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چکیده
جغرافیای کاربردی از زمان حیات انسان پا به عرصه وجود نهاد و پای به پای انسان و در تمام ابعاد زندگی او رخنه کرد و تکامل یافت .یکی
ازین تکامالت ظهور فناوري نانو بهعنوان موج چهارم انقالب صنعتی بود که عالوه بر انقالبی که در جهان به پا کرد ،هیاهویی در نظامهای
آموزش کشورهاي دنیا به وجود آورد تا افراد متخصص را در این زمینه تربیت کند .برنامههای متنوع آموزشی براي ردههاي مختلف سنی
شهای علمی راهیافته و از
نشان از توجه همهجانبه به سرمایهگذاری در این فناوري دارد .فناوری نانو ،پدیدهای عظیم است که در تمامی گرای 
یباشد .لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی معیارهای استاندارد آموزشی،
فناوریهای نوینی است که با سرعت هرچهتمامتر درحالتوسعه م 
معایب و مزایاي خدمات آموزشی و ارائه راهکارها و پیشنهاد الگوهاي مناسب انتقال دانش و افزایش آگاهی دانشآموزان در ارتباط با

یباشد .پژوهش حاضر ازنظر
لفهم براي دانشآموزان م 
مدلهای مفهومی و هنرهای تجسمی آموزش دانش جدید نانو به زبان ساده و قاب 
هدف از نوع کاربردي و توسعهای و به لحاظ روش انجام تحقیق ،توصیفی و تحلیلی میباشد .براي دستیابی به ادبیات نظري پژوهش از
صهای
شهای تحلیلی براي پاسخ سؤاالت و شاخ 
شهای توصیفی و اسنادي با مرور ادبیات مربوط به مفاهیم فناوري نانو و همچنین رو 
رو 
تأثیرگذار بر یادگیري نانو در مدارس محدوده موردمطالعه از نرمافزار  spssاستفادهشده است .با توجه به یافتههای تحقیق و نتایج

بهدستآمده از آزمون  T testدر تحلیل حاصل از نرمافزار  spssنشان داد که مؤلفه هنرهای تجسمی که شامل گویه آموزش با استفاده از
کآموزشی با ضریب  3/26و گویهها
نهای کم 
ابزارهاي آموزشی(کتاب،عکس و )...با ضریب معناداری ،3/ 68آموزش با استفاده از انیمیش 
مدلهای مفهومی که شامل تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی به فناوري نانو با ضریب  3/66به ترتیب اهمیت باالترین ضریب را به خود
اختصاص دادهاند .نتایج کلی تحلیل بیانگر این است که هنرهای تجسمی بیشترین ضریب و بیشترين تأثیر را در یادگیري و آموزش فناوري

نانو تکنولوژی در مدارس خواهند داشت .همچنین برای نشان دادن تأثیر هر مؤلفه از تحلیل سلسله مراتبی  AHPاز طریق نرمافزار-
 EXPERT CHOICEاستفاده شد که محاسبه نشان داد که هنرهای تجسمی ( )Aبا امتیاز  0/881و مدلهای مفهومی ( )Bبا امتیاز  0/180به
ترتیب دارای بیشترین اهمیت در آموزش کودکان تیزهوش با فناوری نانو تکنولوژی میباشند.

واژگان کلیدی :جغرافیای کاربردی ،مدلهای مفهومی ،نانو تکنولوژی ،منطقه  2تهران.
 -1مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی تحت عنوان"طراحی مدلهای مفهومی با استفاده از هنرهای تجسمی جهت آشنایی کودکان استثنائی (تیزهوشان) با فناوری

نانو "میباشد که با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام (ره) شهرری انجام گرفته است.
( -2نویسنده مسئول)
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مقدمه
یشودد ،هرچنددد ک بالقنا ه   
در دهه  ،0 96 1تحول بزرگ در جغرافياي کاربردي با انقالب کمي در جغرافيا شروع می ی
یدانان هنوز هم به جغرافياي سنتي خود
کمي در جغرافيا ،در سطوح جهاني وسعت نمييابد و حتي بسياري از جغراف 
ی فراوان ياضف زا ي   
وفادار ماندهاند ،اما باوجوداین ،دانش جغرافيا با نگاه دوباره به درون و محتوي خود ،تحلیلهای ی
زندگي به دست میدهد و نظریههای تازهای را مطرح ميکند .اين دگرگوني ،روش تحق قي در جغرافيا را ن زي دگرگون
ییابد و آغاز مس ياهري
یبخشد .در دهه  ،0 97 1جغرافياي کاربردي تولدي دوباره م 
یسازد و آن را ساخت دوباره م 
م
یشودد .در تفکر ج تا ددد ،يدربراک ايفارغج دي    
جديد در جغرافيا ،از شاخههای مختلف جغرافياي انساني شروع می ی
عقبماندگیهای ناحیهای ،نگرشهای تازه به برنامهریزی ناحیهای ،در رابطه با نيازهاي اساسي انسان ،مسائل پيچيده
یشود .از تاريخچه جغرافياي کاربردي که بهطوررر فشر دش هتفگ اجنيا رد هد
طزیست ،آیندهنگری و ...مطرح م 
محی 

   

ی
چنين برمیآید که اين بخش از جغرافیا ،در همه رويدادها ،حوادث تاريخي ،سياست عم وشک يمو ر ،اه    خططط مشی ی
سياسي -اقتصادي و باالخره در فضاي فکري رهبران کشورها نقش اساسي داشته است .چنانکه تفکر ييايفارغج تا   
بالس نطل ههه هن س و د اا اااير بلن اگیاپد ننن
آندروجان هربرتسن در افکار لرد کرزن وزير امور خارجه معروف انگليس و نای 
انگليسي ،عقايد جغرافيا يي کارل هاوس هوفر در رايش سوم و شخص هيتلر ،نظريات ال کر هزي لل للله اس يايفارغج دات   
دانشگاههای فرانسه و از بزرگان مکتب آنارشيسم در ادراکات محيطي استالين و مائو و باالخره ،اس مادخت عدههای از
یدانان دنيا در سازمانهای جاسوسی بايد توجه داشت که در موارد بسيار ،جغراف اک ياي ربر ،يد   
برجستهترین جغراف 
تحت تأثیر يکي از مکتبهای فلسفي و اجتماعي قرار میگیرد که پراگماتيس ،مسيويتيزوپ ،م    رآليسممم ،راديکاليسممم،
ت) .) shakouei,1995:1-6انرررژی یک زا ی   
اگ يز ستانسياليس مم م،فانکشناليس مم م(کارکر یارگد ییی) از آن جمل سا ه تتتت ت
یگیردد (.)Hung,2011:37
چالشبرانگیزترین نیازهای بشریت محسوب ش افر تیولوا رد و هد ههه هههه انس م یاج ینا ییی ییی
اصطالح فناوری نانو از ترکیب دو کلمه به وجود میآید :پیشوند عددی یونانی با اشاره به یک میلی یژولونکت و درا   
کلمه .بهطورکلی نانو تکنولوژی در اندازه زیر  0/1متر یا  001نانومتر میباشد (یک نانومتر یک میلیاردم متر است

9

تا  01متر)) .)Bhushan,2004:36نانوتکنولوژی ،1توانمندی تولید مواد ،ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن
ی
ی ن ژولونکتونا ی ی
یشودد .برای ی
ح ظ ها ررر می ی
کنترل در سطح مولکولی و اتمی با استفاده از خواصی است که در آن س وط ح ح
طزیست ،انر یژ  ،،ش یمی  ،،فیزیککک و غیرهه
کاربردهایی در حوزههای تشخیص پزشکی ،غذا ،دارو ،بیوتکنولوژی ،محی 

یکند ( Nanotechnology Policy
نآوری را بهعنوان یک زمینهی فرارشتهای و فرا بخشی مطرح م 
برشمردهاند که این ف 

.)Studies,2001
ت اتممم و
ماهیت فرا رشتهای علوم و تکنولوژی نانو بهعنوان توانمندی تولید مواد و ابزارها و سیستمهای جدیددد باا دقت ت
ل بدننن خواهددد
ش دارو در داخل ل
مولکول،دیر یا زود تأثیر خود را در بخش پزشکی و بهداشت،ازجملههه سیستممم رس نا ش ش
یکه اغلب سلولهای خاصی از بدن نیاز به دارو
گذاشت .مصرف دارو در حال حاضر بهصورت حجمی است ،بهطور 
دارند ( .)Same:13مقوله نانو فناوری نامي است كه از اوايل سالهاي هشتاد ميالدي بر پروژهاي كه بيست سال قبل از
. Nanotechnology
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آن تاريخ ،عي ني در سال  1959توسط ريچارد فايمن 1استاد ف كيزي

ح شد ،،بنانه هدا
نظري در انستيتو 2در كاليفرنيا مطرح ح

یه ابگرم یا ر مک  ک    
شد .نانوتکنولوژی میتواند در حل مسائل جدی بشریت مانند تغییرات آب و هوایی یا بیم را ی ی
کند .این پدیده چشمانداز بسیار امیدوارکنندهای است برای تبدیل تحقیقات بنیادی به نوآوریهای موفق ک ن ه هه هههتنها
برای افزایش رقابت صنعت بلکه برای ایجاد محصوالت جدید که باعث تغییرات مثبت در زن ش دنهاوخ ام یگد د ددد ددددد
ی آم زو ش ش
ش
ی در نظامممهای ی
( .)simonis,etal,2006:4ظهور فناوري نانو عالوه بر انقالبی که در جهان به پا کرد ،هی یوها ی ی
ی برا ييي ردهه يا
کشورهاي دنیا به وجود آورد تا افراد متخصص را در این زمینه تربیت کنند برنامههای متنوع آموزشی ی
مختلف سنی نشان از توجه همهجانبه به سرمایهگذاری در این فناوري دارد ( .)park,2007:3کشور ما ایران هم که در
نآوری به دانشآموزان دارد که بیشتر
نآوری نانو جایگاه مناسبی دارد ،برنامههای گوناگونی براي آموزش این ف 
زمینه ف 
ی
شآم ازو ننن ابت یاد ی ی
برنامهها مربوط به آموزش دانشآموزان دبیرستانی است .توجه کمتر به آموزش فناوري نانو به دانش ش
یشود .بدین ترتیب در آشنایی کودکان با
یتواند پیامدهایی سویی براي کشور داشته باشد که بهمرورزمان مشخص م 
م
فناوری نانو دانش آموزان قادر خواهند بود علوم جدید را به زبان ساده از طریق تعامل دوگانه بشناس دن  ..باا پیشرفت ت
ت
سریع علوم ،وظیفه ما ایجاد زمینههاي مساعد آموزشی براي دانش آموزان است ،نانو در آیندهاي نهچن اد ننن دور بخش ش
ش
نآوری و علوم زیستی
یگیرد ،ازاینرو از طریق مدلهای تجسمی و تعامل دوگانه ف 
عظیمی از فعالیتهاي بشر را فرام 
یتوان به این هدف رسید .کشور ما در زمینه فناوري ن نا ووو در جهاننن رتبههه هفتممم و در کش مالسا ياهرو یی یی
ی
و فیزیک م 
ی و وجودد
یه گنهرف یا یی یی
ت ج او ننن و ویژگی ی
خاورمیانه مقام اول را به خود اختصاص داده است و با توجه بههه جمعیت ت
ی از طری ققق
ی تجسمی ی
دانشگاههای متعدد در اقصی نقاط کشور ،پتانسیل بالقوه بسیار مناسبی جهت توسعهههی مدلللهای ی
ت چگ گنو ی ی
ی
یهای جدید بخصوص تکنولو يژ نانو وجود دارد .به این جهت در پژوهش حاضر سعی شده است ت
فناور 
ص در انتقاللل
یهای نانو بهطوررر خاص ص
یهای مدرن بهطور عام و فناور 
استفاده از مدلهای تجسمی را با استفاده از فناور 
نص ترو
آموزههای فناوري جدید جهان به کودکان کشورمان مورداستفاده قرار دهد .لذا سؤاالت اصلی تحقیق یدب نن نن
شکل میگیرند:

طراحی مدلهای مفهومی و هنرهای تجسمی چگونه در آشنایی کودکان تیزهوش با فناوری نانو نقش دارند؟؟؟ مدللل-
عتر دانش آموزان نقش مهمتری دارند؟
های مفهومی و هنرهای تجسمی کدامیک در یادگیری سری 
این مقاله ازنظر هدف،کاربردي بوده و ازنظر روش تحقیق تحلیلی میباشد .محدودة زم قیقحت ینا  ،،، ،،پ یا ی اتسمز و ز نن ننن
یباشد .گردآوري دادهها با اس دافت ه ه از روش کتابخانه ههای و تکمیل ل
ل
5931ومحدودة مکانی آن ،منطقه  2استان تهران م 
یباشنددد کههه
پرسشنامه صورت گرفته است .جامعه آماری این تحقیق ،دانش آموزان تیزهوش منطقه  2استان تهران می ی
جمعیت آنها بر طبق سرشماری 0931؛ برابر  36663میباشد ) .(Iran Statistics Bureau,2011محاسبه حجم نمونه
ی کمتررر از 0.05و دقت ت
ت
ی نمونهههگیری ی
با استفاده از فرمول کوکران  384نفر محاسبهشده است .همچنین احتمال خطای ی
یباشد
احتمالی هم 0.05در نظر گرفته شد( .)Hafezia,2010با توجه به جامعه آماری تحقیق که برابر با  36663نفر م 
ازاینرو حجم نمونه در س نانیمطا حط   

 95درص اب تسا ربارب د

     381نفر نومن شور  .هه هههگیر یفداصت عون زا ی    
. Richard Feynman
. Caltech
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ی جامعههه
یشده میباشد .در این روش انتخاب حجم نمونه متناسب با اندازه جمعیت و همگونی یاا ن نوگمها ی ی
طبقهبند 
آماری در هر یک از محدودههاي تحقیق میباشد(.)Sarmad & etal,2013
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ج گزینهههای
ت پنج ج
ی لیکرت ت
سگ راذ ی ی
ی بودد کههه باا اس دافت ه ه از مقیاس س
شنامه  01سؤالی ی
عآوری اطالعات ،یک پرس 
ابزار جم 
نرو بر یا
یشده و در بین اعضاي نمونه آماري توزیع گردید .مقی زادنا سا هه هههگیر داد ی ه هه یازا تسا یبیترت ا نننن نننن
طراح 
کطرفه و روش طیف مطلوبیت در س حط
تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون Tی 

 0/ 95اس اد .دش هدافت د هه هههه طیحم رد ا   

نرمافزار  spssتجزیهوتحلیل شدند .پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تائی و دیدرگ د

قبط رب    

یباشد.
جدول زیر میزان پایایی مؤلفهها در سطح قابل قبولی م 
جدول  .1نتایج آزمون آلفای کرونباخ
مؤلفههای پرسشنامه
آزمون آلفای کرونباخ

مؤلفههای تجسمی
0/ 77

مؤلفههای مفهومی
0/ 85

)(Source: Researcher results, 2017

درنهایت برای ارزیابی میزان تثًاًا یر هر مؤلفه از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPاستفادهشده اس .ت

فرآین لیلحت د   

سلسله مراتبی (،)AHPیکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است که برای اولین بار توسط آل ساعتی در س لا
یکه تصمیمگیرنده با چندین شاخص کمی و کیفی
 0 98 1مطرح شد .اساس این روش مقایسات زوجی است و هنگام 
روبهروست روش مناسبی است .فرآیند تحلیل شبکه با شناسایی و اولویتبندی عناصر تصمیمگیری شروع میش دو ،،

ی-
این عناصرشاملهدفها ،معیارها یا مشخصهها و گزینههای احتمالی میشود که در اولویتبندی به ک م هتفرگ را ییی ییی

شوند .فرآیند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی منجر میش دو ،،س لسلس تخا هه ههه
مراتبی به این دلیل است که عناصر تصمیمگیری را میتوان در سطوح مختلف خالصه کرد ( .)Bowen, 1993:33این
فرآیند روشی مناسب جهت اتخاذ تصمیمات پیچیدهای که عناصر و فاکتورهای تصمیمگیری در آن از جنس کیفیت
بوده و بهسختی میتوان آنها را به جنس کمیت تبدیل نمود .در این روش پس از ایجاد ساختاری سلسله مراتب زا ی
عناصر تصمیمگیری (هدف ،معیارها و گزینهها)مقایسه دوبهدوی هر سطح از عناصر وص  ر م ت

یپ نیدب هک دریذ    
ییی ییی

نش تهج هد   
ترتیب وزن هر عنصر در یک خوشه یا سطح تعیین و بهمنظور حص  تابث زا نانیمطا لو ا زو ا ییعت ن نننن نننن
یگردد(.)Aghaei,2007:4
دستیابی به هدف موردنظر ،اقدام به محاسبه نرخ سازگاری آنها م 
مبانی نظری
نانو تکنولوژی

نانوتکنولوژی ،1توانمندی تولید مواد ،ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی با
ی در ح زو ه هه یا
ی کاربرده یا ی ی
یشود .برای ن ژولونکتونا ی ی
استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر م 

ص
تش یخ ص ص

. Nanotechnology

1
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نآوری را بهعن او ننن
طزیست ،انرژی ،شیمی ،فیزیک و غیره برشمردهاند که این ف 
پزشکی ،غذا ،دارو ،بیوتکنولوژی ،محی 
یکند).)Nanotechnology Policy Studies,2001:12
یک زمینهی فرارشتهای و فرا بخشی مطرح م 
تکنولوژی آموزشی
تكنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیك طراحی ،اجرای و ارزشیابی كل فرایند تدریس و یادگیری هك
بر اساس هدفهای معین و یا بهرهگیری از یافتههای روانشناسی ی طابترا ملع و یریگدا ا و ت

ی من عبا
بهههک ریگرا ی ی

مختلف -اعم از انسانی و غیرانسانی -بهمنظور آموزش م ثؤ رتر تنظیم و اجرا میشود (.)Movaphaghin,1974:12
هنر مفهومی
گونهای از هنر تجسمی است که در آن مفهوم یا ایده موجود در اثر ،بر زیباییشناسی معمول و مواد بهکاررفته بر یا
خلق آن اولویت دارد .در هنر مفهومی ایده با مفهوم مهمترین جنبه کار است (.)lose Esmit,2001:15
معیارهای تکنولوژی آموزشی از طریق هنرهای تجسمی
تهای جامعه مدرن
خلق یک نظام آموزشی که قابلیت تربیت افراد براي زیستن در جهانی متغیر را داشته باشد از اولوی 
یهای نوین آموزشی را در فرآیند تدریس و
نآور 
است؛ بنابراین جاي تعجب نیست که بسیاري از نظامهاي آموزشی ف 
ت نماین  د ( ( .)Kinelev,2000:16بررر
یادگیري بهکارگیرند تا یک نظام آموزشی پیشرفته و بهتبع آن ملتی پیشر تف ههه تربیت ت
اساس یافتههاي روانشناسی یادگیري ،دانش آموزان از طریق دیدن و بهکارگیری وسایل مختلف ،مطالب درسی را بهتر
کآموزشی به سبب فعال کردن حواس مختلف دانش آم نازو  ،،امررر آم ر شزو اا
تتر میآموزند ،زیرا وسایل کم 
و راح 
ل زی دا ييي در عدممم ک ربرا دد تکنول ژو ي يي و وس یا ل ل
ل
یس نزا ددد( .)Abasi,1992عوامل ل
یتررر و دلپ تریذ ررر می ی
یتر ،،عملی ی
واقع 
یتوان به عدم اطالع معلمان از مفهوم تکنولو يژ  ،تراکم دانش آموزان
کمکآموزشی دخیل هستند .ازجمله این عوامل م 
یو
ت فیزیکی ی
تمعلم و آموزش ضمن خدمت ،عدم امکانات ت
در کالس ،عدم تمرین عملی معلمان در مراکز آموزش تربی 
تجهیزات کافی در مدارس ،عدم تطبیق محتوا و حجم کتابها با ساعات کالس درسی در هفته و استفاده اکثر معلماننن
از روش سنتی تدریس به علت عادت و ساده بودن ،اشاره کرد (.)Mashayekhi,1993
تكنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیك طراحی ،اجرا و ارزشیابی كل فرایند تدریس و یادگیری كههه بر
ف-
فهای معین و یا بهرهگیری از یافتههای روانشناسی یادگیری و علم ارتباطات و بهکارگیری منابع مختلف ف
اساس هد 
ی آموزش )ی
ن روش (تكنول ژو ی ی
ف این ن
یشودد .هدف ف
اعم از انسانی و غیرانسانی -بهمنظور آموزش م ثؤ رتر تنظیم و اجرا م 
ی
رسیدن به آموزش م ثؤ رتر ،یعنی افزایش كیفیت و كمیت یادگیری اس  ت ( ( .)Mohamadifar,2013قلمرووو تكنول ژو ی ی
نرو ،از یافتههای روانشناسی -بخصوص
آموزشی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی كل فرایند تدریس و یادگیری است .ازای 
تهایی که بهکارگیری
روانشناسی یادگیری و علوم ارتباطات -بهطور عملی استفاده میشود .گسترش ارتباطات و مهار 
ی از
یها که بس رای ی ی
یکند .فناور 
شهای تازهی تعلیم و تربیت مبتنی بر علم و فناوری مسیر دستیابی به آن را هموار م 
رو 
تهاا و
ی در آن مه را ت ت
ت از دیروززز س تخا ههه کههه زن گد ی ی
جنبههای زندگی بشر را از خود متأثر کرده است ،دنیایی متف وا ت ت
یهای تازهای میطلبد (.)Movaphaghin,1974:12
توانمند 
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پیش از شکلگیری و ظهور مفهوم جدید تكنولوژی آموزشی ،این عنوان ب صب و یعمس یاهرازبا یژولونكت ه رررر ررررررری
  

یشد .در این مرحله ابزارها و وسایل سمعی و بصری رونق خاص ندرك ادیپ ی د زا فده .
(سختافزارها) اطالق م 

كاربرد این وسایل ،كمك به معلم در امر آموزش بود .انواع پرو كژ تورهای فیلم و اسالید ،تلویزیون ،رادیو ،تختهس سسیاه
کآموزش ششی
نرو ،این وسایل عم ًالًال بههه ن مک لیاسو ما ک کک ککک
یشدند .ازای 
و ...همه جزو وسایل سمعی و بصری محسوب م 
معروف شدند .در مرحله دوم ،انواع مواد آموزشی ،بهویژه نرمافزارها (خوراک دستگاههاای س دننام ،یرصب و یعم    
به  ،ا ککی ییتهاا و
سه اتک ،ا بب بب
فیلم ،اسالید ،طلق شفاف ،نوار ویدیو )... ،توسعه پیدا كردند؛ به ترتیبی  عاونا هك عک سسس سسس
یهای آموزشی ،یكی بعد از دیگری وارد صحنة آموزشی شدند .در هم س یایشا زا هدافتسا هرود نی هههه هههههبعدددی و
باز 
یدادنددد هك
لف ب ن هه هههتدررریج ت  ركذ مم ممم 
اشیای حقیقی در کالسهای درس معمول شد .از طرف دیگر ها  ،لل لل

س
ت یرد س س

موفقیتآمیز ،مستلزم یادگیری موفقیتآمیز نیست .در طرز تفكر اول ،معلم محول تمام فعالیتهای آموزشی اس و ت
ی
ف غ یا ی ی
یآید .ولی در برداشت دوم ،دانشآموز یا به عبارت بهتر ،یادگیری هدف ف
آموزش (تدریس) اصل بهحساب م 
آموزش است .آثار این طرز تفكر در مرحلة سوم تكامل تكنولوژی ،بهخوبی نمایان شد .در مرحلة سوم ،دنیارف لك   
تدریس و یادگیری بهصورت یك سیستم واحد آموزشی موردتوجه قرار گرفت وحم هك ر س یلصا  ی  متس ر شناد ا      
یشودد .محت و یسرد یاو
یدهد .بر اساس این طرز تفكر ،هدفهای آموزش یعت ی ی  ن مم م مممم 
آموزان تشكیل م 

براجت    

یشود؛ برنامههای آموزشی بهط رجا هب یقطنم رو ا     
یگردد ،توانایی فردی دانش آموزان مشخص م 
آموزشی تنظیم م 
یآید (.)Brown,2010:15
یآیند و از كل فرایند آموزشی و یادگیری ارزشیابی به عمل م 
درم 

جغرافیای کاربردی
جغرافيا دانش گرانمایه ايست که ريشه در اولين هستههای کانون بشری دارد .از ظهور علمی آن بيش از هزا لاس ر   
میگذرد .از آغاز آگاهیهای جغرافيايی نهتنها کنجکاوی بشر را پاسخگو بود بلکه در امور روزمره و رواب یناسنا ط   
کاربردهای علمی ن زي داشت .در سدههای اخير توجه به اين دانش و گسترش آن بيش یاملع ششوک هرطيس رد رت     
اروپايی قرار گرفت .از دوره باستان جغرافيدانان همواره بر کاربرد عل یگدنز فلتخم لئاسم رد ايفارغج م       تأکیددد
یداننددد معتق هک دوب د    
میکردند .چنانکه استرابو که عدهای او را اولين جغرافيدان در زمينه جغراف اک یاي ربر ید    می ی
جغرافيدان بايد عمر خود را وقف آن چ زي ی بکند که عم ًالًال مهم است .استرابو عقيده داشت که تألیفات جغراف ياي ی وا 
میتواند امپراطور را در اداره امپراطوری روم ملع رد .دهد یراي     جغرافیاا ایننن جر اي ننن فکرییی بههه هنگاممم شروععع
یش نو ددد ک هفرح ه    آنهاا ع وال هه بر
بهرهکشیهای استعماری بيشتر موردتوجه قرار میگیرد و جغرافيدانان معتقد می ی
آموزشوپرورش قادر است عم ًالًال در حل مسائل فضای زندگی م ثؤ ر افتد .از اين تاريخ به ب دع

ی
جغراف انادي ننن اروپ يا ی ی

استفاده از کاربردهای جغرافيايی را به دولتها ،سازمانها و شرکتهای اقتصادی کشور و اراده امپراطوریها واگزار
میکنند .امروزه جغرافيای کاربردی شاخه کام ًالًال تخصصی در جغرافيا و يک مرحل اعالطا یروآدرگ رد لماک ه
تحليل مسائل و روند تصمیمگیری است.

ت،
تتتت تتتت
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مکاتب تأثیرگذار تکنولوژی آموزشی
 .1مکتب رئالیسم
ابتدای قرن نوزدهم یا سال  0 80 1میالدی شروع نسل اول آموزش از دور یا آموزش مکاتبی است که به دنبال صنعتی
تگی ییری
یآی یید و جهت ت
شدن و با تقسیمکار بر مبنای تخصصی انجامگرفته است که انعطافپذیری در سازمان پایین م مم 
یشود که خ هیرظن هب رجنم دو     
یشود .با توجه به صنعتی شدن مبنای انسانی کمتر موردعنایت واقع م 
غیرشخصی م 
بوروکراسی گردید.
نسل اول آموزش از دور به لحاظ روانشناسی با مکتب روانشناس اتفر ی رگر د رتشیب ییا ر ار ب .تسا طابت ر یانبم        
رفتارگرایی تقسیم مفاهیم پیچیده به اجزای کوچک موردتوجه قرار گرفت و وظیفه استاد ،تنظیم تقوی ییتکنندهههاایی
یتوان گفت که در ابتدای قرن بیستم رویکرد
یپرداختند و بدون تردید م 
بود که بر اساس آن دانشجویان به یادگیری م 
ی دخیل بوده است که خ دو
اثباتگرایی در پاگیری مرحله نخستین این نظام آموزشی یعنی آموزش مکاتبی و برنامها 
برگرفته از مکتب رئالیسم است.
یتواند این دانش را ب هب نابز کمک ه    
طبق فلسفه واقعگرایی دانش عینی مستقل از یادگیرنده وجود دارد و معلم م 
یادگیرندگان انتقال دهد؛ بنابراین ،در جهان هستی اشیاء ،رویدادها و فرایندها وجود دارند و ادراک همه انسانننهاا و
لانددد ک سنا چیه رگا ه ان دوجو ی      
یها درباره آنها مستقلاند .آنها بدین معنی مس قت ل ل
همه اندیشهها یا نظریهپرداز 
یدادند .دان هب طوبرم ش    
یداشت که آنها را ادراک کند یا درباره آنها بیندیشد بازهم به موجودیت خود ادامه م 
نم 
یآید و یادگیری عبارت است از انتقال این دانش
جهان هستی از راه تجربه یادگیرنده یا کاربرد حواس او به دست م 
از جهان بیرون به درون یادگیرنده.
یداننددد ک ناهج تاعالطا ه    
دانشمندان و فالسفه همعقیده با این مکتب انسانها را ماشینهایی کامل و ب وها ششش م مم 
یسازند .طبق این دیدگاه معلمان مجرب با فراهم آوردن تجارب
پیرامونی را بهصورت تراکمی در ذهن خود انباشته م 
فهای گوناگون یادگیری توفیق یابند (.)Sief,2000
یتوانند در رسانیدن یادگیرندگان به هد 
متنوع یادگیری م 
 .2مکتب اگزیستانسیالیسم
پیشرفت نظریههای یادگیری شناختی منجر به استفاده از سازمان دهندههای پیشرفتهتری ش هک د    آم ار رود زا شزو
وارد دنیای رسانهای جدید کرد .تمایز نسل اول و دوم در زمان است .قطع وابستگی ب دوهشم مود لسن رد نامز ه     
است زیرا نوارهای تصویری به وجود آمد که باقابلیت متوقف ساختن و بازبینی است و به یادگیرن جا نیا هد ا ار هز   
یدهد که در کار خودکنترل بیشتری داشته باشد .در نسل دوم که موسوم به مدل چندرسانهای است شیوه چ اب یپا   
م
ویدئو و نوارهای صوتی و تصویری تلفیق شد .دانشگاههای باز در این نسل تأسیس شد و بهتدررریج آم رود زا شزو
مطرح شد.
یهای مکتسبه انسان حاصل محیط و برگرفته از آن است .دیدگاه مدرنیته یک دی هدعاق هاگد   
در این نسل تمام ویژگ 
گرا و نظم محور است که بعد از  0 60 1میالدی در اروپا شکل گرفت .فرهنگ و علم در دوران مدرنیته دنی نودب یا   
یکشد این عقیده که مردان برتر از زنان هستند زمینههای خشونت علیه زنان را فراهم کرد .آنچههه در
زنان را تصویر م 
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مدرنیسم اتفاق افتاد روند معرفتشناختی مبتنی بر عینیتگرایی است به این معنی که آنچه عینیت پذیر باش یملع د   
یهاایی مت ثأ ررر از آن و اعتق هب دا   
است و ارجحیت و اعتبارش بیشتر است؛ بنابراین تأکید بر بنیادهای ثاب و ت ویژگ گگ 
طبیعت ثابت و متفاوت زن و مرد کمکم این ایده و تصور را به وجود آورد که آثار و خدمات مردان برای توسعه رد 
تشناس نا ههه مدرنیس هزوح رد م    قض وا تتتهاای
جامعه از عینیت و قدرت بیشتری برخورداراست بنابراین نگ ها معرفت ت
انسانشناختی آن وارد شد.
تگرایی
 .3رویکرد انتقادی و دیدگاه نسبی 
نسل سوم آموزش از دور که موسوم به مدل یادگیری دوربرد است با ورود کامپیوتره لاس رد یصخش یا      0 98 1و
ویدئو کنفرانسهای دوسویه رونق گرفت که دو تفاوت عمده دارد :تبادل اطالعات و تعامل دانشجو با دانش اب و وج   
استاد.
بهعبارتدیگر وضعیت مهم این مدل تعامل همزمان و ناهمزمان است .بنیانگذاران نسل سوم به دانش تصرف نایوج   
دادن تا در تولید و بازتولید معرفت بهصورت انفرادی نقش داشته باشند .پیشرفتهای فناوری در طول دهه  0 99 1با
یهای یادگیری و کامپیوتر به حد چشمگیری افزایش یافت .در ای ب نایوجشناد لماعت لسن ن ا    
استفاده از تکنولوژ 
یکدیگر و با استاد افزایش و زمان موردنیاز کاهش یافت.
یشده ه اس یارگدنزاس .ت ا ار هدنریگدای ن   
به لحاظ فلسفی این نسل بر اساس نظریههای یادگیری سازند گرایی طراح 
یشود بلکه اطالعات اخذشدهه و متعاق نآ ب
یدانند .به اعتقاد آنها دانش و یادگیری از بیرون کسب نم 
فردی فعال م 
تفسیر و 

وص یصخش شزادرپ رت

      

یگیییرد .یادگیرن گدای زکرم رد هد یرو ی     
ممم 

شدهندهه ه نق واشم ش رو    
آمزو شش 

تسهیلکنندگی دارد .یادگیرندگان در این دیدگاه اجازه دارند معرف هک دنزاسب ار ت     درنتیجههه امر تروص عارتخا     
یگیرد .در این دیدگاه احساسات ،عواطف و عالئق شخصی در تولید معرفت نقش دارد .نظری ییهپر ازاد ننن س ارگ هزا   
م
یکننددد و از طریق دهاشم ه و  دای شزادرپ     
معتقدند که یادگیرندگان اطالعات را بر اساس واقعیت تعبیر و تفسیر م 
یشود.
یگیرند ،بدین ترتیب دانش فردی بنا م 
م
 .4مکتب پراگماتیسم
واژه پراگماتیسم مشتق از لفظ یونانی ) (pragmaو به معنی عمل است .این واژه اول بار توسط چارز سندرز پرسسس،1
قدان آمریکایی به کار برده شد .مقصود او از به کاربردن این واژه ،روشی ب ببرای ح و ندرک ل
منط 

بایشزرا ی لئاسم      

عقلی بود؛ اما به تدریج معنای پراگماتیسم تغییرکرد.

یگوید :حقیقت چیزی است که از دیدگاه انسان ،خوب باشد .به سخن
اکنون ،پراگماتیسم به نظریهای مبدل شده که م 
یآی .درک یرواد ،د   
دیگر ،پراگماتیسم یعنی اینکه درباره هر نظریه یا آموزهای باید بر پایه نتایجی که از آن به دست م 
به نظر پراگماتیستها،اگر عقیدهای به نتیجه خوب و کارآمد برای انسان بینجام یقح ار نآ دیاب ،د قی رک دادملق  د      .
حقیقت چیزی نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشد .تا قب هرابرد جیار و یلصا هیرظن ،نیا زا ل       

Charles sanders pierce
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حقیقت این بود که حقیقت امری است جدا از انسان؛ چه کسی آن را بشناسد ،چه نشناسد (فرهن ،یسایس عماج گ    
سرواژه«پراگماتیسم).
اما پراگماتیسم قائل به این شد که حقیقت امر جدایی از انسان نیست؛ بلکه تنها دلیل برای اینکه یک نظر و تسرد 
حقیقی است و یک نظر ،باطل و خطا ،این است که اولی در عمل به درد انسان بخورد و برای او کارآمد و م ثؤ ر باشد
و دیگری چنین نباشد .به این ترتیب ،معنای صدق قضیه در پراگماتیسم تغییر یافت .صدق هر طسوت طقف ،هرازگ      
نتایج عملی آن سنجیده میشود نه در مقایسه با واقعیت خارجی .یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیدهاس هب ،ت   
خودی خود نه صحیح است و نه غلط؛ بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربرد عملی آن است که برحسب نتایجی که
یشود .نتایج مکتب پراگماتیسم در جغرافیا به این صورت مطرح شد:
از آن درنظر گرفته میشود ،صادق یا کاذب م 

 .1فضای جغرافیایی که از معرفت ،دانش و خطا ترکیب شده است.
یکند.
 .2فضای جغرافیایی که به موازات علم تغییر م 
یشود.
 .3فضای جغرافیایی که در اثر حل عملی مسائل انسانی ساخته م 
 .4فضای جغرافیایی که تجلی گاه عوامل انسانی یا انسان است.
یآید.
 .5حقیقت فضای زندگی که از تجارب انسانی به دست م 
 .6قوانین فضای زندگی که برای فرضیهها ثمربخش است.
 .7مطالعات جغرافیایی با مسائل عملی انسان در فضای زندگی سروکار دارد.
یشوند.
 .8مسائل جغرافیایی به نحو مطلوبی با روش علمی -قیاسی بررسی م 
مث ًالًالًالًال ژان گ یتعنص هعسوت ثحب رد نمتو

ژژژژژژژژژژ اپ  یکی ار بتکم نیا ن ا هعسوت مهم لماوع ز مطرح                کرد   

(.)shakouei,1995:197-198
محدوده موردمطالعه

استان تهران به مرکزیت شهر تهران ،با وسعتی حدود  ۱۲ ٬ ۹۸۱کیلومتر مر ّبّبع ،بین  ۳۴تا  ۳۶ ٫۵درجه عرض ش و یلام
 ۵۰تا  ۵۳درجه طول شرقی واقعشده است .این استان از شمال به استان مازندران ،از جنوب به استان قم ،از جن بو

غربی به استان مرکزی ،از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود اس تسا نیا تیعمج .ت ا قبط ن
سرشماری سال  ۱۳۹۵بالغبر  ۱۳ ٬ ۲۶۷ ٬ ۶۳۷نفر بوده است که

 ۱۲ ٬ ۴۵۲ ٬ ۲۳۰در نق هش طا ر و ی

   

 ۸۱۴ ٬ ۶۹۸در نق طا

روستایی ساکن هستند.مرکز این استان شهر تهران است( .)Bureau,2011Iran Statisticsمنطقههه  2ش رادره ييي تهراننن
یکی از مناطق شهري تهران است که در شمال شرقی میدان آزاد ؛ي از غرب تا شمال غرب تهران ادامه دارد .این منطقه
از جنوب به خیابان آزادي ،از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی جناح و از شرق به بزرگراه شهید
چمران محصور است .این منطقه ،شامل محلههاي آریاشهر (صادقیه) ،شهرآرا ،گیشا ،شهرك ژاندارمري ،شهرك غرب،
سعادتآباد ،فرحزاد،طرشتو...است( .)Assistance Planning of Tehran Province,2011منطقه  ،2بین  35درجه،،
 93دقیقه و  15ثانیه تا  35درجه 43 ،دقیقه و  12ثانیه عرض شمالی و  51درجه 20 ،دقیقه و  38ثانیه تا  51درجه22 ،،
ی تهراننن قرارگرفتههه است
ب غربی ی
ی و در جنوب ب
دقیقه و  40ثانیههه طوللل شرقی ی
).)Visit2017/06/12

Tehran Municipality Site, Date of

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 314فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

نقشه  .1محدوده موردمطالعه پژوهش

)(Source: Researcher results, 2017

یافتهها
برای ارزیابی فناوری نانو بر روی کودکان تیزهوش در محدوده موردمطالعه از دو مؤلفه هنرهای تجسمی و مدلهای
جش هد
مفهومی در نظر گرفته شد .این مؤلفهها در مورد مطالعات پیشین انجامشده در مورد موضوع تحقیق ارختسا جج جج
است (.)Mohamadifar2001،Sarmad2003،Afroz2001،Grimlie2011،Vallas2003،Bomanveroter1999
جدول  .2شاخصهای اندازهگیری شده در محدوده موردمطالعه
مؤلفه

گویه

هنرهای تجسمی

آموزش با استفاده از تعداد اشکال و فرم اشکال ،آموزش با استفاده از رنگ ،آموزش ب ،مجح زا هدافتسا ا    
ی (کتا بب ب -عک ..س  .فتسا اب شزومآ  )،ا شیمینا زا هد ننن ن نننننن ننه یا   
آم فتسا اب شزو ا زبا زا هد ا هر ا شزومآ ی یی یییییییی ی
کآموزشی ،آموزش با استفاده از تیزرهای گرافیکی.
کم 

مدلهای مفهومی

تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی به فناوری ن یرازگرب ،ونا    نمایش اگ ههه ادم رد ونان یا ر یرازگرب ،س     
یهای نانو.
مسابقات نانو در مدارس ،ایجاد سایت دانستن 
)(Source: Researcher results, 2017

ویژگیهای دموگرافیکی محدوده موردمطالعه
نتایج حاصل از پرسشنامه نشان میدهد که  60درصد از پاسخگویان دان و نازومآ ش

 40درصد معلم سرادم نا   

خدهندگان دانش آموزان بین  11 -01سال و بیشتر معلم نیب نا   
ابتدایی بودند .بیشتر پاس 

 35 - 30س حطس .دندوب لا    

یباشد.
تحصیالت دانش آموزان ابتدایی و سطح تحصیالت معلمان کارشناسی به باال م 
تحلیل تکنیک آموزشی با استفاده از هنرهای تجسمی و مدلهای مفهومی
ش با
در جدول زیر گویههای آموزش با استفاده از تعداد اشکال و فرم اشکال ،آم  اب شزو ا زا هدافتس زومآ ،گنر ششششش ششششش
کآموزش تشیب یاراد ی ر نی   
استفاده از ابزارهای آموزشی (کتاب ،عکس )...و آموزش با استفاده از انیمیشنه مک یا کک کک
تثًاًا یر و گویههای آموزش با استفاده از حجم ،آموزش با استفاده از تیزرهای گرافیکی ازلحاظ آماری فاقد تأثیر مثبت و
یباشند.
معنیداری م 

ارائه مدل مفهومی جغرافیای کاربردی315 ...
جدول  .3تحلیل نتایج هنرهای تجسمی و تأثیر روی دانش آموزان
هنرهای تجسمی

Mean

T

Test value

آموزش با استفاده از تعداد اشکال و فرم اشکال

3/81

2/66

3

0/ 03

آموزش با استفاده از رنگ

3/ 42

6/ 24

3

0/ 03

آموزش با استفاده از ابزارهای آموزشی (کتاب -عکس)...

3/ 68

8/ 85

3

0/ 02

381

آموزش با استفاده از حجم

2/ 99

-1/ 907

3

0/ 03

381

ک آ م و ز شی
نهای کم 
آموزش با استفاده از انیمیش 

3/ 62

8/ 82

3

0/10

381

آموزش با استفاده از تیزرهای گرافیکی

2/ 16

- 11 / 92

3

0/ 03

381

Sig

df
381
381

)(Source: Researcher results, 2017

در جدول زیر گویههای تجهیز آزمایشگاههای دانشآموزی به فناوری نانو ،برگزاری نمایشگاههای ن رادم رد ونا سس سسس،
ایجاد سایت دانستنیهای نانو ،دارای بیشترین تثًاًا یر و گویه برگزاری مسابقات نانو در م دقاف یرامآ ظاحلزا سراد     
یباشند.
تأثیر مثبت و معنیداری م 
جدول  .4تحلیل نتایج مدلهای مفهومی و تأثیر روی دانش آموزان

Sig

df

مدلهای مفهومی

Mean

T

Test value

381

شآموزی به فناوری نانو
تجهیز آزمایشگاههای دان 

3/66

8/18

3

0/ 03

برگزاری نمایشگاههای نانو در مدارس

3/ 16

2/ 64

3

0/ 00

381

برگزاری مسابقات نانو در مدارس

2/ 99

-1/ 907

3

0/ 02

381

یهای نانو
ایجاد سایت دانستن 

3/ 20

6/ 20

3

0/10

381

)(Source: Researcher results, 2017

در زیر نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی  AHPکه از طریق نرمافزار  EXPERT CHOICEمحاسبهههشدهه است
نشان دادهشده است .نتایج بیانگر این امر است که هنرهای تجسمی ( )Aبا امتیاز  0/ 88 1و مدلهای مفهوم می ( )Bبا
امتیاز  0/180به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در آموزش کودکان تیزهوش با فناوری نانو تکنولوژی میباشند.

نمودار  .1نتایج مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP
((Source: Researcher results, 2017

دستاوردهای علمی پژوهشی
جغرافيای کاربردی نقشی اساسی در زندگی روزمره ما دارد .در دهه  ،0 96 1تحول بزرگ در جغراف اک ياي ربر اب يد    
انقالب کمي در جغرافيا شروع ميشود ،دانش جغرافيا با نگاه دوباره به درون و محتوي خود ،تحليلهاي فراوان زا ي
فضاي زندگي به دست ميدهد و نظريههاي تازهاي را مطرح ميکند .یکی ازین تکامالت ظهور فناوري نانو بهعن او ننن
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ش کش اهرو ييي
موج چهارم انقالب صنعتی بود که عالوه بر انقالبی که در جهان به پا کرد ،هیاهویی در نظامهای آم زو ش ش
دنیا به وجود آورد تا افراد متخصص را در این زمینه تربیت کند.
آموزش فناوري نانو به دانشآموزان از طریق یمسجت یاهرنه     ک هدیا ای موهفم نآ رد ه      موجودد ب بنج ا هه ههههای ی
ی
زیباییشناسانه برای خلق پدیدهای نوین تاثیرگذار است؛ يكي از راههای مهم و هوشمندانه انتقال آموزش فناوری نانو
است که بسياري از كشورها برنامههای گوناگوني براي آمـوزش سنين پيش از دانشگاه دارند .تاجا يي كه آموزش اين
یت هار ناو
فناوري به دانش آموزان ابتدا يي را در دستور كار خود قرار دادهاند .در حال حاضر با مدلهاای بصری م مم 
یهایی که در آینده نهچندان دور منجر ب وهظ ه ر تارییغت     
آسان و جذابی برای یادگیری این مهم به کاربست .فناور 
بنیادی در ساختار علمی و فنی جوامع بشری خواهد شد .ایجاد مدلهای بصری راه آسان و ج  یارب یباذ ی یریگدا    
بوده است ،زیرا بینایی پایه و اساس ادراک انسان از محیط اطرافش میباشد .در عصر حاضر آموزش تکنولوژیه یا
مدرن از طریق مدلهای بصری رو به افزایش است ،ازجمله فناوریهایی که در آینده نهچندان دور بخش عظیم زا ی
فعالیتهای بشر در این زمینه را تحت شعاع خود قرار خواهد داد ،در حوزه فنآوری نانو می باشدکه منجر به ظه رو
تغییرات بنیادی در ساختار علمی و فنی جوامع بشری خواهد شد.
انتقال دانش جدید نانو به زبانی ساده و قابلفهم برای کودک نا و نوجواناننن بخص رد نازومآ شناد صو

سرادم     

بهوسیله کتابهای درسی که از جهت سرعت بخشیدن و درک مناسب مطالب میباشد و ما را در همراستا ش اب ند   
یکند ،در کشور ما آموزش فنآوری جدید باید
یهای فراگیر در جهان و خروجی آن در مقاطع باالتر کمک م 
فنآور 
بهطور بنیادی موردتوجه قرار گیرد .با پیشرفت سریع علوم ،وظیفه ما ایجاد زمینههای مساعد آموزش شناد یارب ی    
یگی ییرد ،ازای یینرو از طریق
تهاای بشر ار  فرام مم 
آموزان است ،نانو در آیندهای نهچندان دور بخش عظیم زا ی فعالی یی 
یتوان به این هدف رسید.
نآوری و علوم زیستی و فیزیک م 
مدلهای تجسمی و تعامل دوگانه ف 
عدم یادگیری و پیشرفت بهموقع دانش آموزان با علوم نوین دنیا ،سطح آگاهی آنان را نسبت به سایر کشورها پائینتر
آورده است .در کشورهای درحالتوسعه توجه چندانی به علوم نانو علیالخصوص فناوری نانو مبذول نگردیده است
کشور ما در زمینه فناوری نانو در جهان رتبه هفتم و در کشورهای اسالمی خاورمیانه مقام اول را به خود اختص صا
داده است و با توجه به جمعیت جوان و ویژگیهای فرهنگی و وجود دانشگاهه  ددعتم یا د ک طاقن یصقا ر شششش ش ششششششور،
پتانسیل بالقوه بسیار مناسبی جهت توسعهی مدلهای تجسمی از طریق فناوریهای جدید بخصوص تکنولوژی ن ونا
وجود دارد .در این پژوهش تالش شده که با توج  یاهرایعم هب ه ا تس ا اعم یشزومآ درادن ی تامدخ یایازم و ب

      

آموزشی و ارائه راهکارها و پیشنهاد الگوهای مناسب ،در جهت بهروز کردن آموزش گام برداریم؛ بنابراین ه ام فد   
شآم رد نازو
در این پژوهش از نوع علمی و کاربردی است که در این راستا به انتقال دان ناد یهاگآ شیازفا و ش شششش شششش
ارتباط با مدلهای مفهومی و آموزش دانش جدید نانو به زبان ساده و قابلفهم برای دانش آموزان پرداختهشده است.
در تحلیل مؤلفه هنرهای تجسمی گویههای آموزش با استفاده از تعداد اشکال و فرم اش  هدافتسا اب شزومآ ،لاک از   
کآموزشی
رنگ ،آموزش با استفاده از ابزارهای آموزشی (کتاب ،عکس )...و آموزش با استفاده از انیمیشنه مک یا کک کک
دارای بیشترین تثًاًا یر و گویههای آموزش با استفاده از حجم ،آموزش با استفاده از تیزرهای گرافیکی ازلح امآ ظا ری   
فاقد تأثیر مثبت و معنیداری میباشند .در تحلیل مدلهای مفهومی گویههای تجهیز آزمایشگاههای دانشآم هب یزو   

317 ...ارائه مدل مفهومی جغرافیای کاربردی

 دارای بیش ت نیرت ًاًا ریث رررر و گویههه، ایجاد سایت دانستنیه نان یا وو ووو، برگزاری نمایشگاههای نانو در مدارس،فناوری نانو
 برگزاری مسابقات نانو در مدارس ازلحاظ آماری فاقد تأثیر مثبت و معنیداری م
 با توجه به یافتههای تحقیق.یباشند
یوگ ههههههه هههههههه

 در تحلیل به این نتیجه رسیدیم ک  هفلؤم ه ه لماش هک یمسجت یاهرنT testتآمده از آزمون
 و نتایج بهدس

نهای
 آموزش با استفاده از انیمیش،3/ 68 ) با ضریب معناداری...عکس و،آموزش با استفاده از ابزارهاي آموزشی(کتاب
شآموزی به فناوري نانو
  و گویهها مدلهای مفهومی که شامل تجهیز آزمایشگاههای دان3/ 62 کمکآموزشی با ضریب
 نتایج کلی تحلیل بیانگر این اس ک ت هه ههه. به ترتیب اهمیت باالترین ضریب را به خود اختصاص دادهاند3/66 با ضریب
هنرهای تجسمی بیشترین ضریب و بیشترين تأثیر را در یادگیري و آموزش فناوري نانو تکنولوژی در مدارس خواهند
 محاس هبEXPERT CHOICE  که از طریق نرمممافزارAHP داشت و همچنین نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی
    ب راد بیترت ه ای0/180    ) ب زایتما اB( مفهوممی

 و مدله یا0/ 88 1 ) با امتیازA( شد نشان داد که هنرهای تجسمی

.بیشترین اهمیت در آموزش کودکان تیزهوش با فناوری نانو تکنولوژی میباشند

References
Abbasi, Parvin (1992), Review and study of the use of the theoretical high school teachers in Isfahan
from teaching aids, Quarterly Journal of Education, 8 (4), 96-97.
Afrouz, Gholamali (2001), investigating the Relationship between the Depression Rate of Veterans
Son and Their Relationship with Fathers, Journal of Psychology and Educational Sciences, Vol. 31,
No. 2, Serial No. 875, autumn 2001.
Bazargan, Abbas, Hejazi, Yousefi-e-Haghighi (2007), Processes of Internal Evaluation, Tehran,
Publisher of Duran.
Bowen, William, M (1993). AHP: Multiple criteria Evolution, in kloster man, Roetall (Eds), spread
sheet.
Brown.E.2010. Engines of creation: The coming era of nanotechnology. Anchor.
F.SimonisS.Schilthuizen.2006.NanotechnologyInnovationOpportunitiesForTomorrow’s
Defence
(TNO Science & Industry).
F.SimonisS.Schilthuizen.2006.NanotechnologyInnovationOpportunitiesForTomorrow’s
Defence
(TNO Science & Industry).
Hafez Nia.Mahmadreza (2010), Introduction to the Research Method in Humanities, Sept. 17, Tehran,
Publication .The site of the municipality of Tehran is at http://www.tehran.ir/, date of visit
6/7/2016. Saramd, Zohreh, Bazargan, Abbas and Hejazi, Elahe (1392), Research Methods in
Behavioral Sciences, Twenty-fifth Edition, Tehran, Publishing House.
Hrimliy.2011. Nanostructure-mediated drug delivery. Nano medicine, 22-30.
Huang, A. Notten, N. Rasters, J, 2011, Technol. Transf. 36, 145–172.
Iran Statistics Bureau.2011. Results of General Census of Population & Housing in2011. Available at:
http://www.amar.org.ir/Default.aspx.tabid=1828.
K. Park, Nanotechnology.2007. What it can do for drug delivery, perspective. J. Control. Release120,
1–3.
Lucy Smith, Edward (1380), the Last Movement of the Twentieth Century. Translation by Sami Azar,
Alireza. First Edition. Tehran: Nazar.
Mashayekhi, Farsi, 1993, Investigating the Preventative Factors of Primary Teachers in Using
Educational Technology in the Teaching Process, Learning from the Viewpoint of Teachers in
Mazandaran Province, Master's Degree, Tehran University of Technology.
Mr. Hayer, M. (2004); Sustainable Development of Villages in the Hir District Using GIS, Master's
Degree Program in Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University
Mufaghani, Nasser (1353), several reports on educational technology, June 2003.
Nanotechnology Policy Studies Committee (1380), Nanotechnology of the Industrial Revolution
Future, Vol. I and II, Tehran, Publishing
Seif, Ali Akbar (2000) Psychology of Breeding. Tehran: Awareness Publishing.

7931  تابستان، شماره سوم،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم
  پژوهشی نگر-  فصلنامه علمي318
Shokouie, Hossein (1995). Applied Geography and Geography, Astan Quds Razavi Publishing and
Publishing Institute.Comprehensive political culture, the sergeant of "pragmatism".
Tehran University of Technology (1390) Introduction of Tehran Province
Vallas.2003.Theoretical studies of a hydrogen abstraction tool for nanotechnology. Nanotechnology.
1991; 2: 187-195.
Wood, Paul (2005), Contemporary Art, Translation: Farzin, Media. First Edition. Tehran: Nashkhaneh
Iran.

