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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  علمی نامه فصل

  1398سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 

 بررسی اثر بخشی فناوري نانو در آموزش دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

 1صدیقه ناظمیان

  28/3/98پذیرش:                                                                   16/11/97دریافت:     

  
 چکیده 

 تعلیم به که فرهنگیان دانشگاه بنابراین کارآمد است؛ و متخصص نیروهاي نیازمند آموزشی اهداف به دستیابی 

آموزان  خالقیت دانش و استعداد مسؤول پرورش که پرورش و آموزش نهایت در و پردازد دانشجومعلمان می
گمارند. جامعه  همت برنامه درسی در فناوري نانو اصولی اي و پایه آموزش زمینه در ریزي برنامه به باید است،

دهند. حجم نمونه  نفر تشکیل می 420آماري این پژوهش را دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در شهر یزد به تعداد 
اي و تصادفی  اي چند مرحله نفر به دست آمده است. در این بررسی دو روش نمونه خوشه 201کوکران با فرمول 

اي بوده که از اعتبار صوري و پایایی الزم برخوردار  نامه ساده به کار رفته است. ابزار گردآوري اطالعات پرسش
ها  و تحلیل داده  شده است. براي تجزیهاست. به منظور آزمون فرضیات از دو آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده 

هاي  شده است. یافته  از آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل مسیر از نوع همبستگی پیرسون استفاده
 به آشنا شوند تا منجر نوین علوم با آموزان که دانش دارند دهد که دانشجومعلمان تمایل این پژوهش نشان می

  دیگر شود. سطح به سطح یک از تر آموزش اثربخش انتقال و متر مفاهی درك عمیق

 آموزش، فناوري نانو، دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیان.  ها: کلید واژه
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  مقدمه 
 هایی چالش حل در فناوري این و بوده دنیا کلیدي صنایع تمامی محرك نیروي عنوان به نانو فناوري

 فناوري آموزش کردن وارد .کند ایفا می مهمی نقش امنیت و سالمت زیست، محیط انرژي، آب، نظیر
 دیگر سطح به سطح یک از تر آموزش اثربخش انتقال و تر مفاهیم درك عمیق به منجر مدارس به نانو
موانع اند  هاي کلیدي توانسته عنوان یکی از پیشران نوین همواره بههاي  علوم و تکنولوژي .شود می

نانوتکنولوژي یک دانش به شدت  و کاربردهایی با منافع بالقوه تولید کنند.فرایندهاي قبلی را شکسته 
هایی چون مهندسی مواد، پزشکی، داروسازي و طراحی دارو، دامپزشکی،  اي است و به رشته رشته میان

شناسی، فیزیک کاربردي و کوانتوم، شیمی ابرمولکول و همچنین علوم مهندسی ازجمله مکانیک،  زیست
هاي نوین و  علوم و فناوريهاي  از شاخه منزله یکی شود و به وتر، شیمی و ... مربوط میبرق، کامپی

توان گفت که احتماالً دنیاي  بسیاري از مشکالت بشر در هزاره سوم شناخته شده است. می گشاي راه
 اي از فناوري آمیزههاي زندگی بشر  معنی خواهد بود و در آینده تقریباً تمامی جنبهآینده بدون واژه نانو بی

   نانو خواهد بود.
 پنجرة جدیدي نانوفناوري کند. تغییر می مطلوبی نحو به نانومتري مقیاس در خواص ماده که آنجا از

 آنجا است. از بیشتر کارایی با تجهیزاتی و مواد ساخت امکان آن که محصول نموده باز مواد دنیاي به
 پژوهش و آموزش به دارد، توجه کلیدي نقش نوینیعلم  هر پیشرفت در پژوهش و تحقیقات که

 همین نیستند. به مستثنی قاعده این از نانو علوم و فناوري که گیرد قرار می نو علمی حرکت سرلوحۀ هر
 این رشد سرعت با بودن همگام در جهت و آموزشی هاي صحیح برنامه با پیشرفته کشورهاي دلیل

). نانو تکنولوژي 1387مالش،  کنند (اینک وارد تحصیلی مقاطع به را نانو مفاهیم کنند سعی می فناوري
 .تر باشد هایی جدیدتر و امروزي ریزي دانش کنونی بر پایه تواند ادامه دانش کنونی در ابعاد نانو یا طرح می

 کشورهاي هاي آموزشی نظام در هیاهویی کرد، پا به جهان در که انقالبی بر عالوه نانو فناوري ظهور
 براي آموزشی هاي متنوع برنامه کنند. تربیت زمینه این در را متخصص افراد تا آورد به وجود دنیا
 بروجنی و دارد (برجیان فناوري این در گذاري سرمایه به جانبه همه توجه از سنی نشان هاي مختلف رده

  . )1389 صفري،
 هاي پژوهش در را زیادي اثرات و بوده سریع رشد داراي که است هایی رشته جمله از نانو علم

 قرار اولویت در نانو، فناوري و علم مداوم توسعه از و پشتیبانی منظور حمایت به .دارد جهانی عملی

است  اهمیت حائز بسیار بهینه هاي پژوهش به بخشیدن سرعت منظور به نانو علم آموزش دادن
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 به ورود انسانی براي نیروهاي سازي وظیفۀ آماده که پرورش و آموزش میان این ). در1395 (محمدي،

 محیطی در را آموزان و دانش بماند دور جهانی روند از تواند نمی دارد را فناوري و علوم هاي عرصه

 حفظ ضمن نیز پرورش و آموزش علمی، هاي روند پیشرفت با است الزم نگه دارد. لذا ایزوله

 در کند. تربیت را پیرامون دنیاي با متناسب نیروهاي انسانی و کند حرکت جلو به رو پایه ساختارهاي

 بود نخواهد سیستم هماهنگ این از خارج دنیاي با کشور آموزشی سیستم محصوالت صورت این غیر
 استفاده اهمیت و ضرورت جریان در ابتدا از را آموزان بتوان دانش چنانچه. )1387شهسواري، خدایاري(

 اً قطع کرد مطلع زندگی مختلف شئون در ها فناوري این کاربرد از را آنها و داد قرار نو هاي فناوري از
 خواهند بیشتري نشان انعطاف آن کاربرد در آگاه شده و نو هاي فناوري از استفاده به نسبت آینده در

 یک براي درسی، برنامه سند در ها تصمیم مجموعه بنابراین. )1391بصیري،  بدریان و منسوب( داد

 هاي برنامه با که شود؛ به طوري منعکس می تحصیلی دوره یک یا تحصیلی پایه خاص، یک درس

تحصیلی  مقاطع به آنها ورود و نانو، مانند نو هاي و فناوري علوم با همگام توان آموزشی می صحیح
 تحصیلی مختلف هاي دوره درسی در برنامه بررسی با اما. یافت دست عظیمی دستاوردهاي به توان می

 عنوان یک به فناوري نانو مباحث که شود مشخص می دورة متوسطه علوم پایه سودر ویژه به مدارس،

 هاي سیاست و درسی برنامه در بازنگري بنابراین .ندارد درسی کتب در جایگاهی هنوز نو دانش

  است. امري ضروري کشور آموزشی
 تعلیم امر در دخیل انسانی نیروي دیدگاه از آن ضرورت بررسی و نیازسنجی تحقیق این از هدف 

 باعث جدید، هاي فناوري و علوم فرهنگیان است. آموزش دانشگاه یعنی دانشجومعلمان تربیت و

 تحقیقاتی مراکز ها و شود؛ پژوهشگاه نوین می کامالً  هاي رشته در پژوهشگران از جدیدي نسل پیدایش

اضافه  کشور فناوري و علم به جدیدي هاي شاخه و آمد خواهد وجود به جدید صنعتی و دانشگاهی
 آنچه به نسبت را ما دانش  نشود، منتهی مطلوب نتایج به محاسبات و ها آزمایش تمام اگر حتی .شود می

اي  رشته بین علوم در و بخشد ارتقاء می است ناشدنی و ناپذیر آنچه امکان و است شدنی و پذیر امکان
 به ). اگر202، ص. 1381 تبار، (رفیعی اي خواهد شد رشته بین هاي فعالیت و ها پژوهش تقویت باعث

 از توسعۀ فناوري، آموزش در که دید خواهیم توجه کنیم، گذشته قرن دو طی صنعتی تحوالت تاریخ

 جانبه رابطۀ دو یک فناوري و آموزش بین ارتباط حقیقت در. است بوده برخوردار مهمی جایگاه

 از و شود فناوري می تولید و خلق موجب متخصص نیروهاي آموزش سو، یک از معنی که است. بدین

 از دارد. بستگی آموزش و متخصصان دانش میزان جدید به علوم و فناوري از استفاده دیگر، سوي
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). 2006، 1شود (باولز محسوب می صنعت و علم در انقالبی نانو فناوري ویژه به نوین هاي فناوري طرفی
 دو این است. فناوري آموزش به مربوط هدف دومین و علوم آموزش به مربوط هدف اولین چنانچه

 تعیین در بلکه آموزش، کیفیت در تنها نه فناوري از علوم جداسازي و یکدیگرند ملزوم و هدف الزم

 بصیري، منسوب داشت (بدریان و خواهد نامطلوبی اثرات آموزان رشد دانش براي مناسب هاي موقعیت

 سه از بیش که شود محسوب می و فناورانه علمی هاي جدید حوزه از یکی نانو فناوري و علم ).1391

 اتمی، مقیاس در مواد دستکاري و ها مطالعۀ پدیده است از عبارت نانو، علم گذرد. آن می ظهور از دهه

 خواص کوچکی اندازة ذرات، دلیل به که نامومتر) 200 الی 2مولکولی (محدودة  ماکرو و مولکولی

 کاربرد و تولید شناسایی، طراحی، نیز نانو است. فناوري متفاوت تر بزرگ ذرات با مقایسه در آنها

 شده تعریف شود، کنترل می محدودة نانومتري در اندازة آنها که هایی سامانه ها و دستگاه ساختارها،

 آن آموزش صنعت، و عالی، آموزش هاي تحقیقات، حوزه به نانو فناوري و علم ورود موازات به است.

 قرار زیادي کشورهاي پرورش و آموزش مورد توجه حاضر عصر ضروریات از یکی عنوان به نیز

 از اهداف یکی نانو، فناوري و علم آموزشیِ  و هاي درسی برنامه تدوین راستا، همین در است. گرفته

(زارع اند  بوده دنیا روزِ  فناورانه و علمی تغییرات با همزمان حرکت خواهان است که هاي آموزشی نظام
 آموزش فناوري، و علم این آموزش در شده کارگرفته به رویکردهاي از یکی ) .2016و ساریخانی، 

 بررسی و شناسایی و مقیاس این مشاهده و است کوچک بسیار مقیاس که آنجایی از .الکترونیک است

 سویی از و ندارد، امکان عمالً  هاي خاص، و دستگاه ها میکروسکوپ بدون مقیاس این در مواد خواص

 دارد، هاي مالی باال هزینه به نیاز آموزي دانش پژوهشی مراکز و مدارس در ها دستگاه این نمودن فراهم

 از استفاده فوق، مراکز و مدارس در مربوطه تجهیزات کامل نبود کاستی جبران هاي روش از یکی لذا

  الکترونیک است. آموزش رویکردهاي در قالب ارتباط و اطالعات فناوري
نقش  و جایگاه نمونه، کشورهاي در فناوري و علم هاي آموزشی برنامه بررسی با حاضر پژوهش 

 داده قرار بررسی مورد را آموزان به دانش فناوري و علم این آموزش در الکترونیک آموزش کنونی

 نیازمند آن از استفاده جهت در فناوري فهم به عدة کمی فقط و بوده نیازمند یادگیري همگان .است

 توسعه فناوري هر دستاورد شد گفته که طور همان دارند. نیاز دو هر آموزان  به و دانش هستند و معلمان

 ). 1392جلیانی، عاقل و هاي انسان است (مذنبی قابلیت و ها توانایی دادن
  

                                                             
1. Bowles 
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  بیان مسأله
هاي دشوار و  امروزه آموزش فناوري نانو در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان به یکی از موضوع 

توانند به نحو احسن و منطبق با اهداف آموزشی  مورد توجه تبدیل شده است. تعداد اندکی از معلمان می
ه تالش براي ارتقاء قصدشده فناوري نانو را آموزش دهند. موانع و مشکالت زیادي وجود دارد که هرگون

سازد. در مدارس، در آموزش  اثر می ها را بی کیفی آموزش فناوري نانو در مدارس و حتی دانشگاه
محور در  شناسی که همگی علوم آزمایش هاي فیزیک، شیمی و زیست فناوري نانو باالخص در رشته

شده علمی پرداخته  ه شناختهشوند، بیشتر به تشریح و بیان حقایق و اصول اولی فناوري نانو محسوب می
شوند. براي آموزش اثربخش فناوري نانو حتماً  شود که پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می می

هاي عملی الزم را فرا بگیرند. آموزش  هاي عملی و آزمایشگاهی استفاده شود تا مهارت باید از فعالیت
هاي آن از راه مشاهده تجربی به دست  که یافتههاي بشري است  ها و معرفت فناوري نانو یکی از دانش

  ها، انطباق داشتن با مشاهدات تجربی است. آید و مالك یا معیار درستی آن می
شود. در  هایی است که در زندگی روزانه مشاهده می هدف از آموزش فناوري نانو، آموزش پدیده

اي  ین دانشجومعلمان از جایگاه ویژههاي آموزشی جهان، آموزش و یادگیري فناوري نانو در ب همه نظام
شود تا همه دانشجویان ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم فناوري نانو و کسب  برخوردار بوده و تالش می
هاي الزم براي یک دانشجو معلم رشته علوم پایه مطلوب را کسب کنند.  سواد علمی الزم، آگاهی

هاي مختلف ارتباط فناوري نانو، قادر خواهند بود  هدانشجومعلمان با کسب آگاهی و مهارت الزم در زمین
 در دیگر کشورهاي که موضوع این به توجه تا در زندگی خود تصمیمات آگاهانه و منطقی بگیرند. با

 به اند و کرده بسیاري هاي گذاري سرمایه سطح دانشگاه در مدارس و در نوین علوم آموزش زمینه

 در است اند، ضروري خود دست زده هاي دانشگاه و مدارس یدرس هاي برنامه در بنیادین تغییراتی

تر  مهم همه از و پرورش و آموزش مانند هستند دخیل آموزش زمینه در که مراکزي نیز کشورمان
 زمینه این در اي دارند، ویژه بسیار نقش متخصص هاي نیرو و معلمان آموزش در که فرهنگیان دانشگاه

 اصولی صورت به باید دنیا نوین هاي فناوري و تکنولوژي به دستیابی براي که چرا .کنند گذاري سرمایه

 تا سازیم آشنا اي علوم و فناوري پایه مفاهیم با ابتدا همان را از آموزان و دانش ریزي کنیم اي برنامه پایه و

   .باشیم نداشته صنعت در ماهر و متخصص نیروي جهت از کمبودي آینده در
 اغماض قابل توانمند و کارآمد انسانی نیروي تأمین جهت از فرهنگیان دانشگاه نقش میان این در

 تحصیلی مقاطع از بتوان چنانچه است، استوار فناوري و علم پایه بر آیندة جهان که آنجا از نیست.

 در اً مطمئن ریزي شود، برنامه پایه این از هاي آموزشی برنامه و کرد آشنا نانوفناوري با را کودکان ابتدایی
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 هاي زمینه در آنها از به درستی و داشته بیشتري آگاهی نوین هاي فناوري از استفاده به آموزان آینده دانش

نانوفناوري  آموزش به توجه اهمیت بر عالوه دانشجومعلمان نظر کرد. از خواهند استفاده شغلی و کاري
 برخوردار اي ویژه جایگاه از نیز دانشجومعلمان براي نانوفناوري و نوین علوم آموزش ، درسی برنامه در

 دارد. ترغیب همراه به هایی مزیت نوین علوم و نانوفناوري با داشجومعلمان و معلمان آشنا شدن است.

آموزان،  استعدادهاي دانش و ها توانمندي نوین، کشف هاي فناوري به شدن آشنا به آموزان نمودن دانش
 آنها در که علومی مورد در بیشتر مطالب یادگیري و درس کالس در پاسخ و پرسش محیط ایجاد 

 شدن پویا کند و سبب کمک می آموزان در دانش نوآوري و خالقیت تقویت به و اطالعاتی نداشتند

 علوم یادگیري حال در همزمان طور به معلم و آموزان که دانش طوري به شود، می درس هاي کالس

نانو و کاربرد آن در زندگی را به دنبال  مباحث به آموزان و دانش دانشجومعلمان عالقه هستند و افزایش
 نقش از توان نمی علمی و آموزشی واالي اهداف به دستیابی اي براي جامعه هر خواهد داشت. در

توان کاري  این فکر همیشه ذهن نگارنده را مشغول داشته که چگونه می .کرد پوشی چشم معلمان اثرگذار
هاي آموزش و  هاي  حوزه کرد که دانشجومعلمان بهتر از فناوري نانو بهره ببرند و آن را در فعالیت

کار بگیرند؛ از این رو همیشه درصدد پیدا کردن راهی براي انجام  پرورش، در مدارس و در زندگی به
  آموزان در حوزه فناوري نانو بوده است. انشفعال کردن د

  
  روش اجراي پژوهش

  آموزش اثربخشی فناوري نانو در بررسی یعنی پژوهش، هدف به توجه با حاضر تحقیق در
 همچنین شد. استفاده آزمون پس آزمون و پیش و با طرح آزمایشی نیمه پژوهشی طرح از دانشجومعلمان

ترین  اصلی .مصاحبه استفاده نشد و مشاهده مانند دیگر ابزارهایی از و بود نامه پرسش ابزار پژوهش، تنها
روش آزمون اعتبار بررسی دقیق نتیجه مفهوم در پرتو معناي آن و طرح این پرسش است که آیا ابزار 

در تحقیق حاضر براي محاسبه اعتبار با  ).2019، 1سنجد یا نه ( بیکر سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را می
نامه به  آزمون نظر کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه پرسیده شد. به همین منظور پرسش یک پیش

چند متخصص در حوزه فناوري نانو داده شد و اصالح محتوایی با سئواالت انجام گرفت. در مرحله بعد، 
آزمون  اي تنظیم و پیش نامه ها به صورت پرسش ها و پرسش پس از تعیین صحت و سقم عبارات، مقیاس

نیز بر اساس معیارهاي درونی است. یعنی براي حذف  لیکرتشدند. عالوه بر این سنجش پایایی طیف 
                                                             

1 . Baker 
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ها، پایایی آنها تشخیص داده  شود و از روي میزان همبستگی با سایر گویه ها در ارتباط گذاشته می گویه
ا در پژوهش حاضر ترین شاخص سازگار درونی آزمون ضریب آلفاي کرونباخ است. لذ شود. مهم می

به دست آمد که این  76/0نامه مورد استفاده در تحقیق  میزان آلفاي کرونباخ به دست آمده براي پرسش
توان  امر نشان دهنده همبستگی درونی میان متغییرها براي سنجش مفاهیم مورد نظر است. از این رو می

 است.  گفت که این تحقیق از قابلیت اعتماد و پایایی الزم برخوردار

دهند.  نفر تشکیل می 420جامعه آماري را دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در شهر یزد به تعداد 
 آن هدف و گویه 15 نامه شامل نفر به دست آمده است. پرسش 201حجم نمونه با فرمول کوکران 

اي  درجه 7مقیاس  ها از گذاري سؤال نامه براي نمره باشد. در این پرسش دانشجومعلمان می بین در بررسی
لیکرت (کامالً مخالفم، مخالف، کمی مخالف، نه مخالف و نه موافق، کمی موافق، موافق، کامالً موافقم) 

ها از  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که ضرایب ساختاري براي تمامی شاخص
 این گرفت. بر انجام نفر 201 روي بر يآمار تحلیل و توصیف کار سرانجام دار است. نظر آماري معنی

 شد. کدهاي ها کدگذاري آن از کدام اطالعات هر و شدند گذاري شماره مجدداً ها نامه اساس، پرسش

 معروف کامپیوتري افزار بستۀ نرم از استفاده با شد و نامه وارد کامپیوتر به سؤاالت  پرسش شده داده

  شد. تحلیل ویندوز محیط در  SPSS-19به
 توزیع فراوانی، بعدي یک جداول مانند توصیفی هاي آمار روش از استفاده ابتدا با ها، داده تحلیل در 

نگرش  همچنین متغیرهاي و ها آزمودنی هاي فردي ویژگی نمودار و استاندارد انحراف میانگین، درصد،
 هر آمار استنباطی سطح در شدند. دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش توصیف به فناوري نانو نسبت

 چند کورایانس تحلیل و راهه یک متغیره تک تحلیل کواریانس از استفاده با هاي پژوهش فرضیه از یک

 دانشگاه فرهنگیان محل در و گروهی صورت به اطالعات آوري جمع. گرفت قرار مورد بررسی متغیره

 اهمیت و اهداف فناوري نانو،با دانشجومعلمان با  آشنایی از بعد. گرفت صورت طرح نگارندگان توسط

 قرار دانشجومعلمان  اختیار در هاي یادگیري هاي سبک امه پرسش شد و داده توضیح براي آنها کار

نتایج نشان داد که ارتباط  .گرفتند قرار تجزیه و تحلیل مورد شدند و مقایسه نیز حاصل نتایج گرفت.
  تواند بر آموزش و پرورش موثر باشد. آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان می
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  ها تجزیه و تحلیل داده
  

  معیار در آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان انحراف و میانگین آزمون . نتایج1جدول

 میانگین متغیر
 انحراف

 معیار

و همکاري با آموزش  تعامالت توسعه منظور فرهنگیان به دانشگاه موجود در فرایندهاي و قوانین ساختارها،
 فناوري نانو

52/5 52/1 

 75/1 25/4 آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان و پژوهش زمینه در الزم منابع تخصیص

 63/1 95/4 مناسب در مورد آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان رسانی اطالع نظام

 12/1 75/4 دانشگاه فرهنگیان در آموزش فناوري نانو سیستم پذیري انعطاف

 15/1 25/6 آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان فرهنگ

 23/2 95/4 آموزش فناوري نانو به دانشگاه فرهنگیان توجه

 /98 6 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آموزش فناوري نانو در هاي متفاوت انگیزه

 71/1 95/5 آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان بین ارتباط ایجاد در کشور صنعتی و علمی همسویی

 32/1 43/5 آموزش فناوري نانو با دانشگاه فرهنگیان میان دوطرفه ایجاد اعتماد

 /92 6 ایجاد تفکر اعتقادي در ارتباط آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان

 /75 35/4 آموزشی هاي مهارت نانوفناوري، با استفاده از کارگاه و دانش سطح ارتقاءتأثیر 

 /89 35/5 آموزشی اهداف تحقق در مورد کمک به فناوري نانو بحث براي آموزشی برنامه تأثیر تدوین

 /93 72/4 درسی برنامه در فناوري آموزش نانو  بحث اهمیت

 12/1 33/5 فناوري آموزش نانودانشجومعلمان به  مندي عالقه میزان

 45/1 2/6 فناوري در آموزش و پرورش گذاري آموزش نانو تأثیر ارزش

 
  

 کننده بیان موضوع این که است 3 از باالتر متغیرها تمام میانگین دهدکه ) نشان می1جدول ( مشاهده

آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان  فعاالن و صاحبان نظر از ها شاخص این باالي اهمیت درصد
  است. 

  
  
  
 
 
 
 



  115 ...    آموزشبررسی اثر بخشی فناوري نانو در 

 1398 پاییز /نوزدهم شماره / پنجم سال

  فریدمن در ارتباط آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان و t-test آزمون . نتایج2جدول

 متغیر

Sig. (2-tailed) Confidence Interval of 
the Difference 95% 

T Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Lower Upper 

 فرهنگیان به دانشگاه موجود در فرایندهاي و قوانین ساختارها،

 و همکاري با آموزش فناوري نانو تعامالت توسعه منظور
23/6 00/0 95/3 95/2 75/4 

آموزش فناوري نانو در  و پژوهش زمینه در الزم منابع تخصیص
 دانشگاه فرهنگیان

3/18 00/0 25/4 45/3 92/5 

آموزش فناوري نانو در دانشگاه مناسب در مورد  رسانی اطالع نظام
 فرهنگیان

4/22 00/0 25/5 15/4 45/6 

 25/6 25/3 75/4 00/0 9/5 دانشگاه فرهنگیان در آموزش فناوري نانو سیستم انعطاف

 75/6 82/4 25/5 00/0 9/19 آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان فرهنگ

 75/6 25/4 15/5 00/0 24 آموزش فناوري نانو به دانشگاه فرهنگیان توجه

دانشجویان دانشگاه  آموزش فناوري نانو در هاي متفاوت انگیزه
 فرهنگیان

1/23 00/0 6 19/4 25/7 

آموزش  بین ارتباط ایجاد در کشور صنعتی و علمی همسویی
  فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان

9/12 00/0 12/6 85/4 4/7 

 45/6 75/4 35/5 00/0 1/14 آموزش فناوري نانو با فرهنگیاندانشگاه  میان طرفه دو ایجاد اعتماد

ایجاد تفکر اعتقادي در ارتباط آموزش فناوري نانو در دانشگاه 
 فرهنگیان

4/11 00/0 75/4 25/3 25/6 

مهارت نانوفناوري، با استفاده از  و دانش سطح تأثیر ارتقاء
  آموزشی هاي کارگاه

8/9 00/0 25/5 82/4 75/6 

در مورد  فناوري نانو بحث براي آموزشی برنامه تدوینتأثیر 
 آموزشی اهداف تحقق کمک به

9/15 00/0 15/5 25/4 35/7 

 95/6 19/4 60/5 00/0 7/16 درسی برنامه در فناوري بحث آموزش نانو اهمیت

 45/7 15/4 35/6 00/0 5/14 فناوري دانشجومعلمان به آموزش نانو مندي عالقه میزان

 95/6 75/3 75/4 00/0 4/21 فناوري در آموزش و پرورش گذاري آموزش نانو ارزشتأثیر 

  
 که این به توجه با و T ستون در اعداد موجود به توجه که با دهد )  نشان می2هاي جدول ( داده

 3 عدد تر از متغیرها بزرگ تمام میانگین که درمی یابیم است، مثبت ستون این در اعداد تمام عالمت
حد  ششم و پنجم ستون دو در کند.  بیان می را اختالف این میزان "mean difference" ستون است. 

 این بودن مثبت اینجا در که شده داده نمایش متغیر هر براي درصدي 95 اطمینان فاصله پایین و باال

 توسط شدهانجام بندي رتبه به توجه با .است بیشتر 3 از تماماً  متغیرها این میانگین دهد نشان می مقادیر
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نشان داد که ارتباط آموزش فناوري نانو در دانشگاه فرهنگیان  شد و مقایسه هم حاصله آزمون، نتایج
 آلفاي ضریب روش ابزار پایایی تعیین هاي روش از یکی تواند بر آموزش و پرورش مؤثر باشد. می

 استفاده کرونباخ آلفاي ضریب روش نامه از پایایی پرسش تعیین براي پژوهش، این است. در کرونباخ

 ساخته، نامه محقق براي پرسش کرونباخ آلفاي طریق از حاضر نامه پژوهش پایایی پرسش .است شده

 باالیی اعتبار نامه از دهد پرسش نشان می مقدار به دست آمد. این 871/0 با برابر آن مقدار و شد محاسبه

 ابزار یک در بتواند سؤال یک باشد تا بیشتر یا و 7/0برابر حداقل باید آلفا مقدار که است؛ چرا برخوردار

  بماند.  باقی
 کارگیري به از طریق که هایی داده آن طی که اي است مرحله چند فرایندي ها داده تحلیل و تجزیه

 در و ... بندي دسته و کدبندي اند خالصه، آمده فراهم جامعه آماري نمونه در آوري جمع ابزارهاي

 آزمون منظور به ها داده این بین ها ارتباط و ها تحلیل انواع برقراري زمینه تا شوند پردازش مینهایت 

 ها پاسخ نظرسنجی، هاي فرم آوريجمع از پس پژوهش این در ).1378آید (خاکی،  فراهم ها فرضیه

 و توصیفی آمار سطح دو در تحلیل و تجزیه و تحلیل شد spss افزار نرم از استفاده با و استخراج
 صورت به ها نامه پرسش از آمده به دست هاي داده توصیفی، آمار از استفاده گرفت. با صورت استنباطی

 انحراف استاندارد، پراکندگی شاخص و میانگین مرکزي شاخص فراوانی، توزیع جداول نمودارها،

 به تحقیق از حاصل هاي داده که چرا کمّی است؛ نوع از حاضر اند. پژوهششده توصیف و تحلیل

 بودن ناپارامتري یا پارامتري اساس کمّی بر تحلیل و است شده آوريرقم) جمع و کمّی (عدد صورت

   استوار است. ها داده گیرياندازه مقیاس
ناپارامتریک  نوع از که 3 پژوهشی از سؤال غیر به مکمل، و پژوهشی تمام سؤاالت پژوهش این در

را  جامعه هاي ویژگی که نیست قادر پژوهشگر که زمانی واقع در .باشند پارامتریک می نوع است، از
استفاده  ها داده تحلیل براي پارامتریک هاي روش از فرضیات است، رعایت نیازمند و کند بینی پیش

که  دارد وجود گوناگونی هاي روش ناپارامتریک پارامتریک و هاي آزمون تحلیل و تجزیه براي شود. می
 کلی طور است. به استفاده شده پارامتریک هاي آزمون براي براي F و t هاي آزمون از پژوهش این در

 اي یا رتبه صورت به شده آوريجمع هاي داده که شود استفاده می زمانی غیرپارامتریک هاي آزمون از

  است. در صد 95 اطمینان سطح در پژوهش این در گرفته انجام آماري هاي آزمون ترتیبی باشند. تمام
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  جنسیت حسب بر آماري نمونه فراوانی توزیع .3 جدول
 درصد فراوانی جنسیت

 28/43 87 دختر
 72/56 114 پسر

  

  
  جنسیت حسب بر نمونه فراوانی .1اي  میله نمودار

  
 بیانگر نتایج دهد. نشان می جنسیت حسب بر را نمونه فراوانی توزیع )3( جدول ) و1اي ( میله نمودار

  پسر است. دانشجومعلمان به درصدمربوط 72/56 پژوهش تعداد نمونه بیشترین است این
  

  دانشگاه به ورود سال حسب بر آماري نمونه فراوانی توزیع . 4 جدول
 درصد تعداد ورود سال

92 39 40/19 

93 66 83/32 

94 59 35/29 

95 37 42/18 
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  دانشگاه به ورود سال حسب بر نمونه فراوانی .2اي  میله نمودار

  

 دهد. نتایج نشان می دانشگاه به ورود سال حسب بر را نمونه فراوانی توزیع )4( جدول و ) 2نمودار(

 83/32با  93  سال ورودي دانشجومعلمان به مربوط نمونه تعداد که بیشترین است این بیانگر حاصل

  .درصد است 42/18با   95 سال دانشجویان ورودي به مربوط نمونه تعداد کمترین درصد و
 به پژوهش نمونه نامه در متغیرهاي پرسش استاندارد انحراف و میانگین تحلیل به بخش این در

  .پردازیم به دانشگاه می ورود سال و جنسیت تفکیک
  

  

  جنسیت تفکیک به پژوهش متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین .5 جدول

 شاخص جنسیت
اهمیت 

 نانو
 آموزشیبرنامه  تدوین

به  عالقه
 نانو

 نظر  کلی کارگاه آموزشی

 دختر
 29/80 45/19 92/21 47/15 45/23 میانگین

 82/13 12/3 98/3 35/2 37/4 انحراف استاندارد

 پسر
 07/83 89/19 62/23 67/14 89/24 میانگین

 59/14 32/3 23/4 19/2 85/4 انحراف استاندارد
  

  
کلیۀ  تعیین به قادر تنهایی به میانگین دهد. نشان می را دانشجومعلمان کلی میانگین )5( جدول

 که اطالعاتی با آمده دست به میانگین طریق از که را اطالعاتی چنانچه توزیع نیست؛ یک هاي ویژگی

کنیم.  کسب می توزیع هاي ویژگی از بیشتري درك ترکیب کنیم، آمده دست به استاندارد انحراف از
 توجه دهد. با نشان می جنسیت به تفکیک را پژوهش متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین فوق جدول

 پسر نزد دانشجویان در میانگین موارد، بقیه در آموزشی هاي برنامه تدوین مورد از غیر حاصله، نتایج به
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مورد  در پسر و دختر دانشجومعلمان کلی نظر میانگین همچنین دانشجویان دختر است. میانگین از بیشتر
  .است شده داده نشان درستی به نیز نتیجه این )3اي ( میله نمودار در پژوهشی هاي متغیر

  
  جنسیت حسب بر نمونه فراوانی .3اي  میله نمودار

  

  
  دانشگاه به ورود سال تفکیک به متغیرها استاندارد انحراف و میانگین .6جدول

 شاخص ورودي
  اهمیت

 نانو

  برنامه تدوین
 اموزشی

  به عالقه
 نانو

  کارگاه
 آموزشی

 کلی نظر

92 
 83/80 45/18 12/23 87/14 39/24 میانگین

 02/15 62/3 48/4 45/2 47/4 استاندارد انحراف

93 
 37/83 39/19 82/23 67/14 49/25 میانگین

 59/14 22/3 23/4 19/2 95/4 استاندارد انحراف

94 
 93/79 49/19 98/21 48/15 98/22 میانگین

 13/14 23/3 88/3 85/2 17/4 استاندارد انحراف

95 
 95/81 87/18 72/23 57/14 79/24 میانگین

 39/15 42/3 43/4 79/2 75/4 استاندارد انحراف

  
 و میانگین )6( دانشگاه و جدول به ورود سال تفکیک به دانشجوها نظرهاي کلی میانگین )4نمودار(

حاصل،  نتایج به توجه با دهد. نشان می دانشگاه به ورود سال حسب بر را متغیرها استاندارد انحراف
 ورودي دانشجومعلمان نظرهاي میانگین کل در شود. ولی نمی دیده ها گروه میانگین در زیادي تفاوت

  است. بیشتر ها گروه بقیه نسبت به حدودي تا 93 سال
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  دانشگاه به ورود به ورود سال تفکیک به نظرهاي دانشجوها کلی میانگین .4 نمودار

 
  

  گیري بحث و نتیجه
و  فکر بر طرز یعنی دارد. تأثیر ها کالس و دانشجومعلمان نگرش آموزش فناوري نانو بر که نشان داد نتایج
هاي  بتواند فعالیت که دارد اشاره هایی روش نتایج به .گذارد اثر می دانشجومعلمان عالقگی بی یا مندي عالقه

کند.  دوسویه تبدیل جریان یک به را یادگیري و ارتباط علم و فناوري نانو و تقویت را دانشجومعلمان
هاي  امروزه نظام دانشگاه فرهنگیان و آموزش وپرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی، یکی از سازمان

شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي پیوندي  پیچیده و بزرگ در هر کشوري محسوب می
تنی دارد و به تدریج از حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. جهان مجازي هویت ناگسس

ترین  آورد. مهم هاي جدیدي براي آنها پدید می دهد و وظایف و نقش معلم و فراگیر را به شدت تغییر می
دهد به جست وجو  یهاي یادگیري مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان اجازه م اهداف ایجاد محیط

محور و تفکرمحور،  ترین ویژگی تعلیم و تربیت مسأله اولین و مهم ها را بررسی کنند. بپردازند و انواع مسأله
هاي معلمان در جریان استفاده از ارتباط  فعال ساختن معلمان و ساختن دانش به وسیله خود آنها است. از نقش

ادگیرندگان و مدیریت منابع، تشویق یادگیرندگان براي آفریدن توان به راهنمایی ی علم و فناوري نانو می
طور از مزایاي استفاده از علم و فناوري نانو در  یادگیري خود و تدریس به صورت گروهی اشاره کرد. همین

هاي یادگیري و تربیت نیروي انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات و باال  آموزش، کاهش محدودیت
وري در آموزش و پرورش است. معایب هم شامل افزایش شکاف طبقاتی، افزایش  بهرهبردن کارایی و 

هاي فردي در محیط آموزش و پـرورش،  هاي راهبردي و اعمال سلیقه هاي آموزشی، فقدان برنامه هزینه
   .همراه نبودن معلم و دسترسی آسان به منابع ممنوعه است

78

79

80

81

82

83

84

92 93 94 95



  121 ...    آموزشبررسی اثر بخشی فناوري نانو در 

 1398 پاییز /نوزدهم شماره / پنجم سال

فصلی  سر تهیه توسعه حال در کشوري عنوان به کشورمان براي توسعه مهم ابزارهاي از یکی
 محتواي کردن روز به .نانو است فناوري آموزش منظور به تحصیلی مختلف مقاطع براي مناسب
 پویایی در زیادي بسیار اهمیت آموزشی، محتواهاي در جدید مباحث نمودن وارد و هاي درسی کتاب

 و آموزشی کادر از مناسب پشتیبانی عدم که کرد توجه باید اما کند، کشور ایفا می یک آموزشی نظام
 مشکالت مفاهیم، این آموزش در اندرکار دست افراد سایر و هنگام معلمان به و سریع آموزش نیز

به  را علمی پایۀ مفاهیم از بسیاري اکنون ما هم پرورش و کرد. آموزش خواهد ایجاد را زیادي
 از یکی اما .باشیم پایه آموزش علوم در کشورها ترین قوي جزو ما شاید و دهد یاد می آموزان دانش

 را علوم و این اطالعات که کنیم نمی توجیه را آموز دانش که است این فعلی آموزش سیستم مشکالت
 به علوم پایه تبدیل در ما که بینیم لذا می آیند؛ به کار می کجا در علمی مفاهیم این و آموزد چه می براي

 کنار در و پُر کنیم را خأل این است الزم نانو فناوري آموزش براي. هستیم مواجه مشکل با کاربرد،
 کتب در اکنون هم که(و ... زیستی ساختارهاي و مواد خواص و مولکولی و اتمی آموزش مباحث

   .بپردازیم نیز مفاهیم این عملی به کاربردهاي )دارد وجود درسی
 بازدیدهاي همچنین فناوري نانو، حوزه فعاالنفرهنگیان و  دانشگاه مسؤولین میان مشترك جلسات

 و آموزش فناوري نانو نیازهاي با بیشتر آشنایی جهت در تواند نانو  می مراکز ها در دانشگاه توسط علمی
 که مهم بسیار نکته یک البته .باشد مفید در دانشگاه فرهنگیان  فناوري نانو بین مناسب فرهنگی تقابل نیز

 در موجود نیازهاي تأمین به سمت کشور هاي علمی سیاست درست حرکت شود توجه آن به باید
 است. اما توجه شده آن به گذشته بیشتر از کمی اخیر سال چند در رسد نظر می به که است نانوفناوري

 نیازهاي و کشور هاي دانشگاهی سیاست میان دقیقی خوانی هم رسد نظر می به هم هنوز این، وجود با
ریزي مناسب و راهبردي بتوان استفاده از  امید است که با برنامه .باشد نداشته وجود فناوريجامعه نانو 

  . ارتباط علم و فناوري نانو را در مدارس مدیریت کرد تا یادگیري و یاددهی با کیفیت بهتر انجام شود
 دانشگاه در دانشجومعلمان نظر نقطه و دیدگاه از است که جهت آن از پژوهش این اهمیت

 مسؤولیت و هستند کشورمان معلمان آینده که است. دانشجویانی گرفته قرار بررسی مورد فرهنگیان
 فناوري نانو درسی برنامه آموزشی محتواي و شود اهداف آنهاست. لذا پیشنهاد می دوش بر آموزش

 درسی برنامه در نانوفناوري فرهنگیان طراحی شود. همچنین آموزش دانشگاه در کارشناسی دوره براي
پیشرفته تلفیق  تجارب کشورهاي اساس بر فرهنگیان دانشگاه ارشد دورة کارشناسی هاي علوم پایه رشته
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 درسی برنامه در نانوفناوري آموزشی محتواي گرفتن قرار به دانشجومعلمان مندي عالقه شود و میزان
  فرهنگیان مورد بررسی قرار گیرد. کارشناسی در دانشگاه دوره
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Abstract 

 Training experts and efficient staff is needed to achieve educational goals. So, 
Farhangiyan university which trains teachers and the ministry of education that 
is responsible for nurturing students' talent and creativity must plan carefully to 
basically include nanotechnology education in curriculum development. 
Statistical population of this study is 420 students of  Farhangian University in 
Yazd. The sample size is 201 students through Cochran formula. In this study, 
two simple multistage and random cluster sampling methods are used. The data 
collection tool was a questionnaire with the required validity and reliability.  
Correlation and regression test were used to check the hypotheses. Descriptive 
statistics and Pearson correlation test were used to analyze the data. The 
findings of this study show that students in Farhangiyan university tend to make 
the students in schools familiar with these new sciences to get a deeper 
understanding of concepts and easier and more effective way of education 
transfer from one level to another. 

Keywords: Education, Nanotechnology, Teachers Student, Farhangian 
University. 
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