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  چكيده

مولكولي براي دانش جويان و پژوهشگران كشورمان، ما را بر آن داشت كـه در   –لزوم آموزش و شناسايي نكات پراهميت دنياي اتمي 

  . ارائه دهيمساده و آموزشي نانو را  مورد كندوكاو قرار داده و محتواي اين تحقيق يكي از موضوعات جذاب در مقياس هاي 

و يـادگيري  هدف تحقيق حاضر، طراحي محتواي آموزشي براي سيستم هاي مقياس نانو و بررسي اثربخشي محتـواي ارائـه شـده بـر     

شـهر تهـران در    5يـك و تجربـي منطقـه    جامعه آماري اين تحقيق شامل دانش آموزان دختر رشته رياضي فيز. نگرش دانش آموزان است

  .نفر است 4922با تعداد  1389-90مقطع دوم متوسطه در سال تحصيلي 

دانش آموز بـود كـه    80اين نمونه شامل . در اين تحقيق كه با روش شبه آزمايشي صورت گرفت، از نمونه ي در دسترس استفاده شد

آزمايش تقسيم شدند و آموزش پيوندهاي شيميايي بـراي هـر دو گـروه انجـام      پس از همتا سازي، به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و

طرح اين تحقيق، از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود كه پس از تاييد روايي و پايايي محتواي آموزشي طراحـي شـده   . شد

  .اجرا گرديد

همچنين آزمون هاي يادگيري و نگرش سنج كـه پـس از تاييـد    ابزارهاي تحقيق عبارتند از محتوايي كه توسط محقق طراحي شده و 

  .روايي و پايايي در دو نوبت، قبل و بعد از اجراي عمل آزمايشي به مرحله ي اجرا درآمد و داده ها جمع آوري گرديد

  . استفاده گرديد Uتنيوي -و من tبه منظور تحليل داده هاي آزمون، از آمار توصيفي و نيز براي مقايسه ميانگين گروه ها از آزمون 

و تفاوت افزايش يادگيري دانش آمـوزان  ر يادگيري و نگرش دانش آموزان بوده نتايج تحقيق حاكي از موثر بودن محتواي توليد شده ب

چنين تفاوت بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون نگرش دو گـروه آزمايشـي    هم. تي و فراشناختي معنادار استدر سطوح شناخ

  .دار مي باشدمعنا
  

  مقدمه -1

هـدف اصـلي ايـن سـرمايه گـذاري،      . ]1[فعاليت هاي آموزشي هر كشور را مي توان سرمايه گذاري يك نسل براي نسل ديگر دانست 

  . ]2[به عبارت ديگر، هدف فعاليت هاي آموزشي؛ رشد آگاهي و تواناييهاي بالقوه ي انسان است. توسعه انساني است

لي؛ آموزش وسيله اي براي شناسايي مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و پي بردن بـه راه حـل هـاي    عالوه بر آن، به طور ك

شك نيست كه هدف نظام هاي آموزشي، با توجه به شرايط متغير زماني و مكاني، مي توانـد متفـاوت باشـد و بـا     . مناسب براي آن هاست

صادي و علمي جامعه، الزم است كه هدف نظام آموزشي نيز متناسب با ايـن تغييـرات   توجه به تغييرات ايجاد شده در شرايط فرهنگي، اقت

  . ]3[تعديل شود

شواهد و بررسي هاي نوين پژوهشي حاكي از آن است كه اشاعه و توسعه ي روش هـاي جديـد تعلـيم و تربيـت و تـدريس در مراكـز       

  .]4[كرد نظام آموزشي، يك ضرورت انكارناپذير استآموزشي به منظور بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان و ارتقاي عمل

فرآيند ياددهي و يـادگيري علـوم تجربـي، از    . با آغاز قرن بيست و يك، دوره ي جديدي از اصالح و بهبود آموزش علوم پا گرفته است

  .]5[آموزش علوم پديدار گشته اندبعد محتوايي و آموزشي، مورد بازبيني قرار گرفته و استانداردهاي جديدي به منظور شكل دهي و احياء 

علم شيمي يكي از شاخه هاي مهم و پر كاربرد علوم تجربي است كه به بررسي انواع مواد، خواص و ساختار آن ها، ارتباط سـاختار بـا   

د نيـاز جامعـه و   خواص، چگونگي تغيير و تبديل آن ها به ديگر مواد، روش تهيه ي انواع مواد و عرضه ي آن ها به صورت فراورده هاي مور

يكي از اهداف برنامه ريزي درس شيمي، تسهيل يادگيري دانش آموزان براي توسعه ي درك ماهيت فرآيندهاي علمي و . ]6[مي پردازد... 
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كاوشگري را يك سـبك مـوثر بـراي رشـد و     ) 2006(1لورد و اوركيزسكي . ايجاد فرصت براي آن ها به منظور انجام كاوشگري علمي است

  .]7[تواي علمي در دانش آموزان معرفي كرده انداصالح مح

در كتاب هاي شيمي مقطع متوسطه، مطالب درسي اغلب به گونه اي سازمان يافته اند كه تنها انبوهي از اطالعات علمي را بـه دانـش   

ي كه جامعه نيازمند افرادي در حال. ]8[آموزان منتقل مي كنند و فرصت هر گونه انديشيدن و خالقيت را از دانش آموزان سلب مي نمايند

بنابر اين در برنامه هاي آموزشي؛ نيازمنـد تـدريس، آمـوزش و آمـاده سـازي      . است كه بتوانند مشكالت زندگي خود و جامعه را حل كنند

  .دانش آموزان در اين جهت مي باشيم

دي در جوامـع گرديـده و هـم چنـين     در نيم قرن گذشته شاهد حضور چندين فناوري عمده بوده ايم كه باعث پيشرفت عظيم اقتصـا 

در عصر حاضر علوم و فناوري با اينكه ادامه ي منطقي علوم و فناوري قرن نوزده و . آموزش علم شيمي را نيز تحت تاثير خود قرار داده اند

ته اند؛ در حقيقـت اصـول   اين حوزه هاي جديد كه فناوري هاي نوين نام گرف. بيست هستند، ولي از نظر كيفي كامالً با آن ها تفاوت دارند

پذيرفته شده را تغيير داده و اصول جديدي را جايگزين آن ها كرده اند و انقالب هاي بزرگـي را در تمـام سـطوح جامعـه دامـن خواهنـد       

  . ]9[زد

بـر   از نظر يونسكو، آموزش فناوري موضوع درسي نسبتاً جديدي است كه هدف آن پرورش درك تغييرات فناوري و چگونگي تاثير آن

اين آموزش به طور معمول، داراي يك سري فعاليت هاي علمي است كه بر طراحـي و حـل مسـاله و نيـز     . روي كار و زندگي روزمره است

پرورش مهارت هاي دست ورزي تاكيد دارد و نوجوانان را به تاثيرگذاري موثرتر بر روي محيط مادي، اجتماعي و اقتصادي خودشـان توانـا   

اهيم به كار گرفته شده در اين تعاريف نشان مي دهد كه آموزش فناوري مفهومي متمايز از آموزش فني و حرفـه اي  دقت در مف. مي سازد

هدف از اين آموزش، سواد آموزي در فناوري به منزله ي جزئي از آموزش و پرورش عمومي براي تمام افراد جامعه . و يا حرفه آموزي است

  . ]10[است

ت فناوري هاي نو در عرصه هاي مختلف زندگي بشر به خوبي درك شده و به همين منظور، آشنايي با اين در بسياري از كشورها اهمي

يكي از اين فناوري هاي نو، فناوري نانو است كه مي توانـد فرصـت   . فناوري ها را با يك برنامه درسي منظم از مقطع ابتدايي آغاز كرده اند

  . معه ايجاد كندهاي جديدي را براي رشد علمي و اقتصادي جا

، توانائي بدست گرفتن كنترل ماده در ابعاد نانومتري و بهره برداري از خواص و پديده هاي اين بعد در مواد، ابزارها 2علم و فناوري نانو

اين كه . اتم ها و مولكول ها خواص مواد مختلف را مشخص مي كنند. دنياي نانو، دنياي اتم ها و مولكول هاست. و سيستم هاي نوين است

سنگ سخت و جامد است و آب روان و مايع، مربوط به اتم ها و مولكول هاي تشكيل دهنده اين مواد و نحـوه قـرار گـرفتن آنهـا در كنـار      

  . يكديگر است

) پيوندهاي شـيميايي  (به خاطر برهم كنشهاي بين ذره اي ) 1nm – 100 nm(همان گونه كه مي دانيم تمام ساختارهاي مقياس نانو 

در يـك نگـاه كلـي، فنـاوري نـانو،      . حالت تعادل قرار مي گيرد و روند شكل گيري و آرايش ذرات در آن ها؛ بر اساس همين نيروهاست در

نانومتر مي پردازد تا بتواند مواد جديدي با خواص جديـد   100تا  1فناوري است كه به بررسي و دستكاري مواد و ساختارهاي آن در ابعاد 

  . ]11[بسازد

بين رشته اي علوم و فناوري نانو به عنوان توانمندي توليد مواد، ابزار ها و سيستم هاي جديد با دقت اتـم و مولكـول، موجـب     ماهيت

فناوري نانو كاربردهاي بسيار در حوزه هاي دفاع، امنيت ملي، . كاربردهاي بسيار زياد آن در عرصه هاي مختلف علمي و صنعتي شده است

ترونيك، كامپيوتر، مواد، هوا فضا و كشاورزي دارد و به همين دليل بر تمام فناوري ها تاثير گذاشته و دير يـا زود  محيط زيست، انرژي، الك

  .  ]12[بايد شاهد محصوالت فراگير آن ها باشيم

بـراي   چـالش اصـلي  . فناوري نانو به عنوان تحولي عظيم در دنياي علم و فناوري، باعث تغييرات شگرفي در زندگي بشـر خواهـد شـد   

 2، به حـدود  2015بر اساس آخرين پيش بيني ها؛ دنيا در سال . فناوري نانو، آموزش و تربيت نسل جديد براي كار در اين حوزه مي باشد

  . ]13[نياز خواهد داشت) به عنوان محقق، دانشمند و كارگر ماهر(ميليون نيروي كار در حوزه نانو 
  

                                                
1. Lord & Orkwiszewski 
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آشنايي تمام اقشار جامعه به ويژه دانش آموزان و دانشـجويان بـا فنـاوري نـانو اسـت تـا        آنچه در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد،

م مواجهه با اين فناوري كه در آينده اي نزديك رخ خواهد داد، مواجه اي آگانه باشد و بستر را براي رشد و ترقي كشور در اين فناوري فراه

رود؛ زمينه براي خلق ايده هاي جديد، تناسب محصوالت ايـن فنـاوري بـا ابزارهـاي      هر چه ميزان آگاهي مردم از اين فناوري باالتر. نمايد

  . بومي و افزايش انگيزه نسل جديد براي فعاليت در اين حوزه مناسب تر خواهد شد

ه بررسي متون كتاب هاي درسي در سطح متوسطه، كم رنگ بودن محتواي آموزشي مناسب براي آشنايي با فناوري هاي نوين از جمل

از طرف ديگـر  . فناوري نانو را نشان مي دهد كه نياز به باز نگري در برنامه درسي و سياست هاي آموزشي را ضرورتي انكار ناپذير مي سازد

بررسي دروه هاي آموزشي برگزار شده در زمينه ي نانو نمايانگر اين مطلب است كه، اغلب اين دوره ها بـراي سـطوح دانشـگاهي طراحـي     

اغلب محتـواي ارائـه شـده در ايـن     . ي متاسفانه با كمي تغييرات جزيي در سطوح دبيرستان و براي عالقمندان اجرا مي شودگرديده و گاه

دوره هاي كوتاه مدت، شامل مفاهيم بنيادي علمي بدون توجه به كاربرد آن ها و با هدف توانايي در سنتز مواد نانو طراحـي شـده و نمـي    

مسلم است كه بيـان تعـاريف علمـي و مفـاهيم انتزاعـي لزومـاً       . موجود در كتب درسي، ارتباط خاصي يافتتوان بين اين محتوا و مفاهيم 

 متقاعد كننده و معنادار نيستند و بسياري از دانش آموزان تا زماني كه در فعاليت يادگيري درگير نشوند، درك درستي از اين گونه مفاهيم

  .علمي به دست نخواهند آورد

  :]14[اف كالن آموزش فناوري نانو به صورت زير ارائه شده استبه طور كلي اهد

  افزايش سواد علمي، درك علمي و منش علمي در دانش آموزان نسبت به علوم و فناوري -1

 تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري نانو -2

 راي دانش آموزان و مربيانآموزشي در زمينه ي فناوري نانو ب -توليد محتواي علمي -3

 تشويق به ابداعات و اختراعات در فناوري نانو مانند ساير رشته ها -4

آموزش اين علـوم،  . تواند تجارب علمي فراواني به همراه داشته باشد اي است كه مي العاده آموزان، فرصت فوق معرفي علوم نانو به دانش

عالوه بر اين آموزش علوم نـانو بـراي   . نمايد فهم عميقي از ماهيت علم براي آنها فراهم مي آموزان را در فرآيند توليد علم وارد كرده و دانش

  : توان به موارد زير اشاره كرد كند كه از آن جمله مي اي را مهيا مي مربيان نيز فرصت هاي ويژه

  هاي جديد  امكان تجربه و مدلسازي عملكرد دانشمندان در هنگام مواجهه با پديده -١

  بيني رفتار مواد شيميايي  ها و مفاهيم به عنوان ابزارهاي علمي تشريح و پيش استفاده از  مدلتوجه به  -٢

توان  ايم؟ چگونه مي دانيم دست يافته ما چگونه به آن چيزي كه امروز مي(درگير كردن دانش آموزان در كشف ماهيت دانش  -٣

  ) صلي اين امر چيست؟هاي اساسي و ا هاي علمي را توجيه و تفسير نمود؟ محدوديت پديده

 ها آموزان به علومي فراتر از شيمي و فيزيك و ارج نهادن به فعاليت آنها در اين حوزه مشغول كردن دانش -�

علت اين كه در اين پژوهش، بررسي پيوندشيميايي در خودآرايي ذرات نانو مقياس براي طراحي محتواي اموزشي انتخاب شد اين 

به ويژه عوامل موثر بر تشكيل پيوندشيميايي بين ذرات، از مفاهيم انتزاعي شيمي بوده و درك آن براي  است كه؛ مفهوم پيوند شيميايي و

دانش آموزان با مشكالتي همراه است و اغلب آن ها نمي توانند در يادگيري هاي خود، ارتباط مناسبي با موضوع برقرار كرده و دچار كج 

  . ]15[مي شوند 1فهمي

يي و عوامل موثر بر آن در سطوح مختلف ميكرو، نانو و ماكرو، فرد را قادر مي سازد تا بين اندازه ذره و نوع بررسي پيوندهاي شيميا

هم چنين در اين فرآيند . پيوند شيميايي و در نتيجه خواص مواد، ارتباط مناسبي برقرار نموده و به يك يادگيري كامل و پايدار برسد

اي شيميايي و نقش آن در محصوالت مختلف آشنا شده و نسبت به آموزش علوم و فراگيري شيمي آموزشي، با كاربردهاي روزمره پيونده

و نقش آن در زندگي، نگرش مثبتي پيدا خواهد كرد كه مي تواند انگيزه مناسبي در ادامه تحصيل و يا انتخاب شغل در حوزه هاي مربوط 

  . به علوم گردد
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  روش و طرح تحقيق -4

در اين پژوهش، با توجه به . صورت  گيرد) نيمه تجربي(ي تواند به صورت تمام آزمايش و يا شبه آزمايشي روش تحقيق آزمايش م

 .ماهيت، اهداف موضوع و فرضيه هاي مطرح شده، هم چنين محدوديت هاي روش تجربي حقيقي، از روش نيمه تجربي استفاده شده است

از طريق اين دو گروه، تفاوت ميان آزمودني ها مورد . است) كنترل(زمايش و گواه متداول ترين طرح تحقيق نيمه تجربي، شامل دو گروه آ

  .كنترل قرار مي گيرد

با . متغير مستقل در اين پژوهش، محتواي توليد شده و متغيرهاي وابسته شامل ميزان يادگيري و نيز نگرش دانش آموزان مي باشد

از آن جا كه در اين طرح، آزمودني ها به . ش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل استتوجه به مطالب بيان شده، طرح اين تحقيق از نوع پي

صورت انتساب تصادفي به گروه ها منتسب نمي شوند، پژوهشگر بايد اطمينان حاصل كند كه گروه ها قبل از اجراي عمل آزمايشي، همتا 

  .سازي شده اند

شهر تهران در  5مقطع دوم دبيرستان رشته رياضي فيزيك و تجربي منطقه در اين پژوهش، جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر 

بدين . در اين پژوهش از نمونه ي در دسترس استفاده شده است .نفر مي باشد   4922بود كه تعداد آن ها   1389-90سال تحصيلي 

دانش آموز مي شدند، به  80يك كه شامل شهر تهران، دو كالس دوم دبيرستان رياضي فيز 5منظور از يكي از دبيرستان هاي منطقه 

  .صورت تصادفي انتخاب شدند

  :در اين پژوهش، آزمون يادگيري و پرسش نامه ي نگرش سنج به عنوان ابزار گردآوري داده ها مورد استفاده قرار گرفت

در ابتدا، آزموني . برگزار گرديداين آزمون در طول دوره ي پژوهش در دو نوبت به صورت پيش آزمون و پس آزمون : آزمون يادگيري  -1

سوال چهار گزينه اي از ميان سوال هاي موجود در منابع آموزشي سايت هاي مختلف و محقق ساخته با در نظر گرفتن پوشش  50شامل 

  . دهي محتوا و اهداف مورد نياز آموزشي طراحي شد

شيوه ي طراحي، محتوا و سطوح شناختي مورد بررسي قرار نفر از اساتيد از نظر  3نفر از دبيران مجرب و  10سپس سوال ها توسط 

در  .سوال براي اين پژوهش انتخاب گرديد 40گرفت و پس از اعمال نظرات ايشان، سواالت بازبيني شده و با تاييد نظر اساتيد راهنما، تعداد

به دست  768/0ضريب آلفاي كرونباخ براي اين آزمون . استفاده شد 1اين پژوهش براي تعيين پايايي آزمون يادگيري، از روش ضريب آلفا

  .آمده است

در اين پژوهش، براي سنجش نگرش دانش آموزان هر دو گروه نسبت به يادگيري شيمي، از پرسش : پرسش نامه ي نگرش سنج  -2

. مقياس پنج درجه اي ليكرت استفاده شدنامه نگرش سنج به صورت پيش آزمون و پس آزمون، قبل و بعد از اجراي عمل آزمايشي در 

روايي و پايايي بود  2سواالت اين پرسش نامه، ترجمه ي سواالت پرسش نامه ي نگرش سنج درس شيمي مربوط به دانشگاه كلورادو

راي بررسي در اين تحقيق نيز ب. ، قبالً توسط محققين با روش بازآزمايي مورد تاييد قرار گرفته است3پرسش نامه ي نگرش سنج كالس

  .بدست آمده است 966/0ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسش نامه . مجدد پايايي، از روش ضريب آلفا استفاده شد
  

  تجزيه و تحليل نتايج تحقيق -5

هدف از پژوهش حاضر، طراحي محتواي آموزشي براي پيوندهاي شيميايي در خودآرايي سيستم هاي مقياس نانو و بررسي اثر بخشي 

  . تهران بوده است 5و نگرش دانش آموزان دوم دبيرستان در منطقه يادگيري اي ارائه شده بر محتو

دعوت شد تا با پر ) شيمي، فيزيك و زيست شناسي(در اين پژوهش، پس از طراحي محتواي آموزشي، از اساتيد، كارشناسان و دبيران 

اين نظرات پس از مطالعه و طبقه بندي، . د نقد و بررسي قرار دهندتشريحي، محتواي آموزشي را مور - كردن پرسشنامه نظر سنجي تستي

. ام شد و سپس اين محتوا در پژوهش مورد استفاده قرار گرفتمورد تحليل قرار گرفته و موارد اصالحي پيشنهادي تا حد لزوم و امكان انج

يميايي ، داده ها جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل پس از اتمام دوره ي آموزشي و برگزاري پس آزمون در زمينه ي مفهوم پيوندهاي ش

  .ر گرفتندقرا

                                                
1. Coefficient Alpha 

2. Colorado Learning Attitude about Science Survey: Class-Chem 

3. Class-Chem 
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  . تفاوت در يادگيري دانش آموزان در گروه آزمايشي و گواه تفاوت معنادار است :1فرضيه 

مال ها از توزيع نرهاي ميانگين پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمايشي و گواه در كل مقولهتوزيع تفاوت، با توجه به نتايج

ها ويتني در نمرات كل مقوله -توان از آزمون من، ميتفاوت دو گروه آزمايشي و كنترل، از اين رو، براي بررسي )<05/0P(برخوردار نيست 

  . استفاده كرد

  

  شي و كنترلآزمون به تفكيك در دو گروه آزمايآزمون و پسآزمون تحليل ميانگين يادگيري در پيش -1جدول 

  آزمون

  گروه

  آزمونپيشنمره 

  ميانگين ±انحراف معيار 

  آزموننمره پس

  ميانگين ±انحراف معيار 
  **داريسطح معني

  >001/0  33/25 ± 939/2  63/1 ± 497/1 آزمايشي

  >001/0  13/15 ± 582/3  93/1 ± 526/1 كنترل

    >001/0  286/0  *داريسطح معني

      *Mann-Whitney Test 

     **Wilcoxon Signed Ranks Test 
  

، اما )<05/0P(شود شود، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات پيش آزمون دانش آموزان دو گروه ديده نميگونه كه مالحظه ميهمان

به بيان ديگـر، هـر دو روش تـدريس موجـب افـزايش      . تفاوت معناداري بين نمرات پس آزمون بين دو گروه آزمايشي و كنترل وجود دارد

همچنين نتايج حاصل از آزمون ويلكاكسون بيانگر آن است كه بين ميانگين نمرات . نش آموزان در دو گروه شده استميزان پاسخ گويي دا

شود، لـذا تـأثير دو روش آموزشـي بـر افـزايش      يادگيري پيش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه از نظر آماري تفاوت معناداري ديده مي

امـا  . وش تدريس هر دو به طور معناداري موجب ارتقاي يادگيري در دانـش آمـوزان شـده انـد    يادگيري دانش آموزان يكسان است و دو ر

ميزان افزايش ميزان پاسخگويي دانش آموزان گروه آزمايشي بطور معني داري بيشتر است، به اين ترتيب فرضيه اول پـژوهش تأييـد مـي    

  .گردد

 .ردهاي آموزشي مورد مطالعه معنادار استتفاوت در نگرش دانش آموزان با استفاده از رويك:  2فرضيه 

شود، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات پيش آزمون دانش آموزان دو گروه در آزمون نگرش مالحظه مي 2همان گونه كه در جدول 

بـه بيـان ديگـر،    . ، اما تفاوت معناداري بين نمرات پس آزمون بين دو گروه آزمايشي و كنترل وجود دارد)<05/0P(شود سنجي ديده نمي

تأثير دو رويكرد تدريس مورد مطالعه بر افزايش نگرش دانش آموزان يكسان نيست و روش تدريس انجام شده در گروه آزمايشـي بـه طـور    

  . گرددها ميمعناداري موجب بهبود نگرش در آزمودني

  

  دو گروه آزمايشي و كنترل تحليل تفاوت ميانگين پيش آزمون و پس آزمون مربوط به رشد نگرش سنج در -2جدول 

 t df  نگرش  آزمون
  سطح معني داري

Sig(2-tailed)  

  پيش آزمون
  231/0  78  -206/1  واريانس ها برابر فرض شود

  232/0  8/73  -206/1  واريانس ها برابر فرض نشود

  پس آزمون
 >001/0  78  576/18  واريانس ها برابر فرض شود

 >001/0  29/77  576/18  واريانس ها برابر فرض نشود

  

بيانگر آن است كه بين ميانگين نمرات نگرش سنجي پيش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه آزمايشي و  3هاي جدول هم چنين يافته

داري وجود دارد اما ميزان افزايش نمرات نگرش گروه آزمايشي نسـبت بـه گـروه كنتـرل از نظـر آمـاري       كنترل از نظر آماري تفاوت معني

  .گرددبه اين ترتيب فرضيه دوم پژوهش نيز تأييد ميداري دارد و تفاوت معني
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  آزمون به تفكيك در دو گروه آزمايشي و كنترلآزمون و پسآزمون تحليل تفاوت نمرات نگرش سنجي در پيش -3جدول 

  آزمون

  گروه

  آزموننمره پيش

  ميانگين ±انحراف معيار 

  آزموننمره پس

  ميانگين ±انحراف معيار 
  *دارينيسطح مع

  >001/0  38/137 ± 17/11  65/79 ± 901/8  آزمايشي

  005/0  60/88 ± 29/12  13/82 ± 21/10  كنترل

t - Test
*  

  بحث و بررسي - 6

موانع و مشكالت زيادي براي ارتقاي كيفي آموزش علوم در مدارس و حتي دانشگاه ها وجود دارد و به نظر مي رسد كه براي رشد و 

ايجاد زيرساخت آموزشي به ويژه ... حضور فناوري هاي نوين در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و  توسعه اقتصادي كشور و

  . آموزش علوم، امري ضروري و اجتناب ناپذير است

از سوي ديگر به روز كردن محتواي آموزشي كتاب هاي درسي و وارد نمودن موضوعات جديد علمي و فناوري، مي تواند تاثير بسزايي 

البته در موازات اين . پويايي سامانه آموزشي داشته و ميزان عالقمندي فراگيران براي ادامه تحصيل در زمينه هاي علوم را افزايش دهددر 

  .امر بايد آموزش مناسب و به موقع كادر آموزشي نيز در دستور كار قرار گيرد تا امر آموزش با خلل مواجه نگردد

كليد . ي امروز، جامعه نيازمند افرادي است كه بتوانند مشكالت را درك كرده و آنها را برطرف سازندبا توسعه سريع تكنولوژي در زندگ

آموزش، درك است و بهترين روش براي رسيدن به آن، داشتن يادگيرنده اي جستجو گر، كاشف، سـوال كننـده، سـازنده و تفسـيركننده     

ام فعاليتهاي حل مسئله، تفكر انتقادي و مطالعه موردي بر اساس زندگي واقعي، انج .اطالعات و تحليل كننده خطاها و اشتباهات مي باشد

  . يك نياز در آموزش شيمي است

در دوره هاي گوناگون، بين نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به موضوع درسي و  1بر اساس نتايج برخاسته از مطالعات بين المللي تيمز

بنابر اين انتخاب موضوع، محتواي آموزشي تنظيم شده و روش تدريس بكار . ]16[ود داردعملكرد آن ها در آن درس رابطه مستقيم وج

  .گرفته شده؛ همگي مي توانند بر روي نگرش دانش آموزان و ميزان عملكرد مثبت آن ها موثر باشند

اگيران در طي يك فرايند در قرن حاضر، آموزش مفاهيم و فناوري نانو مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و تالش مي شود تا فر

آموزشي از يادگيري مفاهيم اوليه تا خلق ايده هاي دانش محور هدايت شده و ضمن فراهم سازي تجربه كارگروهي، با ارائه مسئله از 

  . زندگي واقعي و روزمره، مهارت تفكر و تحقيق علمي در فراگيران افزايش يابد

اره ي فناوري نانو و شيوه ي آموزشي مناسب به ويژه براي سطوح قبل از دانشگاه ، امروزه بيش تر معلمان به داشتن اطالعاتي در ب

بيش از پيش احساس نياز مي كنند و آموزش صحيح فراگيران به خاطر طبيعت بين رشته اي اين فناوري به گروه هاي مختلف فيزيك، 

  .شيمي، زيست شناسي و مهندسي نيازمند است

ا ايجاد فرصت هاي چالش برانگيز، دانش آموزان را نمونه مسائل واقعي زندگي آشنا ساخته و قدرت حل علم و فناوري نانو مي تواند ب

اهد مسئله را به آنها بياموزد و در اين مسير آنها را با مرزهاي دانش آشنا ساخته و زمينه ايي فراهم كند كه فراگيران بتوانند از نزديك ش

  .ده و بتوانند خود را براي مواجه با اين تغيير روزمره و سريع آماده سازندطبيعت پويا و روبه رشد علم و فناوري ش

در اين پژوهش محتواي آموزشي بر مبناي ذرات نانو مقياس طراحي و ارائه گرديد و سپس آموزش برخي از مفاهيم كتاب با استفاده 

ته نوع ارائه آموزش نيز مي تواند به ميزان موفقيت كمك الب. از اين محتوا انجام شد كه نتايج پژوهش بيانگر موفقيت آموزش بوده است

  . نموده و افزايش يادگيري را به همراه داشته باشد

  :آموزش مفاهيم نانو با مشكالت و چالش هايي نيز مواجه است كه برخي از آن ها عبارتند از

در ... رياضي، زيست شناسي، بيولوژي و ويژگي علم و فناوري نانو به گونه اي است كه با علوم مختلفي چون فيزيك، شيمي، -1

زيرا توانايي و عالقمندي افراد متفاوت بوده و . ارتباط مي باشد؛ كه آموزش معلم و يادگيري فراگير را با مشكالتي مواجه مي سازد

 . سازد جهت گيري آن ها نسبت به شاخه ها و گرايش هاي متفاوت علمي تغيير كرده و پيشرفت آموزش را با مشكل همراه مي

                                                
1.TIMMS 
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اغلب موضوعات و مفاهيم مطرح شده در مقياس نانو، به راحتي قابل تجسم و تصور نيستند و به همين دليل توصيف و درك  -2

  .آن ها با مشكالت زيادي همراه است

. درك رابطه بين پديده هاي قابل مشاهده در طبيعت و دنياي ذره ايي، مشكل و مي تواند بسيار متفاوت و حتي متضاد باشد -3

 .شرح اين پديده ها و برقراي اين ارتباط مي تواند بسيار مشكل و زمان بر باشد

آزمايش هاي موجود و مطرح براي مفاهيم مطرح در بحث نانو نيازمند وسايل و تجهيزات متعدد و گاهي گران قيمت است كه  -4

 .انجام آن ها را با مشكل همراه مي سازد

ي و ارتباط دادن هريك از اين خواص به دنياي دروني مواد و پيوندهاي درك خواص پيچيده و مرتبط پديده هاي طبيع -5

 .شيميايي موجود بين ذرات تشكيل دهنده مواد، مي تواند براي دانش آموزان با مشكالتي همراه باشد

. دتغيير كوچك در برخي خواص، زماني كه تجمع يافته و متراكم شود مي تواند موجب تغييرات بزرگي در خواص مواد گرد -6

بنابر اين خواص مواد مي تواند در قالب ذره هاي تك و منفرد و يا در قالب تجمع كوچك ذرات و يا تجمع گروهي ذرات و حتي در 

هر مدل داراي . مقياس ماكرو، مورد بررسي قرار گيرد كه هر كدام از اين بررسي ها، مي تواند نتايج متفاوت و متضادي را نشان دهد

 .لمي خاص خود هستند كه شرح و آموزش آن ها مي تواند مشكل و زمان بر باشدقوانين و تئوري هاي ع

خواص نانو ذرات به عواملي مانند شكل، اندازه، سطح، و ديگر شاخص هاي ساختار دروني ذرات بستگي دارد كه اين خواص  -7

 .فيزيكي و شيميايي، مي تواند در حضور برخي مواد نيز تغيير كند

. مان براي آموزش مفاهيم و موضوعات علمي جديد هميشه به عنوان يك چالش مهم مطرح بوده استآماده كردن ديدگاه معل -8

تغيير نگرش دبيران نسبت به آموزش نانو نيز؛ به دليل جديد بودن موضوع، عدم دسترسي كافي به منابع آموزشي مناسب براي 

  . الش ها و مشكالت فراواني همراه مي باشددوره متوسطه و نيز عدم امكانات كافي تجهيزاتي و آزمايشگاهي، با چ

با وجود مشكالت متعدد كه برخي از آن ها در باال ذكر شد، تالش گرديد تا فعاليت هاي آموزشي به گونه اي تنظيم شود كه با طرح 

سعي مي كرد تا با تالش  در مسير آموزش فراگير بايد. مسئله، ذهن فراگير درگير شده و انگيزه و عالقه او نسبت به موضوع تحريك گردد

خود، راه حلي براي مسئله پيدا نمايد و معلم تنها در نقش راهنما، دانش آموز را در جهت كشف مجهوالت و ندانسته هايش ياري رسانده 

ر جهت اين نوع آموزش د. است و اين فراگير بوده كه با رسيدن به جواب، لذت يادگيري را چشيده و عالقمند ادامه مسير گرديده است

  .شناسايي و شكوفايي استعدادهاي مختلف فراگيران موثر بوده و آنان را براي حل مشكالت فردي و گروهي آماده مي سازد
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