
از مفاهیم و 
کلمات کلیدی 
درس را بیشتر 
و عمیق تر برای 
یادگیرندگان 
معنا دار سازد. 

فرستنده عکس: 
ذوالفقار حسنی ساری - 

لیسانس مهندسی شیمی 
و ارشد مهندسی زیست 
فناوری و بیوتکنولوژی 

احتیاط : در آزمایش های تشریح که توسط دانش آموزان 
 ، شود  می  انجام  ها  دانشکده  و  مدارس  در  دانشجویان  و 
بیماری  سرایت  میزان  تا  شود  استفاده  دستکش  از  حتما 

های مشترک انسان و دام به حداقل برسد.

درجه خطر
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایاالت متحده آمریکا، بیماری های گوناگون را در 

چهاردرجه خطرناکی دسته بندی کرده است که درجه نخست کمترین آسیب و درجه 
چهارم بیشترین آسیب را می توانند داشته باشند:

خطر زیستی درجه1: باکتری ها و ویروس هایی مانند هپاتیت سگ سانان، اشریشیا کلی، 
آبله مرغان و همچنین برخی میکروب های سلولی و باکتری های غیر آسیب رسان. 

پیشگیری در برابر این خطرهای زیستی در ساده ترین شکل ممکن است و معموالً به 
دستکش و ماسک صورت بسنده می شود.

خطر زیستی درجه2: باکتری ها و ویروس هایی که بیماری مالیم برای انسان ایجاد 
می کنند یا در شرایط آزمایشگاهی از راه هوا به سختی منتشر می شوند مانند هپاتیت 

ای، هپاتیت ب و هپاتیت سی، آنفلوآنزای ای، بیماری الیم، سالمونال، اوریون، سرخک، 
اسکرپی، تب دنگی و اچ آی وی. پیشگیری های پزشکی معمولی و مراقبت های بیمارستانی 

کافی خواهد بود.
خطر زیستی درجه3: باکتری ها و ویروس هایی که می توانند آسیب جدی و حتی مرگ 
را برای انسان ببار آورند و برای آن ها واکسن و روش های پیشگیری دیگر موجود است. 

برای نمونه می توان به سیاه زخم، بیماری سارس. سل. تیفوس. تب دره نشستی. تب زرد، 
ماالریا و... اشاره کرد. عواملی که باعث بیماری ماالریا و تریپانوزومیاز می شوند هم در این 

درجه جای می گیرند.
خطر زیستی درجه4: باکتری ها و ویروس هایی که می توانند آسیب جدی و حتی مرگ 

را برای انسان ببار آورند و برای آن ها واکسن و روش های پیشگیری دیگر موجود نیست. 
خونریزی دهنده کریمه-کنگو. و دیگر بیماری ها.

منابع: ویکیپدیا

آیا نماد بین المللی خطر زیستی را می شناسید؟

z.hasani708@gmail.com

 ]زیست و شیمی[ 
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  با دمیدن به درون آب ،          
                                     رنگ آن را تغییر دهید!

احتیاط: این آزمایش شگفت انگیزحتما زیر نظر یک متخصص شیمی انجام شود! 

مقدار یک چهارم اسپاتل)قاشقک مواد آزمایشگاهی ( که تقریبا نیم گرم جرم دارد از پودر آهک را درون یک بالن ته گرد ریخته و یک چهارم ظرف را آب معمولی بریزید 
و با کمک یک قیف  و کمی پنبه کامال صاف کنید. یک مایع بسیار شفاف از آب آهک درست می شود. سپس به اندازه ی یک سر چوب کبریت درون آن از شناساگر فنل 
با ریختن آن محیط به سمت رنگ صورتی زیبایی پیش می رود. اکنون مقدار یک متر شیلنگ نازک  فتالئین که برای تشخیص محیط های بازی به کار می رود بریزید. 
اکسیژن اکواریم را برداشته و یک سر آن را درون بالن کنید. بالن را روی یک بشر یا گیره آزمایشگاهی مناسب ثابت نگه دارید که نیافتد. از یک فردی که کامال توانایی 5 دقیقه فوت 
کردن داشته باشد بخواهید که به طور مرتب درون این محلول بدمد و فوت کند.می توانید برای سرعت بخشیدن به آزمایش قبل از انجام آن به او مقداری نوشابه گازدار یا دوغ بدهید 
تا میل به دمیدن در او بیشتر شود. همچنین می توانید یک عدد قرص جوشان را درون آن قرار دهید. گاز کربن دی اکسید موجود در هوای دمیده شده می تواند وارد محیط آب 
شده و خاصیت محیط را به تدریج تغییر دهد. می توانید قبل از انجام آزمایش با کمک یک کاغذ HP میزان اسیدی و باز بودن محیط را بسنجید. غالبا به مقدار HP بازی خواهید 
رسید. به تدریج با دمیدن بیشتر رنگ محلول تغییر می کند. در لحظه ای حدود 4-5 دقیقه بعد از آغاز فرایند ناگهان خواهید دید که رنگ محلول به شدت تمایل به تغییر رنگ 
دارد و این اتفاق در لحظه ای خاص رخ می دهد. در این هنگام فاز اسیدی و بازی محلول در حالت برابر است و خنثی شدن نام دارد. واکنش این آزمایش را بنویسید و موازنه کنید. 

تذکر بسیار جدی : هرگزمایع را مک نزنید و فقط فوت کنید. آب آهک بسیار سمی است و باعث مسمومیت می شود.    

1 دمیدن درون بالن حاوی محلول آب آهک صاف شده و کمی فنل فتالئین 2 دمیدن درون بالن بعد از دو دقیقه

3 دمیدن درون بالن بعد از 4 دقیقه4 دمیدن درون بالن بعد از 5 دقیقه

ش دهد. 
گ زده و در صورت امکان به او مقداری آب آبلیمو رقیق و آب آبغوره رقیق بدهید تا میزان بازی بودن محیط را کاه

س زن
در صورت مکیده شدن توسط کسی بالفاصله به اورژان

نویسنده و عکاس : مرتضی محمدی وند خوشخو 

اجرا : دبیرستان های شاهد مبشر و عالمه طباطبایی منطقه 6 تهران 
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فناوری و مهندسی

تا چند سال دیگر 
عینک گوگل شاید برای 
برخی مشاغل تعیین 
کننده باشد. این عینک 
ها با توجه به رها بودن 
دستها شما را از دست 
گوشی می رهانند و هر 
انچه که می خواهید 
ببینید و بشنوید و 
بخوانید را از طریق 
یک مانیتور زیبا در 
مقابل چشمان شما قرار 

خواهند داد.

عینک گوگل

 ]فناوری جهانی[ 



39  سال نخست-شماره 2 - 1396                 

فناوری و مهندسی نانو
 قسمت اول:   دریچه ای رو به علم نانو

چه  به  نانو  فناوری  است؟  جدیدی  علم  نانو،  علم   آیا 
دردمان می خورد؟در  به چه  و  گفته می شود  فناوری ای 
کنیم.  آشنا  نانو  علم  تعریف  با  را  شما  دهید  اجازه  اول  قدم 
است:  گونه  بدین  نانو   علم  تعریف های  بهترین  از  یکی 

مقیاس هایی  در  مواد  دستکاری  و  پدیده ها  مطالعه  نانو  علم 
شدید  تغییر  به  منجر  که  است  مولکولی  و  اتمی  ابعاد  در 

می شود. بزرگ(  ابعاد  در  مواد  به  )نسبت  مواد  خواص 

نانو چیست؟ 

اطراف  که  آنچه  همانند  مواد؛  از  بزرگ  )تکه ای  توده ای  مواد   
عبارت  به  دارند.  پیوسته ای  و  مشخص  فیزیکی  خواص  ماست( 
شناخته  ما  برای  ابعادشان  از  جدای  آنها  فیزیکی  خواص  دیگر 
شده بوده و تغییر نمی کند. حال اگر یک ماده را کوچک کنیم، 
خواص آن ماده در ابعاد کوچک تر و میکرومتری )به عنوان مثال 
به اندازه یک ذره شن( نیز تقریبا مشابه همان تکه توده ای اولیه 
است ولی هنگامی که آن ماده به ابعاد بسیار کوچک تر و به اندازه 
که  می کند  تغییر  گونه ای  به  ماده  خواص  برسد،  نانومتری  ابعاد 
دیگر قوانین فیزیک معمول و کالسیک توانایی توضیح دادن آن 

را ندارد!
از واژه یونانی نانوس به معنای کوتاه قد یا کوتوله  نانو  پیشوند 
اینکه کوچک  برابر  است. برای  استخراج شده است و مقدار آن 
بودن این مقدار را تجسم کنید فرض کنید شما توسط جادوگری 
آنقدر کوچک شده اید که می توانید به  یک باکتری به عنوان یک 
مبل راحتی تکیه دهید. در این دنیای جدید میتوانید با ویروس ها 
تنیس بازی کنید، پروتئین ها را به دور انگشتتان بپیچید و اتم ها و 

مولکول های کوچک را لمس کنید...به مقیاس نانو خوش آمدید!!!

حاال چرا این  دنیای »نانو«ی بسیار کوچک این قدر مهم شده 
و نامش بر سر زبانها افتاده است؟ دالیل بسیاری برای اهمیت علم 
و فناوری نانو وجود دارد. همان گونه که تا به اینجا فهمیده ایم، 
حالت  به  نسبت  نانو  مقیاس  در  آنها  انرژی  همانند  مواد  خواص 
بزرگ مقیاس آنها تغییر می کند. این در حالی است که کوچک 
این  با  که  نداریم  انتظار  و  است  فیزیکی  تغییر  ذرات یک  کردن 
واقعیت  در  اما  کند  تغییر  ماده  اصلی  ویژگیهای  فیزیکی،  تغییر 
هدایت  مانند  خواصی  افتد،   می  اتفاق  عجیبی  بسیار  تغییرات 
الکتریکی، رنگ، استحکام مکانیکی و ... می توانند در مقیاس نانو 
تغییر کنند. به عنوان مثال، فلزات نقره و مس هدایت الکتریکی 

قابلیت  با  موادی  عنوان  به  را  کبالت  و  نیکل  آهن،  دارند.  باالیی 
به  آن  استحکام  فوالد،  نام  شنیدن  با  می شناسیم.  آهن ربا  جذب 
یادمان می آید. رنگ عنصر طال کامال برای ما شناخته شده است و 

همه ی اینها ممکن است در مقیاس نانو زیر سوال رود!
به غیر از تغییر خواص مواد، ویژگی های جالب توجه دیگری نیز 
در نانوساختارها وجود دارد و آن اینست که نانومواد را می توان به 

صورت اتم به اتم و با شکل و ساختار دلخواه تولید کرد. 
شکل زیر انواعی از چینش اتم های کربن را نشان می دهد. هر 

چینش خواص ویژه ای از خود به نمایش می گذارد. 

امکان مهندسی در مقیاس مولکولی برای اولین بار توسط ریچارد 
فاینمن طی یک  فیزیک مطرح شد.  نوبل  برنده جایزه   ، فاینمن 
سخنرانی در انستیتوتکنولوژی کالیفرنیا در سال 1959 اشاره کرد 
را رد  اتم چیزها  به  اتم  امکان ساخت  که اصول و مبانی فیزیک 

نمی کند.
زمینه های  راهگشای  فاینمن  وار  افسانه  عبارت  همین 

نانوتکنولوژی شد.

نانوتکنولوژی آنقدر گسترده و ناشناخته است که گمان  مفهوم 
بینی  پیش  غیرقابل  تکنولوژی درمسیرهای  و  علم  روی  رود  می 
عبارتند  نانوتکنولوژی  موجود  محصوالت  جمله  از  بگذارد.   تأثیر 
از: الستیک های مقاوم در برابر سایش که از ترکیب ذرات خاک 
تمیز  آمده اند،شیشه هایی که خودبه خود  بدست  پلیمرها  با  رس 
ذرات درست شده اند،  نانو  مقیاس  در  که  دارویی  مواد  می شوند، 
سازها،  روان  و  مکنده  پمپهای  برای  باهوش  مغناطیسی  ذرات 
چاپگرهای عالی با استفاده از نانو ذرات با بهترین خواص جوهر و 

رنگ دانه و سایر موارد.
در  می شود  باعث  که  عللی  باره ی  در  بعدی،  های  در شماره 
مقیاس نانو شاهد چنین تغییراتی در خواص شیمیایی و فیزیکی 

مواد باشیم، صحبت خواهیم کرد...
علم نانو مطالعه پدیده ها و دستکاری مواد در 
مقیاس هایی در ابعاد اتمی و مولکولی است که 
منجر به تغییر شدید خواص مواد )نسبت به مواد 

در ابعاد بزرگ( می شود.

دکتر فرشته اختری
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به  نانو  مهندسی  و  علوم  نانوساختارها،  ملی  همایش  دومین 
منظورارتقای سطح علمی دانشگاه ها و  ارتباط بیشتر دانشجویان با 
صنعت، در تاریخ 25 بهمن ماه نود وشش در دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشان برگزار شد. به گزارش دبیرخانه کنفرانس ملی نانو ساختارها، 
پیرامون موضوعات متنوعی  این کنفرانس  نانو،  علوم و مهندسی 
نانوکامپوزیت،  نانولوله ها،  جمله:  از  نانو  فناوری  و  علم  حوزه  در 
در  نانوفوتونیک  نانوحسگرها،  نانوسیم ها،  نانوذرات،  نانوالیاف، 

رشته های مختلف مهندسی و پزشکی برگزار شد.
سخنران ویژه  این همایش  دانشمند و نخبه برتر کشور در حوزه 
نانو فناوری، دکتر علیمراد رشیدی از مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی 
عالمه  ملي  جایزه  کسب  با  بود.ایشان  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
طباطبایي به عنوان نخبه برتر کشور نایل گردیده اند. این جایزه  
باالترین جایزه علمي کشور محسوب مي شود که با حمایت بنیاد 
راستاي  در  ساالنه  به صورت  و  ریاست جمهوري  نخبگان  علمي 
قدرداني از اساتید و پژوهشگران ممتاز در زمینه هاي خاص علمي 
برتر،  های  از طرح  نخبه هاي جوان کشور  الگوبرداري  با هدف  و 
ترغیب آنها در انجام فعالیت هاي بیشتر و ارزیابي طرح هاي علمی 
و  فني  پایه،  علوم  نظیر  علمي  هاي خاص  زمینه  در  پژوهشي  و 
مهندسي، انساني، پزشکي و غیر پزشکي، برگزار و به پژوهشگران 
از  با تربیت بیش  برجسته اعطا مي شود. دکتر علیمراد رشیدي 
سي دانشجوي دکتري که به مرحله استادي نائل شده اند و 13 
المللي، 35 اختراع داخلي و 7 فناوري که به دانش  اختراع بین 
فني رسیده است،  و بیش از صد مقاله بین المللی در کارنامه پر 

افتخارشان ثبت گردیده است.

دبیر علمی  کنفرانس ملی نانو کاشان، نانو را آینده جهان دانست 
خواهد  شکل  نانو  با  دنیا  آینده  تکنولوژی  که  همانطور  وگفت: 

گرفت، صنعت نانو در ایران با پشت سر گذاشتن مراحل علمی در حال 
تبدیل شدن به فناوری است.

در  دنیا  پیشرو  دانشگاه های  از  یکی  عنوان  به  کاشان  دانشگاه  از  وی 
صنعت نانو نام برد و گفت: »دانشگاه کاشان در ده سال گذشته جزو ده 
نانو شیمی،  نانوفیزیک،  رشته های  در  که  است  کشورمان  برتر  دانشگاه 
تکنولونیک، مهندسی شیمی و نانو مکانیک در مقاطع کارشناسی ارشد و 

دکترا دانشجویان مشغول به تحصیل دارد
در این کنفرانس یک روزه که همراه با کارگاه های آموزشی جنبی بود، 
از دانشگاه های آزاد  نانو کشور  از استادان  و دانشجویان  تعداد زیادی 
وسراسری حضور داشتند، از مقاالت برتر تجلیل به عمل آمد و با افتخار 
اعالم میداریم که یکی از  سه مقاالت برتر این کنفرانس به سرکار خانم 
دکتر اعظم جعفری دبیر دبیرستان های منطقه پنج تهران تعلق گرفته 
است. همچنین مقاله سرکار خانم دکتر فرشته اختری  دبیر دبیرستان 
قرار  توجه  مورد  و  ارایه   کنفرانس  این  در  تهران هم  منطقه یک  های 

گرفت.
امید است سازمان اموزش و پرورش با داشتن چنین ذخایر  ارزشمندی 
در کادر خود و برنامه ریزی درست  گام های بزرگتری به سمت این علم 

خوش آتیه بردارد.

نبض اخبار نانو

آیا می دانید که :
یک رایانه خانگی 32 بیتی با رم2 گیگا بایت باید به مدت نزدیک 
20 دقیقه کار کند تا عدد پی را با یک میلیون رقم چاپ کند. ما این  
آزمایش را با نرم افزار متلب انجام دادیم و نتایج آن حدود 500 صفحه 

نرم افزار ورد شد. 
بنظر شما ، شمارش ده به توان 23 ذره در یک مول با این یارانه 
چقدر طول می کشد؟ یک مول ماده جرم زیادی ندارد. عکس پشت 

جلد مجله را ببینید.
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اثر شناساگر بیوره بر شیر نشانگر وجود پروتئین است. 
سطح واکنش گری مواد در دنیای نانو بسیار شگفت انگیز 
است. آیا می توان نوارهای کاغذی برای شناسایی میزان 
پروتئین شیر ساخت؟

رشته های بسیار نازک کاغذ 
معمولی سبب جذب جوهر 
خودکار می شود. این عکس 
با بزرگنمایی 100 توسط 
میکروسکوپ گرفته شده 
است. ذرات جوهر در البالی 
لوله های بافت الیافی کاغذ 
جا خوش کرده اند.

 کروماتوگرافی یکی از روش های بسیار جالبی است که به عنوان یک 
تقریب شما را به دنیای نانو می برد. بیشتر مولکولهای مواد در ابعاد نانو 
می توانند در محلول ها حضور داشته باشند. بنابراین با کمک یک کاغذ 
صافی می تواند این مواد را در ماده مورد نظر شناسایی کرد. روش کار 
ابعاد دهانه ظرف  : روی یک کاغذ کروماتوگرافی به  بسیار ساده است 
بگذارید. سپس در  نقطه  با مداد رسم کنید و مثال سه  بشر یک خط 
محل نقطه ها ماده مورد نظر را بچکانید. یک قطره کافیست. حاال کاغذ 
را از باال کمی تا کنید و درون یک حالل پایه بگذارید. از چند دقیقه تا 
چند ساعت بعد شما وارد دنیای نانو می شوید. ذرات ماده با پایه حالل 
خود در بافت کاغذ باال می روند و تا سبک ترین چگالی ها از هم جدا 
مانند.  می  کاغذ  پایین  مولکول  درشت  و  تر  سنگین  مواد  شوند.  می 

با دسته بندی و چاک دادن 
کاغذهای کروماتوگرافی می توان 
به یک نظم زیبا در بخش آنالیز 
رنگی مواد شیمیایی پرداخت. 
در شکل زیر جوهر سبز در دو 
محلول سولفات مس و الکل قرار 
داده شده است. به طور جداگانه 
واضح است که در ظرف راست که 
حاوی الکل بوده است ، رنگ های 
آبی و زرد نیز در ساختار جوهر 
وجود دارند.در ظرف سولفات مس 
فقط رنگ زرد پیش رفته است. 
رنگ زرد نماینده چه ماده ای در 
این دو واکنش است؟
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با خواندن این کتاب طرز ساختن  مفاهیم فلسفی 
در علم فیزیک را یاد می گیرید 

و به برخی جواب ها خواهید رسید!

برای سفارش کتاب به مبلغ 25 هزار تومان با ارسال رایگان به سایت زیر پیام بدهید. 

info@ phy20.com

 کتابی برای پرسش های بیکران فلسفی
             کودکی تان که فراموش کرده بودید! 

 چرا  فیزیک با فلسفه همراه است؟

معرفی 
کتاب 

در 
میان شاخه های فلسفه، 
فلسفه ی فیزیک پرسش های 

فلسفی بنیادی را که در بنیان فیزیک 
جدید قرار دارند مطالعه می کند و به 

پژوهش درباره ی ماده و انرژی و این که چگونه 
با هم برهمکنش انجام می دهند، می پردازد. 

فلسفه ی فیزیک با تأمل درباره ی علیت، تعین 
)جبر( و ماهیت قانون فیزیکی آغاز می شود. سپس 

به سراغ مباحثی می رود که با موضوعات مهم 
در فیزیک معاصر مطرح شده اند: کیهان شناسی 

فیزیکی )فضا، زمان، مبدأ و سرنوشت نهایی 
عالم(، مبانی ترمودینامیک و مکانیک آماری 
)انرژی، کار، کاتورگی، اطالعات( و مکانیک 

کوانتومی )تفسیرهای رقیب از آن، 
 بنیان های فلسفی فیزیک منتشر شدَ!نتایج ضدشهودی آن(.
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از 35 سال تجربه و فعالیت  با بیش  الکترونیک  آسیا 
الکترونیک،  قطعات  انواع  واردات  زمینه  در  مستمر 
سیگنال  فانکشن  گیری،اسیلوسکوپ  اندازه  تجهیزات 
واتمتر،  میتر،  کلمپ  مولتیمرها،  فرکانسمتر،  ژنراتور، 
مگا اهم متر، میلی و میکرو اهم متر، پاور آنالیزر، پاور 
عایق سنج،  دیتا الگر،  ارت سنج، صدا سنج،  سوپالی، 
میگر،خازن سنج، LCRمتر، دما،رطوبت سنج، نورسنج، 
تسترشبکه، حرارت سنج  دورسنج،  گاز سنج،  بادسنج، 
 100-PT و غیرتماسی،   تماسی  لیزری، حرارت سنج 

دیتاالگر، موجوداست.

Temperature Graphic Recorder. K 
J . Graphic Printer. Datalogger. PC 
Intrface. Memory 32000 Recorder.

Mobile: 09121115640

Work: 66709337

Fax: 66701311

 ]بازاریابی[ 
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وپرورش  آموزش   4 منطقه  در  ایران  دبیرستان 
از  یکی  شادالویی  دکتر  خانم  مدیریت  با  تهران  شهر 

دبیرستانهای دولتی فعال در این منطقه است.
زمینه  در  پرنشاطی  بسیار  روحیه  این مدرسه  آموزان  دانش 
آزمایشگاه فیزیک دارند و تا ساعت ها پس از اتمام زنگ مدرسه 
به دنبال جواب های علمی خود با معلم خود در ارتباط هستند. 
به  برای رسیدن  تیمی  از تالش  نمادی  عنوان  به  این مدرسه 
موفقیت معرفی می شود. شما نیز می توانید مدارس و موسسه 
و  معرفی  صفحه  این  در  است  برجسته  نگاهی  از  که  را  خود 

دالیل موفق بودنش را تبیین کنید.

آموزشی  فعالیت های متنوع  تهران  ایران منطقه 4  در دبیرستان 
نوین  روشهای  برتدریس  عالوه  مجموعه  این  در  شود.  می  دنبال 
و  علمی  فعالیتهای  به  خاصی  اهمیت  محترم  مدیریت   ، آموزشی 
تحقیقاتی، پژوهشی و  شرکت در مسابقات علمی )داخلی و خارجی( 
و مسابقات آزمایشگاهی می دهند و این فعالیتها جایگاه خاصی در 

این محیط آموزشی دارد. 

اینجانب به عنوان دبیر فیزیک این دبیرستان، استاد راهنمای دانش 
دکتری  دوره  دانشجوی  نیز  خود  و  بوده  محقق  و  مستعد  آموزان 
فیزیک هستم. به واسطه فعالیت هایم در بخش پژوهش های دانش 
هم  کشوری  نهایت  در  و  استانی   ، ای  منطقه  نمونه  معلم  آموزی، 
شدم. از جمله فعالیتهای علمی این دبیرستان، شرکت در مسابقات 
آزمایشگاهی فیزیک است که هر ساله دانش آموزان موفق به کسب 
رتبه در منطقه و استان می شوند. در سال تحصیلی جاری با برگزاری 
چندین جلسه آموزشی و آزمایشگاه ، آمادگی الزم در این زمینه را 
پیدا کرده و دو دانش آموز کیمیا کیانپور و پریسا بابایی در مسابقات 

رشکت کردند و کیمیا کیانپور  توانست رتبه اول منطقه ای را کسب کرده 

و به مرحله استانی راه پیدا کند.

از دیگر فعالیتهای علمی  این مجموعه ، شرکت در مسابقه:

 )International Young Naturalists Tournament(  IYNT 

هلیا  تشرفی،  تانیا  خیری،  مهشید  آموزان  دانش  که  باشد  می    
علمی  مسابقه  این  در  کننده  شرکت  تیم  زمانی  سهیال  عسگری، 
داده  موضوع  7مورد  در  بایست  می  آموزان  دانش  این  هستند. 
شده ،تحقیق کرده  و در تاریخ اعالم شده شرکت کنند و با کمک 
راهنمایی های مربی خود توانستند به نتایجی خوبی برسند. یکی از 
این سوال ها در زیر آمده است: چگونه می توان زمان برخورد توپ 
فوق العاده انعطاف پذیر با سطح سفت و سخت را تعیین کرد؟ در 
 cool edit - statictca این زمینه مربی مربوطه توسط نرم افزار
الی  ایده  نتایج  به  توانستند  و محققین  دادند  را  آموزش های الزم 

برسند.
از دیگر فعالیتهای دانش آموزان عالقمند به فیزیک ومستعد ،چاپ 
دانش  علمی  همایشهای  به  فیزیک  مقاله  ارسال  و  فیزیک  نشریه 

آموزی می باشد.
بتوان گامی در زمینه رشد  به خداوند منان  با عنایت  امید است 

وشکوفایی  فراگیران عالقمند به فیزیک برداشته شود.

                                     
                                   

معرفی مدارس و موسسات خاص

گزارش فعالیتهای فیزیکی و آزمایشگاهی دبیرستان ایران منطقه 4 شهر تهران 

 ] مراکز خاص[ 

مزگان صنعتگران
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شهر علم
 آموزش همه چیز بر روی تابلوی مغناطیسی

پرتالش  بسیار  آزمایشگران  از  خلج  مجتبی  آقای 
ایران است. وی فعالیت خود را بعد  آزمایشگاه فیزیک 
از بازنشستگی بر روی تاسیس یک کارگاه آزمایشگاهی به نام 
شهر علم متمرکز کرد. او که از سالها قبل از بازنشستگی عشق 
های  آینه  ساختن  با  و  داشت  آزمایشگاهی  و  علمی  کارهای 
مقعر کاسه ای ، توانسته بود تصاویر حقیقی را بیشتر از پیش 
به ساختن کیف های  و  نهاد  فراتر  را  پا   ، نشان دهد  فضا  در 
قابل حمل معلم که به راحتی تمام آزمایش ها را با کمک آهن 
ربا بر روی تابلو انجام می دهد ، روی آورد. نامبرده هم اکنون 
نیاز  نور تمام  الکتریسیته و   ، توانسته در بخش های مکانیک 
معلم به آزمایش کردن را بر روی تابلو نشان دهد.یک تیم حرفه 
ای کار او را پشتیبانی می کنند. شما می توانید این کیف ها را 
برای مدرسه فرزند خود بخرید و به عنوان خیر آزمایشگاه ساز 

، هدیه دهید.                

@shahre_elm

نمونه کیف مغناطیسی آزمایش های  الکتریسیته به طور کامل 
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آزمایش های 
الکترولیز و شعله 

شگفت انگیزترین رنگ ها و کیمیاگری!

برای الکترولیز مواد شیمیایی می توانید از آزمایش زیر شروع کنید. داخل یک بشر سه قاشق 
اسپاتول )حدود 9 گرم ( سدیم کلرید ریخته و مقدار صد تا 200 سی سی اب معمولی اضافه 
فرو  محلول  درون  و  بسته  سوسماری  گیره  به  را  زغالی  الکترود  عدد  دو  بزنید.  هم  و  کنید 
های  سیم  به  را  الکترود  دو  و  گذاشته  ولت  ده  مستقیم   برق  روی   را  تغذیه  منبع  کنید. 
فضا  وایتکس  شبیه  گازی  بوی  دقیقه  چند  از  بعد  کنید.  وصل  تغذیه  منبع  منفی  و  مثبت 
کنید.  باز  را  ها  پنجره  و  روشن  را  تهویه  سیستم  افتید!  می  سرفه  به  حتی  و  کند  می  پر  را 
به  را  فتالئین  فنل  کمی  است؟  تر  مشکوک  کلر  گاز  وجود  به  الکترود  کدام  نکنید.  بو  را  آن 
صورت محلول در محل الکترودها بچکانید. بنفش شدن ناگهانی دلیل بر وجود یون های بازی 
اوهاش  است. نیم واکنش های این سلول الکترولیز یا همان برقکافت را بنویسید و موازنه کنید. 

اگر درون یک بشرمحلول  مس سولفات استفاده کنید و یک فویل الومینیمی را با پنس یا 
گیره قیچی وارد محلول کنید به طرز شگفت انگیزی واکنش می دهد. آیا می توانید واکنش 
آن را حدس بزنید.مواد رسوب کرده در ته ظرف بعد از خشک شدن بر روی شعله رنگ سبز 

بسیار زیبایی تولید می کنند. 
فیلم آن را در زیر ببینید. 

 ]آزمایش شگفت انگیز[ 

مهناز یزدی زاده
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فعالیت های سایت های آموزشی و 
کانال های تلگرامی ارزشمند 

 ایده های ساختن چرخ و محور و اهرم ها توسط دانش آموزان 
مدرسه شهید بابایی زاده اندیمشک را دنبال کنید!

http://t.me/olomandimeshk

علوم  دبیر  موسویان  حسین  آقای   توسط  اندیمشک  علوم  کانال 
علم  دانشگاه  از  تکنولوژی  مدیریت   ارشد  کارشناس  و  تجربی  
وصنعت ایران و  از دبیران  علوم تجربی کشور برای آموزش مفاهیم 

علمی تاسیس شده است.  به قول خودشان :
من دبیر علوم تجربی هستم و به فراخور درس و فصلی که درس 
می دهم، ایده و فکر ساخت را میگویم و دوستان دانش آموز ایده و 
فکر را عملی می کنند و در کانال مان به نمایش می گذاریم و در 
کالس نمایش می دهیم و با جمالت انگیزه بخش و تشویق کننده 

باعث رشد شان می شویم.
زاده  بابایی  شهید  مدرسه  آموزان  دانش  فعالیت  گویای  تصاویر 

اندیمشک است. 

امیرعلی پوررحیمی 
کالس نهم 709

سطح شیبدار را ساخته اند.

علیرضا کایانی کالس نهم 809 ساختار چرخ و محور و دو عدد فولی 
تسمه دار را نشان داده اند. 

مهدی انوشا و یزدان پورحسن
کالس نهم

ساخت اهرم نوع دوم و سوم کار محمد مهدی زینی وند پایه نهم 809

فعالیت های آزمایشگاهی و روش تدریس تلگرامی یا سایتی خود را 
برای ما بفرستید تا با عکس های خودتان به چاپ برسد. 

ربات ساده 
کاری از احمد 

رضا دلفان 
کالس 807 

 ]معلمان خالق[ 

حسین موسویان
کارشناس ارشد مدیریت  تکنولوژی



48     مجله علمی ترویجی دانش و آزمایش -حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی 

  با ما در سایت فی بیست همراه باشید: 

www.phy20.com
 

  ایمیل : 

info@ phy20.com
 

  برای دریافت نشریه با شماره :

        09121612787 محمدی وند
  و شماره حساب :

0003325561679                 

 ) به نام مرتضی محمدی وند خوشخو (
بانک تجارت شعبه 138 میدان منیریه تهران جهت درخواست نشریه پیامک 

بفرمایید.
 لطفا پس از ارسال عکس فیش و نشانی به ایمیل مجله  فیش واریزی را  تا 

دریافت مجله نگهدارید. 
شماره کارت بانک تجارت جهت واریزکارتی :  
5859-8310-6138-8558                       

 
 آگهی های تبلیغی و تجاری خود را در صفحات پشت و داخل مجله می توانید 

با قیمت مناسب چاپ بفرمایید.

 سرگروه های درسی ، معلمان مدارس ، پژوهشسراها ، انجمن ها ، اتحادیه های 
علمی یا تجاری مرتبط با اهداف مجله ، دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه 
 ، ها  ، طرح  ها  ایده   ، ها  پژوهش  توانند  مهندسی می  فنی  و  پایه  علوم  های 
آزمایش ها ، لوازم علمی و آزمایشگاهی خود را برای معرفی در مجله درج 
نمایند. کافی است نمونه کار خود را به نشانی مجله یا تلگرام ارسال فرمایید.


