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  چكيده

ورود نـانو  . ها داشته استهاي علوم پايه نقش مهمي در توسعه و پيشرفت علوم و بهبود زندگي انسانشيمي به عنوان يكي از رشته

است در علم و فن آوري فن آوري نانو رويكردي جديد و جذاب .است علوم ديگر باعث كارآمدي بيشتر اين علوم شده به دنياي شيمي و

وري نـانو كمـك شـاياني در    آبنـدي شـيمي بـه فـن    آذيـن  .ندان رشته هاي مختلف مورد پذيرش قرار گرفتمبه سرعت توسط دانشكه 

از علوم نانو مقياس باعث افزايش عالقه دانش آمـوزان بـه مباحـث علـوم      .نمايدمي بالقوه طبيعت هايراستاي نيل به شكوفايي ظرفيت

- هاي مختلف دنيا در تالش براي وارد نمودن اين مباحث در برنامههاي آموزشي در كشورسيستم، از اين روي . شده استجمله شيمي 

آموزان بيشـتر شـده و تمايـل بـه آن     مي، جذابيت اين درس در نگاه دانشباورود نانو به آموزش شي .آموزان هستندهاي آموزشي دانش

ابزارهاي مورد استفاده در فرايند آموزش نـانو   نانو مقياس در برنامه هاي آموزشي و در اين مقاله استفاده از علوم .افزايش خواهد يافت

  .شودميتر پيشنهاد آموزش موثر وراه كارهايي برايسي هاي پيش رو در اين مسير بررچنين چالش هم .شودآموزان بررسي ميبه دانش
  

  مقدمه

هـا  پـژوهش امـا  . استاست و خدمات زيادي در راستاي بهبود كيفيت زندگي داشتهنقش مهمي داشته هاشيمي در پيشرفت انسان

ددي بـراي ايـن كـاهش    كـه داليـل متعـ    داده استخصوصا شيمي و فيزيك نشان  پايه علوم دانش آموزان به كاهش شديدي در تمايل

هاي زيادي كـه در مشـاغل مربـوط بـه علـوم وجـود       وجود محدوديتاز يك طرف مشكل بودن اين علوم و از طرفي : عالقه وجود دارد 

 وق،داروسازي وتجارت ازجمله عواملزايا در اين مشاغل نسبت به رشته هاي ديگر مثل حقم داشت و هم چنين سطح پايين تر حقوق و

در جامعـه  پايـه  جامعه و دانش آموزان مربوط مي شد كـه علـوم   نادرست لبته دليل اصلي اين كاهش عالقه به طرز تفكر ا ]1،2[.بودند

مـورد قبـول   بـه سـرعت    آوري گشـود و گران علـوم و فـن  ظيم به روي پژوهشع ايورود علم به مقياس نانو، عرصه .كاربرد زيادي ندارند

پاسـخ  آمدي و توانمنـدي آن در پاسـخگويي بـه سـواالت بـي     عالقه مندي به اين دنياي جديد نتيجه ي كار ]2[.دانشمندان قرار گرفت

هـاي  كشورهاي مختلف دنيا با درك توانمندي وقدرت اين رويكرد جديد در علم، برنامـه . آوري وجود داشتزيادي بود كه در علوم وفن

همگام بودن بـا پـژوهش هـا و تـامين      براينيز هاي آموزشي سيستم .گامي در اين زمينه طراحي و اجرا نموده اند يشگوناگوني براي پ

بلكه در زمينه آموزش هاي همگاني و آمـوزش   هاي آموزش نه تنها براي پژوهشگران ،دوره .دراين عرصه وارد شدند نيروهاي متخصص

  ] 3[ .شددر حال برگزاري مي با هاي پيش از دانشگاه
  

  به دانش آموزان ضرورت آموزش نانو

- ي امروزي و سـال متخصصين اين رشته را در جامعه ها ورشته ها، ضرورت تربيتگرايشي فراگير شدن علوم نانو مقياس در همه 

ـ       2015شود تا سال  يم ينيبشيپ .هاي آينده آشكار مي سازد و  دهيرسـ  دالر ارديـ ليم 891از  شيبـازار فـروش محصـوالت نـانو بـه ب
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اسـت تـا بـه    اين نياز، سيستم هاي آموزشي را بر آن داشـته ] 4[.برسدنفر در جهان  ونيليم 12از آن به  يناش ديجد يشغل يهافرصت

و از ايـن   ا محسـوب مـي گردنـد   سرمايه اي ارزشمند براي ملت ه وزان،آمدانش .سمت تربيت نيروهاي كارآمد ومتخصص حركت كنند

از براي بهره گيـري   جاد عالقه در اين قشراي م در جهتعلآموزان با دنياي جديد دانشسعي بر آشنا نمودن آموزشي هاي حيث سيستم

هـاي  بسـياري از كشـور  و حركتي بنيـادي بـراي    رمز موفقيت ،در واقع آموزش صحيح. آنان دارند ظرفيت هاي عظيم، ابتكار وخالقيت

را در  زان بر اساس عاليق خود به رشته اي از علوم وارد مي شوند و مسـير خـود  آمودانشبا توجه به اينكه . پيشرفته محسوب مي شود

دهـي  جهـت ها و مرزهاي دانـش امـروزي نقـش بـه سـزايي در      به همين سبب آشنايي با پيشرفت ]5[،انتخاب مي نمايند هاي بعدسال

مـي توانـد بـه     گستردگي زمينه ي مناسبي اسـت كـه  بودن و ظهور نوآوري نانو به دليل علوم و فن .داشتدانش آموزان خواهدي عالقه

  ]6[.دهي نمايدآموزان را جهتعنوان يك ابزار قدرتمند، تمايالت دانش
  

  پژوهش ها در زمينه آموزش 

 نيـاز بـه اسـتفاده از   و بـراي آمـوزش    اتمي ومولكولي، عجين گشـته با مباحث  ي فرارشته اينو مقياس به عنوان يك زمينهعلوم نا

حال سوال اساسـي ايـن   . كه يادگيري آن سخت است  دارندص خود هم چون مباحث گوناگون كوانتومي و مباحث زيستي ابزارهاي خا

آوري نـانو در  و همكارانش با بررسـي دوره هـاي آمـوزش فـن     1باربر آموزان را با اين مباحث آشنا نمود؟است كه چگونه مي توان دانش

نتيجـه  اين  ]3[ .شيمي و فيزيك استرايج مربوط به مباحث  ،دوره ها حجم زيادي از دروساستراليا به اين نتيجه رسيدند كه در اين 

 .آمـوزان اتكـا نمـود   ي علمي دانشكه براي نزديك شدن به مباحث نانو مي توان بر پيشينه و پايه به اين جهت حائز اهميت مي نمايد

 يزان يادگيري وارتباط آنانفن آوري نانو به دانش آموزان و م پژوهشي در مورد آموزش مباحثي از 2009و همكارانش در سال  2شانك

 با آموزش گروهي از معلمان مجرب در رشته هاي زيست شناسي، شـيمي،فيزيك و اين گروه از پژوهشگران  .با اين مباحث انجام دادند

له سـلول هـاي خورشـيدي سـنتزي و     اندازه مواد، كرم ها و محافظت از پوست، انرژي هاي پاك از جم چون مباحثي هم فناوريزيست

پژوهشگران و متخصصـان   كالس هاي درس تئوري با كمك و عالوه بر موزان مطرحآرا براي دانش تصفيه آب با استفاده از فيلتراسيون

زان سـخت  آمـو بـراي دانـش   آنها دريافتند كه فهم مباحث اتمي و مولكولي .برگزار نمودندنان آ هاي عملي نيز برايها كارگاهاين رشته 

- آموزان در مبحث كرم ها و محافظت از پوست بود كه دانشبيشترين يادگيري دانش. واردي با سردرگمي آنها همراه استاست و در م

با  ]7[ .وري نانو و مواد غير نانو را در جذب يا بازتاب اشعه هاي نور خورشيد مشاهده مي كردندآ آموزان به وضوح تفاوت استفاده از فن

عنصري مهم و حياتي در فرايند آموزش محسوب مي شود، مي تواند دليلـي بـراي طـرح مباحـث گونـاگون و      » عالقه « اينكه توجه به 

آمـوزان راهنمـايي و   پژوهشي براي تعيين سرفصل هاي مورد عالقـه دانـش   2011در سال  و همكاران 3هاتچينسون .حتي پيچيده باشد

مواد ضدآب، رفتار مغناطيسـي، تغييـر رنـگ در    : شامل سته از موضوعاتآنها چهار د .دادندانجام  در زمينه علوم نانو مقياس دبيرستان

سوال به صورت مباحثه اي  11 و را مطرح نموده )ZnO(اكسيدروي بر سهولت همزدن مخلوط آب و  جاذب سطحينانوذرات طال و اثر 

  :موارد زير بود سواالت شامل .پرداختندكالس در

 م ها پي مي بريم؟چگونه به وجود ات :اتم .1

 اگر يك سكه از ذرات ريز تشكيل شده است، چرا اين ذرات براحتي از هم جدا نمي شوند؟: سكه .2

                                           

1
 Barber 

2
 Schank 

3
 Hutchinson 
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 وجود دارد؟يك مداد، يك حلقه الماس ،يك تاير ماشين وزغال  بين عامل مشتركيچه  :مداد .3

 بر سقف صاف حركت كند؟چطور مارمولك مي تواند به راحتي  :مارمولك .4

 زه اي ذرات طال رنگ طاليي دارند؟ادتا چه ان :طال .5

 سپيرين سردرد را تسكين مي دهد؟چطور آ :آسپيرين .6

چه نوع ماشين هايي مي توانند تا آن اندازه كوچك شوند كه توانايي ورود به سلول هـاي زنـده را پيـدا     :ماشين .7

 كنند؟

 نه كثيفي به آن نچسبد؟هيچ گو چگونه مي توان شيشه ها را تميز كرد به گونه اي كه از آن به بعد :پنجره .8

 روبات كار انجام دهد؟ ساخت كه مانند DNA آيا مي توان  يك :روبات .9

 چه عامل مشتركي بين فوم، مه، شير،ژله، رنگ پالستيكي و استيل وجود دارد؟: اشتراكات .10

 ؟نددار CDبرروي تاثيري در ذخيره ي آهنگ آيا اين رنگ ها چرا پشت سي دي ها رنگ هاي متنوعي است؟: سي دي  .11

 

 رفت كه جواب همه ي سواالت را بدانند، بلكه از آنها در مورد ميـزان عالقـه بـه هـر سـوال و      ظار نميتالبته از دانش آموزان اين ان

نمودار زير بـه دسـت آمـد كـه حـاوي اطالعـات        ،پس از بررسي و تحليل داده ها. براي يافتن پاسخ آن سوال مي شد كنجكاوي ميزان

  :ي بودبجال

 

  

. زان به موضوعات مرتبط با عالقه شخصي، زندگي روزمره، موضوعات اجتماعي و دنياي واقعي عالقه نشـان مـي دهنـد   آمودانش .1

 .مويد اين مطلب مي باشد هاظرسنجينداده هاي حاصل از  و عالوه بر آن ههم در كالس ها به وضوح ديده شد ايجاين نت

و  مسـتقيم  ليل برخـورد و رويـارويي  دبه آموزان به مباحث نانو دانشعالقه افزايش  ليت هاي فيزيكي شامل آزمايشگاه سببفعا .2

 . با مسائل و پديده ها مي گرددآنان  نزديك

 .ن را مي دانستندآموزان به سواالت و فعاليت هايي كه تقريبا جواب آدانشعدم تمايل   .3

اي در مـورد آن  كـه پيشـينه  جديـد  هـاي  فعاليـت  چنـين ، هـم ج زان به طور كلي به سوال ها و فعاليت هاي خيلي رايوآمدانش .4

نـو بـودن تعـادلي وجـود     ها از نظر مرتبط بودن با زندگي روزمـره و   در واقع بايد بين فعاليت.عالقه ي زيادي نشان ندادندد، شتنندا

 ] 8[.داشته باشد تا آموزش به بهترين نحو صورت گيرد
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 چالش هاي پيش روي آموزش نانو و راه كار ها

  :موارد زير اشاره نمود توان بهمي چالش هاي پيش روي نهادهاي مرتبط با آموزش فن آوري نانو به دانش آموزاناز جمله 

 آموزانآموزش به دانشاز به نيروهاي متخصص و كارآمد جهت ني .1

 آموزانكتب و منابع درسي متناسب با سطح فهم دانش كمبود .2

 مباحث نانوآموزان براي يادگيري حفظ عالقه در دانش ايجاد و .3

 حضور كمرنگ آموزش و پرورش به عنوان متولي آموزش كشور در زمينه آموزش فن آوري نانو .4

آموزان با جنبه هاي مختلف نانو و رويكرد مبتني بر آموزش تئوري صـرف در سـاختار   دانش همه عدم برخورد عيني .5

 آموزش كشور وعدم دسترسي تمامي دانش آموزان به امكانات ايجاد شده 

 :يت هاي زير در مسير آموزش مفيد فايده خواهد بودفعال

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه نانو براي معلمان و تاليف منابع مورد نياز آنان .1

 آموزانبرگزاري نمايشگاه هاي سيار در زمينه تجهيزات فناوري نانو براي آشنايي معلمان و دانش .2

 آموزاندانشبا فهم نانومتناسب  تاليف دايره المعارف در زمينه .3

 برپايي اردوهاي تابستاني و نشست هاي ساليانه براي آموزش معلمان .4

 با فن آوري نانو آموزانتاليف كتاب هاي طنز در زمينه فناوري نانو براي آشنايي دانش .5

 با مباحث فناوري نانو ياننابينااز جمله آموزان دانش يهمه تدوين كتاب براي آشنايي .6

تكنولوژي استفاده از كه با  هدف آموزش نانو كه متخصصين و فارغ التحصيالن اين رشته توانايي رشته اي با ايجاد .7

دن اين مباحث براي سازي و قابل فهم كرآساننانو ، در جهت هاي آموزشي جديد و ظرفيت هاي موجود براي آموزش

  .آموزان گام بر دارنددانش

و متخصصين كامپيوتر براي  پويانماييكنندگان فيلم ون، تهيهايجاد كارگروه هاي تخصصي متشكل از روانشناسا .8

به  در ايجاد عالقه مهمياسالمي و تمدن ايراني نقش هاي جذاب متناسب با فرهنگ و بازي هاي پويانمايي ،توليد فيلم 

 .فن آوري هاي نوين و آموزش آنها دارد

 . كمك كنندآموزش  روندزمينه نانو به  جالب در مي توانند با نوشتن داستان ها و رمان هاينويسندگان  .9

خاص  صورت تخصصي در مورد موضوعاتيي آموزش كه به ب هاي نانو در زمينهقطيجاد مراكز منطقه اي يا ا .10

آموزان قطب هاي ديگر را با فعاليت هاي خود آشنا با برگزاري اردو و كارگاه هاي دوره اي دانش فعاليت مي كنند و

  .سازند

 .آموزي در شهرستانها سراهاي دانشيت هاي پژوهشاستفاده از ظرف .11

 با المپياد هاي ساير رشته ها برگزاري هماهنگ المپياد نانو .12

  

   وآموزش نانو ايران

ستاد ويژه توسعه فناوري نانو كه به طور مستقيم زير نظر رياست جمهوري اسـت، بزرگتـرين متـولي در امـر توسـعه فنـاوري نـانو        

برنامـه هـاي    راهبردي توسعه فن آوري نانو، آموزش فن آوري نانو در سطح پيش از دانشـگاه، ازجملـه   براساس سند. محسوب مي شود

تـاكنون سـتاد از كليـه فعاليـت هـاي ترويجـي و        83در اين راستا ازسال . ي فن آوري نانو قلمداد مي شودكارگروه ترويج ستاد توسعه
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آموزان با اين عرصه از علم وفـن  د باشگاه نانو نقش به سزايي در آشنايي دانشاين ستاد با ايجا .آموزشي فن آوري نانو حمايت مي كند

- از جمله فعاليت هاي انجام شده در زمينـه دانـش  . ها در اين زمينه روند رو به رشدي را نشان مي دهدفعاليت ]9[ .آوري داشته است

  :آموزي مي توان به موارد زير اشاره نمود

 ]10[ وزي فناوري نانو در تيرماه سال جاريآمبرگزاري اولين همايش دانش .1

برگزاري هفت نمايشگاه آموزشي هفته نانو در استان هاي هرمزگان، يزد،خوزستان، لرستان، فارس، خراسان رضـوي وخراسـان    .2

 ]9[شمالي

 آموزي در زمينه نانوبرگزاري دو دوره المپياد دانش .3

 ]9[ه نانوتوجه ويژه جشنواره نوجوان خوارزمي به ايده ها در زمين .4

 آموزي فن آوري نانو در مراكز استان هابررسي راه اندازي آزمايشگاه هاي دانش  .5

 آموزانانتشار كتب مختلف در زمينه فن آوري نانو در سطح دانش .6

 آموزان در جشنواره هاي ساليانه فن آوري نانوبرگزاري غرفه مخصوص دانش .7

 انوآموزش ن يهاي دانش بنيان در زمينهحمايت از شركت .8

تسـريع در  . آموزان به مباحث نانو داردي دانشنشان از عالقه نانو آموزي نانو در جشنواره ساليانهي دانشآمار باالي بازديد از غرفه

ـ تاي ايجـاد فضـاي آمـوزش يكسـان بـراي      ديگر در راس يگامها تمامي استاني نانو در هاي هفتهبرگزاري نمايشگاهروند  آمـوزان  شدان

ها اين رقابت علمـي انجـام   ي مراكز استانمركز استان برگزار شد ولي امسال در همه10سال گذشته المپياد نانو در  .ستسراسركشور ا

غيـر   كـاري  ،آوري نانو در برنامه هـاي آموزشـي  يكسان و عدم حضور فن يآموزش فضاي برگزاري المپياد بدون توجه به ايجاد .شودمي

- هاي دانـش راه اندازي آزمايشگاه .تحقق يافته باشد آموزشي يكسانشرايط  انسته ها را سنجيد كهزماني مي توان د .مي نمايد بنيادي

- ها و تمركز بر اين شاخص نشان از عدم توجه به سند راهبرد توسعهآموزي با توجه به تعداد شركت كنندگان در المپياد نانو در استان

تسـريع حركـت بـا     .آوري نـانو دارد ه و سراسري به آموزش كشور در زمينه فناين سند نگاهي همه جانب. آوري نانو استي آموزش فن

عـدم توزيـع   نبايـد   .در جهان از ضررهاي غير قابل جبران جلوگيري خواهد نمود هاآوريفن توجه به مقتضيات زمان و توسعه ثانيه اي

قدم در جهـت آمـوزش همگـاني و     .شود اطق محرومدر من دادهاي دانش آموزان مستعديكسان امكانات در كشور مانع ازشكوفايي استع

- هـا و برنامـه  نمود تالش انتظار داشت كهتوان نمي .استوار استسراسري مبتني بر توزيع يكسان امكانات و نگاه دور انديش و بنيادگرا 

بتنـي بـر   اين مرزو بوم حركتي م انآموزدانشاذهان حضور فن آوري نانو در  به هر حال .پذيردها در امر آموزش نانو يكباره تحققريزي

در اين ورطه در جهت  بنيادي آنچه كه واضح است سرمايه گذاري .مي طلبدرا  صصان صاحب نظربهره گيري از متخدانش، انديشه و با 

همگـان را   هـاي آينـده بـه وضـوح    و اثرات آن در سال تربيت فرزندان آراسته به علم روز براي نيل به ايراني بهتر وتوسعه يافته تر است

كه اين امر نشان از توجـه ويـژه صـاحبان     تدوين شده است به درستي نانو آوريسياست كلي در ترويج آموزش فن .زده خواهدكردبهت

هيچ حركـت بنيـادي در عرصـه    . رسدها ضروري به نظر ميبرنامه ريزي درست و مدون براي اجراي اين سياست. امر به اين حوزه دارد

  .، حل نمودبا برنامه ريزي درستها را ضعفاين  توانمي و كال نبوده استآموزش خالي از اش
  

  نتيجه گيري

همگامي با  ي شود و سيستم هاي آموزشي براي تربيت متخصصان ي علم محسوب موري نانو رويكردي جديد در عرصهآ فن

ي آموزان مطلبآوري نانو به دانشموزش فنتوجه كشورهاي مختلف دنيا و همچنين ايران به آ. شده اند و همسو پيشرفت ها همراه

آموزان به فن آوري نانو بايد از همه توان و ظرفيت كشور استفاده نمود تا در آينده براي عالقه مند كردن دانش . استشايسته تحسين 

ادامه روند يĤموزش و زمينهبرنامه ريزي  صحيح در با . اسالمي استفاده نمود ايرانبتوان از دست آورد هاي نانو در اعتال وپيشرفت 
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فعاليت ها، به طور قطع مي توان منتظر آينده اي درخشان بود كه با همت و تالش به دست خواهد آمد و ما را به افق روشن برنامه 

  .چشم انداز بيست ساله خواهد رساند
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