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  چكيده

 هاي دوره مفاهيم پديده هاي مقياس نانو به برنامه درسي گنجاندن) NCLT(1 مركز فناوري نانو براي يادگيري و آموزش اصلي هدفهاييكي از 

هم م هاي بسياري از سؤال ،است  محدود 12 -نانو براي آموزش ك  و فناوري درسي آموزش علم در حالي كه برنامه .است دبيرستانراهنمايي و

 براي سنين مختلف يد؟ چه مفاهيمننانو بايد تدريس شو م و فناوريدر عل "ايده هاي بزرگ"چه: ، از جمله ه اندباقي ماند ،پاسخ داده نشدهو

 يآماده ساز NCLT براي اين منظور د؟ننانو نياز دارو فناوري پيش نياز براي تدريس علم  نگرشم چه دانش ، مهارت و و؟ معلمان علهستندمناسب 

فعاليت هاي كارگاه آموزشي با هدف . دهدمي حرفه اي مورد بررسي قرار  هاي رشد كارگاهدر طول  نانو براي تدريس علم و فناوري علوم را معلمان

طراحي و روش  بر اساس علم و فناوري نانو آموزش به و دانش پداگوژي محتوا مربوط از دانش محتوا ، دانش پداگوژيمعلمان  دركگسترش 

در آموزش علم و  علوم معلمان حرفه اي رشدايجاد و اجراي برنامه هاي ، آغاز در NCLTتهاييفعالاين مقاله تمركز بر  .اجرا مي شود گريكاوش

 .دارد )NCLT-PD(2ي نانو فناور

  مقدمه

NCLT  ، مهندسي نانو بود ، در اكتبر سابق مركز ملي براي آموزش و يادگيري در علوم و كه در ، مركز فناوري نانو براي يادگيري و آموزش

 ،3چانگ و همكاران(. تاسيس گرديداياالت متحده  دربه عنوان يك مركز ملي براي آموزش و يادگيري علم نانو و آموزش مهندسي  2004سال 

ر نانومواد برصنعت و عوامل متنوع تاثيو فعاليت هاي يادگيري و آموزش متحد كردن  در تمركز ميان رشته اي ، NCLTاصل سازمان دهنده ).2004

چانگ در دانشگاه نورث وسترن ، با همكاري بين دانشگاه نورث وسترن ، دانشگاه پوردو ، . P.Hرهبري رابرت با ،  NCLT. است فن آوري آينده

و ان دانشمندرشد  NCLTماموريت . ه استدانشگاه ميشيگان ، آزمايشگاه ملي آرگون و دانشگاه ايلينويز در شيكاگو و اوربانا شامپاين تاسيس شد

اين . و دوره كارشناسي معرفي كنند مدرسه هاي راهنمايي و متوسطهكالس هاي درس  به را مربياني است كه مي تواند مفاهيم علم و فناوري نانو

با  NCLT. اردد و عملي علمي از نظرفناوري نانو علم و در فرصت هاي جديد همه آمريكايي ها شركت  گيآماد تضمين ، نقش كليدي در مركز

به طراحي  ،دانش آموز و معلم شناخت آموزشي ، ارزيابي آموزشي،مواد توسعه و در فناوري نانو  علم و در خودتاكيد بر روي نقاط قوت همكاران 

زش علوم سنجيده است و با استانداردهاي ملي و ايالتي آمو 12-7تلفيق با برنامه هاي درسي موجود در مقاطع مناسب كه  مي پردازدمواد آموزشي 

  .مي شود

5،  1996، 4هاموند - دارلينگ( وم هستندموفقيت اصالحات علاصلي ل عامآموزگاران 
NRC  ،1996 تغيير . )1992، 7؛ ياگر 1990و،  6؛ رادرفورد

محور كه تجربيات علمي  آموز شيوه هاي آموزشي دانش تعامل، دارد كه براي يدراز مدت از معلمانو  پايدارراه دانش آموزان نياز به يك تعهد 

ضروري براي  نيازبه عنوان پيش و  موزشي كه كاوشگري را تاكيد مي كندآ .، برمي گزيننددنمي دهبراي همه دانش آموزان ارائه برانگيز چالش 

  .است محورشيوه معلم  تر از درك علمي بسيار متفاوت
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تحقيقات بيشتر نشان ). 1996، 2هاموند -دارلينگ ؛  1997،  1ندرسونا.(است ترموثر موعل درك عميقدر ايجاد  ،آموزش مبتني بر كاوشگري

 مفاهيم علمي ي ازدقيق تر تصور، رقي كنندكه در اين پروژه تمايلند ، قرار مي گيرند يادگيرنده مركزم ودر آموزش عل كه يمي دهد كه دانش آموزان

؛  1992، 4ريلروو  هاوري( بدست مي آورند پيچيده يش هاي علمرو ماهيت وبهتري از  ؛ درك) 1988، 3هيوسون و هيوسون(بدست آورند 

 ).1990،  7درايورجانستون و (دهندپرورش مي علمي  كاوشگريبراي  را الزم و مهارت هاي تفكر انتقادي) 1993، 6فيزينيو 5شپردسون 

، ارائه تاثير قوي بر آموزش  8NSEEضوابط بر  نانو ، با تاكيد فناوريدگيري علوم و در آموزش و يا آموزگاراننسل بعدي  رشد NCLTرسالت 

و طراحي مواد و برنامه هاي كاربردي  آموزش و يادگيري از طريق كاوشگري NCLTهدايتي  روش .فن آوري ، مهندسي و رياضي استملي علوم ، 

  : است ئاز پنج جز متشكلNCLT برنامه عملياتيي هسته مركز. نانو است

  يادگيري پژوهش ؛. 1

  توسعه فناوري ؛  ونانو  ري مفهوميگياد. 2

  NCLT-PDحرفه اي ؛  رشد. 3

  انتشار منابع ، ايجاد شبكه سازي وارتباط ؛ و . 4

  . ارزيابي و سنجش. 5

به منظور انجام پروژه هاي خاص در واحدهاي  كاري هاي دايره .تاسيس شده اندجزئ  هر فعاليتهاياتي براي هدايت و هماهنگي واحدهاي عملي

ول به كار در متشكل از اعضاي هيئت علمي رشته هاي مختلف و دانشجويان خود مشغ ايره كاريدهر واحد عملياتي و . اجرا مي شوندعملياتي 

 .هستند NCLTهاي مختلفجزئ 

 

  NCLT-PDبررسي   

 NCLT-PD  تجربه ياده سازيدر طراحي و پ فارغ التحصيلو دانشجويان  تيم ميان رشته اي از دانشمندان ، معلمان علوم ، متخصصان ارزيابي

) آ:( مي شود، با اهداف زير طراحي آتي آنسال تحصيلي  وتابستان پي در پي در هر  ي، شامل فعاليت ها NCLT-PDتجربه . مي كنند همكاري

 آموزشبراي  علوم لمانمعكاوشگري به معرفي روش مبتني بر) ب(نانو ، و فناوري  علومازدرك بااليي با  12-7 كالسهايم ومعلمان عل آماده كردن

معلمان در  همكاري با) ت(مناسب ؛ي با مجموعه اي از فعاليت هاي كالس 12- 7 كالسهايعلوم  علمانم آماده كردن) پ(نانو ،  و فناوري علوم

شيمي ،  لوم سنتيافزايش آگاهي معلمان از ارتباط ميان علوم نانو و ع )ث(،  توسعه فعاليت هاي نانو و اجراي پروژه هاي خود در كالس درس

 پژوهشي در سه حوزهچارچوب نظري از يافته هاي  NCLT-PDبراي رسيدن به اين اهداف ،  .رياضيات  وفيزيك ، زيست شناسي ، علوم زمين 

قل سه سال به مدت حدا دورههردر .  علوم معلم تربيت )پ(م ، و ومعلم علي حرفه ا رشد) ب(،  هاي استانداردمدلتدوين  )آ: (شامل  طراحي ميكند

  .دوشمي ه دارا مختلف آموزشي اتهمكاري موسسبا  NCLT-PD، تجربه 

  استاندارد يتدوين مدلها) آ

در نظر " واقعي هايپاسخ "به عنوان نبايد  اين نمايشكه  است تعريف شده از ايده ها ، اشياء ، رويدادها ، فرايندها ، يا سيستم ها ه اينمايندمدل 

استفاده درك بهترپديده ها براي از مدل  و، دستكاري مي كند ،مي كند جاداي عمل علم خوددر .هستند علم ومحصول روش زيرا مدل شود گرفته

  .باشندم وعلدر آموزش  تدريسبايد ابزار اصلي يادگيري و  هامدل .مي كند
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 .در مقابل مدل هاي ذهني يبيانمدلهاي ، ندمي كن تعريف ارائه از نظر تفاوت ها رابرخي ازمحققان مدل. دارد يبسيار هاي ريفتع "مدل"كلمه 

فاقد جنبه  مدل هاي ذهنيدرحاليكه  ، دارند،طراحي ، ساختار ، و يا هر نوع نمادين ديگر  ندر قالب عمل ، گفتار ، نوشت زيابرا هاي بيانيمدل

، ) در زمينه هاي تاريخي استفاده مي شود ي كههايمدل (تاريخيبه مدلهاي  كردند كلي طبقه بندي مدلها را به طور 1باتلرگيلبرت و .هستند ارتباط

و  درسي يبرنامه در درك مدل هاي  همدل هاي توسعه يافت( تدريسمدلهاي  ،) مورد استفاده در برنامه درسي علوم هايمدل( درسي برنامهمدل 

  ).وشگريكابراي  مختلفويژگي هاي متفاوت مدل هاي با  يمدل(تركيبي مدلهاي و ) آنها ينمايش پديده ها

تصميم  مربوط به اين ويژگي ها بيشتر ، .كردندشناسايي  يا اتفاقي عنوان كمي و يا كيفي ، استاتيك و يا پويا ، و قطعي اا بر مدلهانوع  2و باكليباتلر

به  كهانواعي  با حذف، نشان مي دهد  را و باكلي باتلرنوع شناسي مدل ارائه شده توسط  1جدول . مي شوند ن آ و ارائه ، استفاده مدل در ساخت

  .مي باشندن به آموزش علوم طور خاص مربوط

   

  :پويا 

 اتفاقي

  :پويا 

 قطعي
 ايستا

 

 شبيه سازي فيزيكي

  بعدي سهمدل 

  متحرك، كاركردن

 با ماكت مقياس 

 سهمدل 

  بعدي

مدلهاي ،

 مقياس

 ساختني

 نمايشهاي گرافيكي
انيميشن ها، نمودارهاي متوالي، ويدئو يك پديده 

 زنده

  رسم،

 نمودار
 تصويري

حركات يا اشارات 

 دست
 نقش ايفاي

  نمايش

 موقعيت
 نمايشي

  

  فناوري نانوو  آموزش علومدر مدل ها

عالوه بر اين ، . شوند آسان تر فهم دانش آموزان رايد كه پديده هاي دشوار بنهستند ، آنها باعث مي شو مناسبآموزش علوم  براي هامدل اغلب

م بدون استفاده از روش ودانش آموزان در عل آموزش، بنابراين  مي شود تفكر علمي پرورش منجر بهبهره گيري از مدل ها با  موعلآموزش  بعدي از

دانش  كهچرا ، ضروري است نانو فناوريفيزيكي به ويژه در آموزش علم و  ياستفاده ازمدل هاي نمايش .به نظر مي رسدط غير مرتبهاي علمي 

و يا  ميكرواثرات نتايج ند مي توانتنها شناسايي كنند،  يميكروسكوپ نور ويا از طريق عكس توانند نمي را انوپديده هاي مقياس نآموزان 

مي  درك  ربهت پديدهمدل هاي متعددي از همان مايش ن علوم و فناوري نانو باپديده هاي انتزاعي و غير قابل مشاهده . دباشن ماكروسكوپي را شاهد

 نوع اجازه مي دهد تا دانش آموزاناين ت. كنديك ويژگي متفاوت تأكيد بر و يادهد  مختلف نمايش را از طريقديده هر مدل ممكن است پ .شوند

   .كنند در ساخت مدل هاي ذهني خود جمع آورياز پديده  مختلفي اطالعات
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دو و سه  يو باعث ايجاد مدل هاي نمايشفناوري نان دنياي واقعي هايپديده هاي مقياس نانو و اتكا به مدل مستقيم قابل مشاهدهغيرطبيعت 

در نتيجه فعاليت وبحث ها در مدل .مي باشدضروري  آن و ماهيت مقياس نانو فناوريآموزان از مفاهيم علم و  براي فهم دانششده است كه  بعدي

  . را تشكيل مي دهد NCLT-PD  هحرفه اي تابستان رشدها و تشكيل مدل سازي بخش بزرگي از كارگاه هاي 

م ، ومفاهيم علبر طول دو هفته متمركزدر كارگاه ها، هستنددرك دانش آموزان از مدل و مدل سازي  كننده تسهيلان آنجا كه معلم از

راهنمايي و متوسطه  دوره هايبرنامه هاي درسي علوم  درمقياس نانو  پديدهمدلهاي و همچنين حمايت ازاجراي آموزش  نانو Ĥورينفمهندسي ، و 

  .است

بخشهاي اساسي كارگاه  .استم و مهندسي ومربيان عل بزرگ، مسووليت آنها فايدهمعلمان از مدل ها و  رتصوتعيين ميزان  منظور براي اين 

  :شامل مدل سازي
 دل هاي نمايشي فيزيكي و مدل سازيتعيين ميزان فهم معلمان از م •

  همكاري با معلمان ديگر افزايش دانش مدل سازي با استفاده از خواندن مقاالت پژوهشي ، بحث ها ، و •

 .است و اجراي آن در كالس درس آماده كردن معلمان براي ساخت مدل پديده هاي مقياس نانو •

  

چگونه مي ) ب(؛  ؟مدل چيست) الف: ( مي باشد مربوط به سواالت زيرهاي  و بحث خپاس دنبال كردن شامل هامعلمان از مدل تعيين ميزان فهم

با ارائه هفت مجموعه از مدل  ؟ در نظر گرفته شود  چه معيارهايي بايد در هنگام انتخاب يك مدل) ج(؟كردم استفاده ودرآموزش عل را توان مدل ها

مختلف از يك  به عنوان مثال ، سه مدل مختلف از يك مولكول ، سه مدل مختلف از سيستم انرژي خورشيدي؛ سه مدل( يعلمپديده  يك هاي

بزرگ و  يگروه هايبحث . دمي دهنارائه  خودبراي رتبه بندي ي ، واستدالل مي كنند رتبه بندي جموعهيك مدرها را  معلمان مدل). ويروس

  .براي روشن تر شدن مفاهيم انجام مي گيردبين معلمان  كوچك

كول مقالهمي توان به  هنگام انتخاب مدلمعلم درراهنماي  عنوان آموزشي بهي پژوهشمقاالت از 
1

مثالها در آموزش  نقش مدلها و "با عنوان ، 

برخي معيارهاي مورد توجه درانتخاب مدل در مقاله  .داردتاكيد  ساختهآموز اهميت مدل دانش بر اين مقاله .نام برد "داللتهايي از پژوهش: علوم 

  : شاملكول 
  .مي باشد افزايش پژوهش ، درك ، وارتباطانتخاب مدلي كه موجب  �
  .)موزش پاسخ مثبت مي دهندآزاحساس مالكيت درمدل داشته و به مودانش آ(انتخاب مدل هاي دانش آموز ساخته  �
 .استيادماندني ، آشنا ، و منطقي انتخاب مدلي كه به راحتي توسط دانش آموزان قابل فهم باشد، و همچنين  به  �

  .همانند يك دانشمند و مهندس باشدبه عنوان ابزاري براي طراحي و كاوشگري  �

 .كنندمي اصالح وند باز بيني در فعاليت هاي قبلي ساخته بود خود كهمعيارهاي  معلمان دوباره ليستي از سپس �

  

و  معلمان در طول يك هفته بر اساس معيارهاي خود به ساختن و ارزيابي مدل يك پديده مقياس نانو مي پردازندفعاليت ها ،  در مرحله نهايي

چگونه مي توان معيارهاي انتخابي ) ب(موزش مفاهيم مقياس نانو ضرورت دارند؟ چرا مدلها درآ) الف: (هستندنبال پاسخي براي سواالت زير به د

چگونه مدلهاي يك پديده نانو درك درستي ازمفاهيم مقياس نانو را به ) ج(يك مدل علمي را با معيارهاي انتخابي يك مدل پديده نانو مقايسه كرد ؟

   وجود مي آورند ؟
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  ي كارگاه مدل سازييافته ها

  علوم در هنگام انتخاب مدل اندر نظر گرفته شده توسط معلم معيارهاي)آ

  

  

  

  مدلهاي منتخب معلمان از پديده هاي نانو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  موعل انمعلمي حرفه ا رشد) ب(

موثر و  كاوشگريشيوه هاي  مشاهده، معلمان فرصت هايي را براي شگري محوركاو موعل آموزش الزمر توسعه دانش و مهارت هاي به منظو

الفت( شخصي خود نياز دارندشيوه هاي  باتجزيه و تحليل و مقايسه دانش جديد  همچنين
1
آموزش علوم  بين المللياستاندارد ). 2001،  

2
)NSES (  

  

                                                           
1
 Luft  

2 National Science Education Standards 

  دسته بندي مدل  مدل

  اتفاقي:  ، پويا نمايشي  سنتز پروتئين انجام شده توسط دانش آموزان

  اتفاقي: ، پويا  ساختني  حجم سطح به مساحت مدل نسبت

  قطعي: تصويري ، پويا   ترنتاز اين داور انيميشن تحويل

  اتفاقي: ، پويا  ساختني  طول موج صدابه  مدل وابستگي طول موج نور

  ايستاتصويري ،   باكي بال تصوير

  يستا، ا ساختني  "nanosmore"مدل ليتوگرافي با آب نبات 

  يستاتصويري ، ا  نانولوله ها سعك

  يستاتصويري ، ا  كربن هايشكلدگر تصاوير

  يستاتصويري ، ا  وانتوميتصوير نقطه ك

  يستاتصويري ، ا  اندازه الكترون نسبت به پروتونمدل 

  اتفاقي: تصويري ،  پويا   شبيه سازي خواص نانولوله

  ايستاتصويري ،   تصاوير ميكروسكوپ الكتروني
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 در تجربه.الزم مي داند برنامه درسي مبتني بركاوشگريو  پداگوژي،دگيري يا، علومبراي بدست آوردن دانش تلفيقي از را معلمان اي حرفه رشد 
NCLT-PD است معلم علوم  به شرط محقق شدن عوامل زير حرفه اي رشد نتايج مؤثر:  

بل( علوم و پداگوژي مبتني بر كاوشگريحرفه اي با توجه بر محتواي  رشدافزايش فرصت هاي ) آ( 
1
؛ برايان 2002،  

2
كندي؛1999، 

3
 ،1998(  

گريت و همكاران. ؛ 2002بل ، ( حرفه اي رشد ارتباط بلند مدت و پايدار با تجارب) ب(
4
  )2001؛ الفت،  2001،  

  )2001گريت و همكاران ، (مه ريزي تخصيص زمان الزم براي برنا) پ(

والنف( آموزش وپرورش و اصالح ابتكارات  با مقررات  هم تراز كردن تجربه هاي پيشرفت حرفه اي) ت(
5
  ).2001؛ الفت ،  1991،  

  

و فناوري م مربوط به عل هاي سردكاوشگرانه واجراي  دانشگاهينه ساالي دو، سمينارها هفته ايكارگاه تابستانه دو: شامل  NCLT-PDتجربه 

براي درك علوم  لياص رشته پنجبه  NCLT-PD يمطالب علم. است پس از درس خوردهايتجزيه و تحليل باز با 12- 7م ونانو در كالس درس عل

با استانداردهاي  هامحتواي درس. ابزار/ تجسم ) د(ساخت و ) 4(خواص ماده ؛ ) 3(ساختارماده ؛ ) 2(اندازه و مقياس ؛ ) 1: (دوش مي دهينانو سازمان

) گروهي بحث و ت يا نمايشاثبا،  پژوهش به عنوان مثال(آموزشي  ،معلمان درگير در فعاليت هاي هادرسمحتواي در. مي شود زتراهمعلمي ايالتي 

نمونه . دوشمي  ساخته علوم يدر سراسر محتوا ي كالسيهامباحث آموزشي و فعاليتنمونه  .مي گيرندقرار  آموزش مبتني بر كاوشگريبر اساس 

و شبيه  ها، استفاده از مدل كاوشگريمبتني بر  موعلاهميت يا ابعاد ،؟را ياد ميگيرند م وچگونه دانش آموزان عل: هايي از مباحث آموزشي شامل 

ملي آموزش  هاياستاندارد همچنين شامل ايده هاي بزرگبحث ها .  مبتني بر كاوشگريم وعل برايي و برنامه ريزي درس موعلآموزش سازي در 

  .كنندمي آموزشي را ياداشت به صورت دوره اي موضوعات معلمان . است علومزمينه ايالتي در  علميو استانداردهاي  علوم

مي شركت  كارگاهدر از موسسه هاي آموزشي مختلف و دبيرستان  راهنمايي دوره هايعلوم  مدرسدوازده  NCLT-PDدر هر دوره از تجربه 

  .استارشد  كارشناسي ياو كارشناسيمدرك نها و درجه علمي آ ددارن موسال سابقه تدريس عل 27دو تا بين  دوازده معلماين . ندنك

  روش تحقيق

از نانو ،و فناوري در علم  12-7موثر براي معلمان درجه  PDنانو و طراحي و فناوري علم  آموزش آگاهي از پيش دانسته هاي معلمان ازبه منظور 

ساندوال( دوشمي استفاده  روش تحقيق مبتني بر طراحي
6
به عنوان  هامحيطبرخي استفاده از با  "پژوهش مبتني بر طراحي ). 2004و بل ،  

 دورههر ). 2004و بل ،  ساندوال(" ميكند دنبالرا  محيط هاي يادگيري موثرتوسعه اهداف ، مطالعه يادگيري و آموزشراي طبيعي ب هاي آزمايشگاه

دانش حرفه اي و آزمايش  هر مرحله از طراحي ، توسعه .است مطالب آموزشيو PDه تجرب طراحي ، توسعه ، و آزمايش از مراحل تكرار شوندهچرخه 

 نانو در برنامه درسي علوم موجودوفناوري علم برانگيختگي براي ) پداگوژي ، دانش محتواي پداگوژي دانش محتوا ، دانش( 12-7 كالسمعلمان 

  :است بررسي سواالت زير هدف، پروژه چند ساله بنابراين ، در . است 

  

                                                           
1
 Bell 

2
 Bryan 

3
 Kennedy, 

4
 Garet et al. 

5
 Fullan 

6
 Sandoval   
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  :محتوادانش 

شامل مفاهيم اصل ها و  .اشاره به دانش موضوع درسي دارد 

  .ييني يك رشته و قاعده ها استهاي تبچارجوب 

 در علم نانو كدامند؟ "ايده هاي بزرگ"

 معلمان از علم  و فناوري نانو چه تصوري دارند؟

مواد آموزشي براي علم وفناوري نانو چگونه طراحي شود و يا 

براي به كار رفتن در نيازهاي متنوع يادگيرندگان و گروه هاي 

  سني مختلف وفق داده شود ؟

  :اگوژيپددانش  

ه به درك معلمان از دانش آموزان ، فرايند هاي مشمول در اشار

 .داردو تعليم و تربيت  كلياتي در مورد آموزش و پرورش تدريس ،

 باورهاي معلمو گيري آموزش  جهت، روشها وفنون تدريسشامل 

  .است

 معلمان از كاوشگري چه تصوري دارند؟

ي نانو را مبتني بر چگونه معلمان مي توانند آموزش علم و فناور

 كاوشگري طراحي كنند؟

  

  :محتوا پداگوژيدانش 

 سيدانش چگونگي ارائه و فرمول بندي موضوعات قابل تدراشاره به 

دانش درباره شامل  .قابل درك باشد يادگيرندگانكه براي  به طوري

و  دانش اهداف آموزشي ،دانش زمينه هاي آموزشي،  يادگيرندگان

  .است مقاصد و ارزشها

چه شناخت و فرا شناخت هاي پيش نياز براي تدريس مفاهيم علوم 

 نانو مورد نياز است؟

چگونه مي توان پيشرفت حرفه اي معلمان را براي تدريس مفاهيم 

  علم و فناوري نانو تسهيل كرد؟

  

ا در ران نظر سنجي قبل و بعد از برنامه همه معلم. مي گيردپژوهش مورد استفاده قرار  هايدر پرسش يانواع داده ها براي به دست آوردن بينش

 شركت  NCLT-PD كاركنان آموزشي عضو با تمركزممصاحبه در  و ندمي كنتكميل  هتابستان كارگاه آموزشيو نگرش در طول  دانش ،مهارت مورد

درس توسط معلمان در پايان هر  تليكربا مقياس گزينه اي  پنج پرسشنامه .يكي در پايان هفته اول و دوم و سپس در پايان دو هفته:  شدمي 

ه شركت كنندمعلمان . ندمي شو و مدل هاي پديده هاي مقياس نانو ضبط هاي عموميمدلدر كوچك و بزرگ  يگروه بحث هاي. دومي ش تكميل

 در.د وشمي جام ان NCLT-PD عضوتيم  چهارتجزيه و تحليل داده ها به طور مستقل توسط دور اول .  ندنت برداري مي كن هابحث و گفتگو از

نظر در  اتفاقبه تا گرد آوري شده، بازخواني ميشود  يافته هاي .مي گذارند مذاكرهبه و  گرد اوري كرده يافته ها رامجموع محققان مجموعه اي از 

  .دبرس محققانهمه ميان 

  NCLT-PD يفته ها و پيامدهايا

  محتوا  دانش

ند كه موضوعات و ني ككه تعدادي از معلمان تصور مند مي دهنشان  دادههاي كيفي ،شركت كننده در هر دوره برداشت معلماندر بررسي 

نانو  و فناوري علم ؛)به عنوان مثال ، اندازه و مقياس ، ساختار ماده ، نيروهاي بين مولكولي( ردوجود دا ه در حال حاضر در برنامه درسيك مفاهيمي

كه معلمان  مي دهدتايج كمي نشان ن در حالي كه. دتدريس كر هترنانو بو فناوري  علم با  را مطالب كتاب درسي مي توان كه معتقند آنها. ندنيست

  .نمي كننددانش آموزان  احساس  درگير كردن براي "طعم نانو"به اندازه كافي از خود را كالس درس يفعاليت ها

 جربه اين ، ت عالوه بر. مي دانندبرنامه درسي موجود مناسب  به راحتيرا  NCLT-PD تجربه  نانو ارائه شده در و فناوري علممفاهيم معلمان 
NCLT-PD  يادگيري  در خاطر نشان كرد كه درك معلمانمي توان از اين يافته ها ،  .مي دهد در كالس درس خود ي براي استفادهايده عمل آنهابه

دانش آموزان نياز  همانگونه كه. است موثرد يادگيري و انگيزه خو دران درك دانش آموز كه ، به همان اندازهداردخود و انگيزش براي يادگيري تاثير
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و برنامه هاي  نمونه ها چنين به ، معلمان دارند نانوفناوري و ملبه تحصيل در رشته ع عالقمند شدنبراي  به نمونه هاي جالب و برنامه هاي كاربردي

  .دنياز دارن ، به نمايش بگذارندبرجسته به طور كه كاربردي جذاب 

  پداگوژيدانش 

معلمان .  كاوشگري دارند كه درك روشني از آموزش مبتني بر اغلب معلمان منشان داد كه تما كاوشگرياز شيوه هاي  ارزيابي معلمان خود

نشان  يفيداده هاي ك. مي كنند در كالس هاي درس خود استفاده " كاوشگريمبتني بر تدريس  غالبا از استراتژي هاي"آنها  ند كهاعالم مي كن

 و توضيح  نقش از وجودم ، شواهد آگاهي دارند كاوشگريآموزش مبتني بر ماهيت  از به طور مقدماتي مي دهد كه در حالي كه اكثر معلمان

 دانش آموزيك فرايند كامال  كاوشگرياز  مفهوم رايج كه دمي كنن نيز روشن آموزشي هايبحث. سيار كم است، بنها ي آدر درس طرح ها كاوشگري

 از معلم كارگردان به دانش آموزپي درپي  زنجيره با ، كاوشگري چند بعديوم مفه مخالفاين مفهوم . در بين معلمان جا افتاده است كارگردان

   .است كارگردان

گنجاندن  ارن كاي صورت گرفتنيك راه براي  ).مخالف گسترده تر( .باشد بايد عميق تري بر پداگوژاز اين يافته ها ، روشن است كه تمركز 

 در آموزش خود ريحص طور بهكه  دونشمتعهد بايد معلمان  ،محتواي علم دركنار توجه به . است علمي يكپارچه به تحقيقاتبه طور  پداگوژي

ماهيت  و شناسايي شواهد دانش آموز ، ودر تحقيقات ، شناسايي نقش معلم  كاوشگرينقد ابعاد / براي شناسايي  ييها بحث منعكس كننده

 كاوشگريمبتني بر را  نهاآ متعهد مي شود،  طراحي مي كندرا درس خود طرح معلم  همانطور كهعالوه بر اين ، . باشند تحقيقات نانو وشگريكا

 از اين رو  .كنندتمركز  كاوشگرينانو به جاي روش و فناوري  در مورد محتواي علم مي دهندبه ذكر است ، كه معلمان بسيار ترجيح  الزم. سازدب

  .بر محتوا ضروري است معلمان كمتربا تمركز  پداگوژيبر روي  معلمان تمركزتعادل بين نياز به افزايش  ايجاد ياز بهن

  محتوا پداگوژيدانش 

ه ك عقيده ندارند اغلب به عبارت ديگر،معلمان. كاوشگري استدر آموزش علوم مبتني بر  هانقش و استفاده از مدلمرتبط با  مهمبسيار هاين يافت

 آنها. به وجود آورند پديدهيك  ي ازدرك و  كنند توليدرا ، معناي داده ها  كنند ان داده ها را جمع آوريآموز به عنوان راهي براي دانش بتوانندمدلها 

مقياس نانو به در  آموزش مفاهيم  هامدلدر حالي كه . بكار مي روندآموزشي  اهداف گفتنو  دادن نشاندر درجه اول براي  مدل ها عقيده دارند

 هرچند . مي باشند استفادهقابل توضيحات مبتني بر شواهد داده ها  جمع آوري داده ها ، تعيين الگوهاي موجود در داده ها ، توليد اهداف منظور

  .روشن نمي باشد آموزش مبتني بر كاوشگري نقش مدل براي انجام 

در طول تحقيقات علوم مبتني بر  مدل هالمان از نحوه استفاده درك مع ندهكن تسهيل فعاليت هاي آموزشيبه گنجاندن  اقدام PD هتجرب 

براي ساخت و ساز دانش ، به خصوص در آموزش  را اندانش آموز كاوشگريعلوم مبتني بر  هايبه درس هامدل گنجاندن عدم. مي كند كاوشگري

   .ندك روم ميمح نانوو فناوري علم 

  :تربيت معلم

برايان ، و همكاران ، (فرض استوار است كه يادگيري براي تدريس علوم را مي توان به يادگيري علوم تشبيه كردبر اين   NCLT-PDطراحي 

دانشجو معلمان به دوره پيشرفت حرفه اي با دانش ونگرش خاص خود در مورد تدريس و يادگيري وارد مي . )1995، 1توبين و المستر. ؛ 1996

 . باشند به شدت به عقايد خود پايبند مي شوند و مانند دانش آموزانشان، اغلب

ه چالش كشيدن باورهاي مربيان مسئول كمك به روشن كردن دانشجو معلمان و تصحيح عقايد آنها هستند و با ارائه راه هايي براي ب

مربيگري پيشرفت حرفه  .)3،1987گالسرفلد؛  1982،  2پوسنر، و همكاران( مل با مقتضيات محيط انجام ميدهند،آموزش را از طريق تعادانشجومعلم

پيشرفت دانش حرفه  معلم وسيله اي است كه مربيان علوم به دانشجومعلمان در كشف و مقابله با عقايد خود كمك مي كنند و آنها را در روند اي

   .كنند مي اي راهنمايي 

                                                           
1
 Tobin & LaMaster 

2
 Posner, et al 

3
 Glasersfeld 
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  نتيجه

و  علمبراي تاثير يآموزشگران علوم به دنبال راه همانطور كه.تاس موآموزش علبراي آينده  يمهمارظهور بسي نو زمينهاس نانو علم در سطح مقي

مفهوم مقياس تدريس براي آماده سازي معلمان به منظوري بايد تجاربكه  است روشنهستند ،م ومقياس نانو به برنامه هاي درسي موجود عل فناوري

 نانو و پيامدهايو فناوري علم  ابمرتبط معلمان  محتوا پداگوژي دانشو  پداگوژي، دانش محتوا  بررسي اولين گام  ،در اين راستا. طراحي شود نانو

بايد به جمع آوري آنچه  حرفه اي معلمان رشد مقارن با بررسي. است نانوو فناوري  علمرشد حرفه اي معلمان درطراحي مجدد / براي طراحي  آن

  :كه يادگيري علوم به ما براي دهه ها گفته است، پرداخت كه

  ».يرنده نقش مهمي در چگونگي ايجاد درك وفهم يادگيرنده بازي مي كندباور يادگ«
 

  :منابع

1. Lynn A. Bryan, Ph.DA Shanna, DalyKelly, Hutchinson,David Sederberg,Fatima Benaissa,Nicholas Giordano, Ph.D. 
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