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  چكيده

در . ي جهان را دگرگون كرده است شرفت نموده و چهرهيآوري ارتباطي نوين، با سرعت چشمگيري پ ي جهاني، فن در روند پرشتاب توسعه

هاي شگرف  يكي از اين پيشرفت. است يادگيري شده –و فرايند ياددهي هاي آموزشي  ل در نظامآوري باعث تحو رشد فناين مسير پيشرفت، 

قابل استفاده در  ،تر تر، پيوستگي بيش هاي كم آموزشي با كيفيت باالتر، هزينه. استاز راه دورآوري اطالعات و ارتباطات، آموزش  فن ي در حوزه

گيري پيرفت، ارتقاء سريع و  اندازهپذيري، در دسترس بودن و سهولت آموزش،  در وقت، انعطافجويي  همه جا و همه وقت، خودكار بودن، صرفه

هاي اين نوع آموزش  از ويژگي "آموزش عالي با كيفيت براي همه  "آموزش عالي با شعار  نظامتحقق عدالت اجتماعي در موثر سطح دانش و 

  . باشد مي

و چگونگي شيمي  ي موزش در رشتهآاين روش نوپاي ضرورت  ،اين آموزش هاي سودمندي، ورراه دتعريف آموزش ي  اين مقاله دربرگيرنده

  .سازد نگري در نظام آموزشي را روش مي دهنباشد كه اهميت نوآوري و آي ميآوري آموزشي  ايجاد اين فن
 

 آوري اطالعات و ارتباطات، نظام آموزشي ، آموزش شيمي، فناز راه دورآموزش : كليدواژه

   

  راه دور ازآموزش اي بر  مقدمه - 1

تحول . هاي آموزش نيز دچار تحول شدند وري اطالعات و نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به عمق جامعه ، ابزارها و روشآ با گسترده شدن فن

 ،كند زماني كه خودش مشخص مي ي كان بتواند با امكانات خودش و در بازهها در جهتي است كه هر فرد در هر زمان و هر م اين ابزارها و روش

تر براي انتقال يد، استفاده از ابزارهاي جدوريآ فناستفاده از  ي تر شدن هزينه تر ارزان و از همه مهم وريآ فنبا پيشرفت . مشغول يادگيري شود

 از راه دورهايي براي آموزش ها و استاندارد تر دنبال شد و ابزارها و روش ديبا به وجود آمدن و گسترش اينترنت اين پديده ج. دانش مطرح شد

  .شود جديدتري در اين زمينه انجام مي هاي هر روز اصالح كهمطرح شد ) ، الكترونيكيمجازي(

هاي نوين و  رسانههاي جايگزين،  هاي متفاوتي مانند روش آوري با عنوان هاي نوين آموزش مبتني بر فن وشرالزم است بيان شود كه 

شود،  اصطالحات خاصي كه براي آموزش مجازي استفاده مي. ي دانش، بهترين راه حل آموزشي و غيره خوانده شده است اي، رسانه چندرسانه

  :عبارت است از
  

     Virtual education                   آموزش مجازي

 Distance education                   آموزش از راه دور

 Distance learning      گيري از راه دورفرا

   Online learning                            فراگيري مستقيم
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 Web-based learning       ي وب فراگيري برپايه

  E-learning      فراگيري الكترونيكي

 E-education      آموزش الكترونيكي

كه بين  ترين تعريف عبارت است از انجام فرايند آموزشي بر روي بستر ارتباطات الكترونيكي در ساده آموزش مجازييا  از راه دورآموزش 

انه ميان فراگيرن و وري آموزشي را با استفاده از تعامل درگيرآ فن آموزش الكترونيكيكه  با آن. فراگير و معلم ارتباط فيزيكي وجود ندارد

خالف بر از راه دورمحوريت فرايند آموزش . در آغاز راه است آموزش الكترونيكمدرسان دگرگون ساخته است، هنوز گمان بر اين است كه 

حت نظارت مدرسان در تكامل محتواي آموزشي مشاركت زيرا فراگيران هستند كه بايد ت. آموزش سنتي بر فراگيران است و نه محتواي آموزشي

  .جا نبوده است اي از آموزش در آن ي برده است كه پيش از اين سابقهيآموزش الكترونيكي، علم را به جاها. كنند
  

 از راه دوري آموزش  تاريخچه - 2

ابتدا . هاي آموزشي نيز مشاهده شده است شهاي جديد همراه است؛ بنابراين فرايند تحول در رو آوري هاي جديد آموزشي با فن روش

زمان با تغيير شكل آموزش از  در مسير تكوين آموزش، آموزش از راه دور هم. ي و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود ا آموزش به صورت مكاتبه

وري تلويزيوني محدود آ هاي فن محصول 60 ي و اوايل دهه 50ي  در اواخر دهه. شدمتون نوشتاري به تلويزيون آموزشي تحول بزرگي مشاهده 

اما ناتواني برخي از استادان براي . نمودند هاي بزرگ درس را ادراه مي كالس ن استادان باتجربهآبه استوديوهاي پخش زنده بود كه در 

گير به استاد به كالس به بردن فراموضوع آوردن  70ي  ابزارهاي پخش، باعث شد در اوايل دههاز هاي تلويزيوني و مناسب نبودن برخي  برنامه

ي همگاني با مباحث درسي آميخته شد، اين  هاي تخصصي و مفيد اين رسانه در اواخر اين دهه، زماني كه برنامه .بيرون از كالس تبديل شود

اط دوجانبه بين استاد و اشكال اساسي آموزش از طريق راديو و تلويزيون عدم وجود ارتب. رسيدخود ي اول  حركت به عقب برگشت و به نقطه

در حال . ي فراگيران اين نظام آموزشي مورد استفاده قرار گرفت وسيله يابي شد، به هاي ارتباطي موثر قابل دست آوري زماني كه فن. فراگير بود

هاي شنيداري تلفني،  كنفرانس پست الكترونيكي با استفاده از تابلوهاي اعالنات و اينترنت،: اي عبارت است از ترين ابزار رايانه حاضر معروف

، ماهواره، ماكروويو و مدار استماع دوطرفه از طريق ضبط صوت، كابل، تلفن، نسوج نوريو هاي تصويري با استفاده از يك يا دو ويديو  كنفرانس

موزي آ ، در نواحي كه جمعيت دانشقيمتي هستند كه براي انتقال تصوير و صدا هاي ارزان راه حل ،هاي شنوايي از راه دور و نمابر گرافيك بسته،

  :ي آموزش از ره دور وجود دارد در اينترنت دو شيوه. شود زياد است، استفاده مي

  .بيند فراگيرنده هر زمان كه  مايل بود به اينترنت وصل شده و اموزش را مي. ترين شيوه از طريق اينترنت است كه رايج زمان غير هم -1

بيند و دفزون بر اين  اصي كه براي تدريس مشخص شده، فراگيرنده به اينترنت وصل شده و آموزش ميهاي خ كه در زمان زمان هم -2

  .كند كننده در كالس مكالمه مي طور زنده با معلم و ديگر افراد شركت به

ر مقاطع ابتدايي، كشورها از نظر كادر آموزشي د تر بيشدهد كه در حال حاضر  مطالعات نظام آموزشي جهان از جانب يونسكو نشان مي

 )مجازي(از ره دور ي آموزش  بنابراين سامانه. باشند و هنوز فرصت تحصيل يكسان براي همگان ايجاد نشده است متوسطه و عالي در مضيقه مي

وزش مجازي ي جديد آم ي سنتي با سامانه ي دنيا در حال تعويض سامانه هاي عمده تر دانشگاه در حال حاضر بيش .شود نياز جوامع محسوب مي

  . ارتباطي ماهواره قرار دارد ي چون اينترنت، رايانه و سامانه هستند كه در رأس اين تغيير عواملي هم

مراكز و مؤسسات آموزشي به  .آموزشي وآموزش از راه دور است نظامصنعتي نوپا در  به عنوانآموزش الكترونيكي ، نيز در كشور عزيز ايران

ه يآموزش الكترونيكي ارا ي تر الگويي مناسب با ساختار آموزشي و فرهنگي كشور در زمينه تا هرچه سريع تندهس  ها در تالش ويژه دانشگاه

ترين داليل ضرورت سازماندهي مراكز و مؤسسات آموزش  هايي كه آموزش الكترونيكي از آن برخوردار است، يكي از مهم بر مزيت افزون. ندنماي

كه با توجه به محدوديت منابع و ظرفيت آموزشي در  باشد ميفزون آموزش به ويژه آموزش عالي در كشور الكترونيكي در ايران، تقاضاي روزا

  نظام آموزشي فعلي به يك موضوع خاص اجتماعي تبديل شده است
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  از راه دوراهميت و ضرورت آموزش  - 3

تواند نيروهاي متناسب نيازهاي  خته شده، نهادي كه ميي سوم و در جهان اطالعات و ارتباطات، آموزش به عنوان نهادي مولد شنا در هزاره

  . توانند در حركت جامعه به سوي توسعه تأثيرگذار باشند گويي به تغييرات را داشته و مي افرادي كه توانايي پاسخ. جامعه را تربيت نمايد

را از بين برده و به تقاضاي روزافزون براي ورود  تواند بحران نابرابري در سترسي به آموزش عالي آموزش فراگير از طريق آموزش مجازي مي

توانند در دانشگاه  ها نمي ي خدمات آموزشي به افرادي كه به علت بعد مسافت يا معلوليت ضرورت اهميت ارايه. موزش عالي پاسخ دهدآبه 

  .شود مجازي مرتفع ميي نهاد آموزش عالي است كه با آموزش فراگير از طريق آموزش  كي داشته باشند، دغدغهيحضور فيز
  

  از راه دورهاي آموزش  سودمندي -4

هزينه براي شركت مورد و پر هاي بيپذيري و حذف تردد انعطاف. است بسياري فوايدهاي سنتي داراي  نسبت به آموزش از راه دورآموزش 

برخي از كه باشد  زاياي متعدد ديگري نيز ميآموزش الكترونيكي داراي م. است مجازيهاي  ترين مزاياي آموزش هاي آموزشي، از مهم در دوره

  :عبارت استها  آن

افزارها و ابزارهاي موجود  گران نبوده و با استفاده از نرم مجازيهاي آموزش  توليد دوره ي هزينه :يابد هاي يادگيري كاهش مي هزينه - 1

  .كرد از راه دورهاي آموزش  اقدام به توليد دوره توان مي

راگيران قادر به تنظيم آهنگ يادگيري خواهند ف :در اختيار دانشجو استوال آموزش با توجه به نيازهاي فردي انتخاب سرعت و ر - 2

هاي  نسبت به آموزش مجازيسرعت فراگيري آموزش  .ها، استفاده كرد توان در زمان نياز به آن را مي از راه دورهاي آموزش  اكثر برنامه. بود

توانند  مي مجازيهاي آموزش  فراگيران دوره. دنبال خواهد داشت هدر صد بهبود و سرعت را ب 50داقل تر بوده و ح مراتب بيش هسنتي ب

كه نسبت به آنها آشنايي وجود  نمايندبر روي موضوعاتي تمركز  فقطها آنشايي دارند ، مطالعه نكرده و  موضوعات و مطالبي را كه نسبت به آن

   .ندارد

مستقل از پارامترهاي زمان و مكان بوده و در هر زمان و هر  از راه دورهاي  آموزش :ادگيري وجود داردامكان ي و زماني در هر مكان -3

  .توانند مورد استفاده قرار گيرند محل مي

داشت اطالعات  باعث افزايش قدرت نگه از راه دورهاي  آموزش: ماند تر در ذهن مي مطالب بيش 2اي چندرسانهبا استفاده از امكانات  - 4

صوت، تصوير، امتحانات كوتاه مدت، ارتباط متقابل با فراگير و ساير موارد براي : ماننددر اين راستا از عناصر متفاوتي . گردد ر فراگيران ميد

 درستي فرا نگرفته باشند،ه آموزشي را ب ي هايي از يك دوره كه فراگيران بخش در صورتي. گردد تاكيد مجدد در فراگيري هدفمند استفاده مي

  .بخش مربوطه را مطالعه نمايند دوبارهخواه  توانند در زمان دل مي

سادگي ه براي گروه زيادي از دانشجويان ب از راه دورهاي آموزش مديريت برنامه :شود تر مشخص مي آموزش و يادگيري سريع ي نتيجه - 5

هاي آموزشي براي  بندي و اختصاص دوره آمده، زمان وجود هدنبال نمودن وضعيت آموزشي دانشجويان و ميزان پيشرفت ب. انجام خواهد شد

  .رديگ مي صورتسادگي ه سرعت و به ها و ساير موارد مربوط به مديريت آموزشي ب كارمندان يك اداره و دنبال نمودن وضعيت پيشرفت آن

  .شود پژوهان فراهم مي ايجاد فرصت برابر در تحصيل آموزش عالي براي دانش - 6

كالس درس خارجي وجود  از راه دور،در آموزش  :پذير است ها امكان اطالعات آموزشي و سنجش ميان آموزهدسترسي آسان به  - 7

عالوه بر اين در . گيرند اي دانشگاه مورد نظر وارد شده و مطالب را فرامي ي شخصي به سايت رايانه بلكه دانشجويان با استفاده از رايانه ؛ندارد

هاي دنيا دسترسي  هاي استاد خود به مطالب ساتيد ديگر و ديگر دانشگاه برداري از آموزه  تواند افزون بر بهره يي آموزش مجازي دانشجو م سامانه

  .ها را مورد مقايسه و سنجش قرار دهد ها از ديگر منابع، اين آموزه داشته باشد و ضمن رفع كمبودهاي احتمالي و جبران آن
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ي چهار چوابي ميسراست و چون تصحيح اوراق به  ي آزمون از طريق اينترنت به شيوهبرگزار :شود جويي مي در وقت استاد صرفه - 8

ي مجازي  المللي مانند تافل به شيوه اكنون امتحانات معتبر بين هم. شود شود، وقت استاد براي اين كار گرفته نمي صورت خودكار انجام مي

   .شود برگزار مي
 

   از راه دورآموزش  ي دامنه -5

يا به عبارت  اين نوع آموزش نيز مورد بحث قرار گيرديادگيري  ي بهتر است دامنه ،از راه دوربا مفاهيم مقدماتي آموزش  ييپس از آشنا

اي دارد و بسته به نوع استفاده  گسترده ي دامنه )مجازي(از راه دور آموزش . شود ه مييها و با چه ابزاهايي ارا آموزش در چه محيطاين نوع بهتر، 

  :شود ت به چند دسته تقسيم ميو امكانا

كي و يمدرك از طريق الكترون ي هيها و ارا در اكثر موارد آزمون. در اين روش آموزش از طريق اينترنت خواهد بود :وب ي آموزش بر پايه - 1

 و همگي بر باشند مي هاي اين روش ها، اتاق بحث، پست الكترونيكي و غيره جزء ويژگي هاي درس، جزوه هاي درس ، يادداشت كالس. وب است

آموزش را به طريق دلخواه، مناسب با فعاليت  ي نحوه توان مي مجازي،العاده آموزش  پذيري فوق البته به علت انعطاف. شوند روي وب ذخيره مي

  ؛ رد، شرايط موجود و امكانات طراحي كشخص

در اين روش . )مگر در موارد خاص( ي به شبكه نيز نيستدر اين روش احتياجي به اتصال به اينترنت و حت :رايانهآموزش مبتني بر  - 2

تواند از آن  مي ،آن واسط الكترونيكي ي يا ابزار خواننده رايانهشود و كاربر با استفاده از يك  اطالعات بروي يك واسط الكترونيكي ذخيره مي

  .شود آن استفاده مي بسيار از ايرانآموزشي است كه در كشور  CDاستفاده از آشنايك مثال . استفاده كند

 PDAآموزشي است كه از طريق و سايل و ابزارهاي ديجيتالي همراه از جمله  :آموزش از طريق وسايل و ابزار ديجيتال همراه - 3
و  3

Tablet PC
 4

  .شود ه مييارا... و   

اما به علت افزايش تعداد  ؛ال قرار گيردتواند در گروه با آموزشي است كه كامال جديد است و تقريبا مي :آموزش از طريق تلفن همراه - 4

به خوبي . شود اي جدا براي آن در نظر گرفته مي دسته ،شهرت يافته Mlearningتلفن همراه و تمركز بروي اين روش كه به  ي افراد دارنده

در جوامع شهري وقت  خصوص بهخيلي از مردم . هاي مخابراتي است ساختآن ايجاد زير ي ولي الزمه. سازي كرد توان اين روش را پياده مي

هايي  تا همين چند سال پيش افراد براي استفاده از اين وقت، كتاب. دهند زيادي از خود را در انتظار وسايل نقليه، ترافيك و غيره از دست مي

هاي ديجيتالي صدا، مطالعه به سمت آموزش از طريق صدا زذخيره سا ي هيبا ارا. داشت جا مي كردند كه مشكات خودش را همراه خود جابه

  :بنابراين استفاده از ابزارهاي ديجيتالي تصويري بهتر از همه است زيرا. چنان آموزش از طريق چشم باالترين كارايي را دارد حركت كرد؛ ولي هم

 .توان به جاي نوشته از تصاوير ثابت و متحرك و يا فيلم استفاده كرد مي )الف

  .ها را بسته به موقعيت و كامال دلخواه بزرگ و كوچك كرد توان اندازه نوشته مي )ب

  .شده همراه متن و حتي موسيقي در كنار آموزش استفاده كرد توان از خوانندگان متن يا صداي ضبط مي )ج

  .توان از وسايل تفريحي داخل اين وسايل استفاده كرد در صورت خستگي از مطالعه مي )د
  

  ، نوآوري در آموزش شيمياز راه دور وزشآم - 6

  اهميت آموزش شيمي- 1- 6

ي وجود  به واسطه ايرانهاي علوم تجربي و از سوي ديگر به خاطر اهميتي كه در كشور  ترين شاخه از مهم  عنوان يكي سو به شيمي، از يك

با توجه به گسترش  و هن، سرب، روي و غيره داردهاي معدني سرشار از مس، آ چون سنگ نفت، گاز و مواد معدني بسياري هم منابع غني 

پتروشيمي، پااليشگاه، صنايع پالستيكي، : ي كارخانجات مادر مانند هاي اخير ايران در توسعه فراگير فرايند توليد و توسعه در كشور و پيشرفت

                                                           

3- Personal Digital Assistant 

4- Tablet Personal Computer 
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يش سطح كيفيت محصوالت و اعمال استانداردهاي افزا. دهد گذاري در علم شيمي را به روشني نشان مي صنايع غذايي و دارويي، اهميت سرمايه

تاريخي و تمدن كهن   ي با درنظر گرفتن اين مطلب كه ميهن عزيز ما به علت پيشينه چنين هم. مطلوب همگي نياز به ارتقاي دانش شيمي دارد

. نياز به يادآوري داردآموزش اين دانش و سهم بزرگي كه در بنياد نهادن و گسترش علم شيمي داشته است، ضرورت توجه به   اسالمي –ايراني 

در اين ميان . طلبد تر را مي گذارد، هماهنگ شدن هر چه بيش مند شدن از امكاناتي كه دانش امروز در اختيار بشر مي در اين رهگذر، شرط بهره

وبا توجه (هاي ايران اقدامي صورت نگرفته  گاهكه هنوز در دانش ي شيمي و با توجه به اين هاي گوناگون رشته در گرايش از راه دورنياز به آموزش 

  .باشد ، يك نياز آموزشي در نظام آموزش عالي مي)هاي قبلي عنوان گرديد به سودمندها و فوايدي كه در بخش
  

  ضرورت آموزش شيمي با واقعيت مجازي - 2- 6

و مفاهيم اصلي شيمي فراگيري . جربي استهاي نظري و ت يادگيري شيمي در مقاطع مختلف دبيرستان تا دانشگاه شامل يادگيري درس

بنابراين . هاي ديگر مورد توجه قرار گيرد هاي گوناگون باعث شده كه آموزش از راه دور در اين رشته در مقايسه با بسياري از رشته انجام آزمايش

مجازي براي يادگيري  تر نياز به محيط  ي روشهايي با واقعيت مجازي و به بيان هاي مجازي، آزمايشگاه آموزش از راه دور شيمي نياز به كالس

  :به اختصار بيان شود ي شيمي مجازي در رشتهآموزش در اين بخش الزم است اهداف كالن . دارد

  كارشناسي ارشد و دكتريگويي به نيازهاي روز افزون آموزش عالي در سطح جامعه از طريق افزايش ظرفيت پذيرش در مقاطع  پاسخ) 1

  .هاي زماني و مكاني هاي منحصر به فرد بدون توجه به محدوديت اساتيد مجرب با ويژگياستفاده از ) 2

 سنتيتوانند از نظام آموزشي  آموزش به متقاضياني كه به داليل مختلف نمي ي هيايجاد فرصت گسترده آموزش براي اقشار مختلف و ارا -3

  . مند شوند بهره)  حضوري (

  .و يا اقتصادي ناشي از مهاجرت جوانان به شهرهاي ديگر و يا خارج از كشور كاهش مشكالت فرهنگي، اجتماعي -4

آموختگاني كه بتوانند در  هاي نوين آموزشي به منظور تربيت دانش وريآ كارگيري فن هارتقاء و بهبود كيفي آموزش در دانشگاه از طريق ب -5

  . جهت خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران كوشا و موثر باشند
  

  مجازيكالس  -1- 2- 6

هاي خود را از طريق اينترنت به صورت آموزش الكترونيكي  هاي دانشگاه و رشته ها امروزه صدها دانشگاه معتبر در سراسر دنيا درس

س درس است شرايط مانند كالهاي مجازي  كالسدر  .شده با اين روش بسيار زياد است هيارا هاي ها و درس كنند، تنوع رشته ه مييارا) مجازي(

و يو كنفرانس و به جاي تخته سياه از يك ويدياز ويدبه جاي كالس در اين جا . شود هاي فزيكي برگزار مي و حتي در بعضي از موارد در كالس

و دوربين  نمايشگر ي ويي از طريق صفحهيشود و ارتباط ويد در نظر گرفته مي رايانهگاهي از اوقات براي هر فرد يك . شود پروژكتور استفاده مي

هايي كه استاد  خصوص براي برگزاري كالس بهاين روش . با استاد ارتباط برقرار كند رايانهتواند از طريق  كم خواهد بود و هر كسي مي يا وب

هاي  السمجازي همانند ك يها كالس. باشد مفيد مي ،جايي اساتيد هم وجود ندارد مربوط به آن درس به تعداد كافي موجود نيست و امكان جابه

 ي باعث تعيير در نحوه ها درس ي هيارا ي شيوه .اند تر شده اما براي اهداف آموزش الكترونيكي تغيير يافته و منعطف ؛شود ميواقعي ايجاد 

  . ها با آموزش سنتي متفاوت است آنو آموزش انتخاب  ي متون درسي، نحوه. يادگيري و مطالب آموزشي شده است

  :هاي زير انجام شود تواند به شيوه ي شيمي مي و براي رشتهمتنوع هستند  ،شود ر اين روش استفاده ميآموزشي كه د هاي آوري فن

روي  )pdf( ها را به صورت درسدر بعضي از مراكز آموزش الكترونيك كه امكانات محدود دارند، تنها متن : )pdf(متون درسي به صورت  )1

تا فراگيران  دهندبهاي صوتي و آنالين، متن را هم در لينك محتواي دروس قرار  كز در كنار كالسديگر از مرا رخيدهند و ب قرار  ها لينك درس

  .تر استفاده نمايند راحت

اين ترتيب كه در كنار به نمايند  ه يمذكور ارا ي به شيوه ها را درس توانند ميمراكز آموزش الكترونيكي : جلسات تدريس صوتي و متني) 2

براي كاربر  كه( گويند ميمتني  -اين شيوه را صوتي  .شته باشندهاي متون، صداي توضيح استاد را هم دا ا سرفصلظاهر شدن خط به خط ي

  .)قابل دانلود كردن است
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خاص در بعضي از  هاي اختصاص به درس ها درس ي هياين نمونه از ارا: به همراه نمودار، اساليد، انيميشن ها متون و محتواي درس) 3

  .دهند تا دانلود نمايند دارد كه بعضي از مراكز آموزش الكترونيك اجازه به كاربران مي …و  ، شيميي مهندسي، پيراپزشكيهاي فن گرايش

هاي مجازي آمريكا و انگليس به اين شيوه از آموزش روي آوردند اين  غالب دانشگاه 2006از سال : جلسات تدريس صوتي و تصويري) 4

ي جهاني  ي گسترده با گسترش امكانات شبكه .گيرد قرار مي) هاي مجازي كالس(ه يهاي ارا آنالين در لينك شيوه خود به دو صورت آفالين و

تمامي جلسات درس كه كاربران، صدا، صدا و تصوير استاد،  به جلسات آفالين .هاي شيمي بسيار سودمند است وب اين روش تدريس در گرايش

به تمامي جلسات درس يا زنده، كاربران فراگير  جلسات آناليندر . مايند را آفالين و غير زنده گويندرا به طور غير زنده دريافت ن ها متون درس

  .كنند صدا، صدا و تصوير، متون آموزشي، سؤال و جواب به صورت چت و به صورت زنده و مستقيم دريافت مي صورت

اين نوع آموزش در آمريكا، انگليس در حال انجام است به اين ترتيب كه غالباً : هاي راديو و تلويزيوني به روي اينترنت استفاده از شبكه) 5

تواند  ي تدريس نيز مي اين شيوه .نمايند اختصاصي آموزش راديو، تلويزيوني به صورت زنده اقدام به تشكيل كالس بر روي اينترنت مي ي شبكه

  .در آموزش از راه دور شيمي در ايران نيز استفاده گردد
  

  5با واقعيت مجازي شيمي هاي يشگاهآزما - 2- 2- 6

هاي نظري در  ها در كنار درس ريزي و اجرا شود؛ چون آزمايش كه بايد برنامهباشد  هاي مجازي نياز ديگر آموزش شيمي مي آزمايشگاه

هاي  آزمايشگاه. باشد هاي گوناگون داراي اهميت مي ناپذير است كه در مفاهيم نظري و كسب مهارت و توانايي در زمينه شيمي يك بخش جدايي

  :شيمي با واقعيت مجازي از چند جنبه مورد توجه هست كه عبارت است از

ها بتوانند يك فرايند  طوري كه آن ؛ بهنمايد خطري را براي فراگيران مهيا مي آزمايشگاه مجازي يك محيط مجازي سالمت و بي) 1

در حالي كه در . هاي الزم انجام دهند دست آوردن مهارت يم نظري و بهتر مفاه تكرارپذيري را بدون هيچ خطري براي درك بهتر و آسان

  .اندازد انگاري در زمان انجام آزمايش سالمت فراگيران را به خطر مي هاي شيمي مواد شيميايي خطرناك و يا سهل آزمايشگاه

، فرايندهاي )مانند انفجار(باال در يك آزمايش  هاي شيمي قابل انجام نيست؛ فعاليت شيميايي بسيار ها در آزمايشگاه برخي از آزمايش) 2

، فرايندهايي )هاي مضر مانند انواع تابش(هاي خطرناك  شيميايي، برخي آزمايشكند هاي  واكنشيا ) ي سينتيك شيميايي مرتبه(بسيار پيچيده 

نمايد؛ چون اين  يشگاه مجازي را روشن ميهايي هستند كه نياز به آزما قيمت و تجهيزات آزمايشگاهي پرهزينه، مثال با مواد مصرفي گران

  .شوند ها به صورت تكرارپذير و به آساني در محيط مجازي انجام مي آزمايش

هاي شيمي با واقعيت مجازي  صنعتي انجام داد؛ ولي در آزمايشگاه وها را در مقياس بزرگ  توان آزمايش هاي شيمي نمي در آزمايشگاه) 3

  .ف برسند و خود را آماده براي بازار كار نمايندتوانند به اين هد فراگيران مي

تر استوار  آزمايش بر تكرارپذيري بيشهر پذير است كه صحت نتايج  هاي مجازي امكان هاي شيمي در آزمايشگاه تكراپذيري آزمايش) 4

  .است

آزمايشگاه . باشد ها بسيار كم مي ه آني آزمايشگاهي بسيار پرهزينه و امكان دسترسي عمومي ب تجهيزات آزمايشگاهي و معلمان برجسته) 5

  .تواند قابل دسترس براي همگان باشد اي كم مي مجازي با كيفيت باال و با هزينه

 .پذير است ترين مدت امكان ترين هزينه و در كوتاه تغييرات آزمايشگاهي با كم) 6

يعني براي ايجاد و . هاي واقعيت مجازي است با ويژگي) بيهاي تركي رسانه(6ها اي از ابررسانه هايي با واقعيت مجازي مجموعه آزمايشگاه

نمايش و نگهداري وب سايت  ،بزاري براي ساختنشود كه ا استفاده مي Microsoft FrontPageافزاري با نام  از نرم 7ي صفحات وب، توسعه

 VRMLافزار  در حالي كه دنياي مجازي با استفاده از نرم. است
افزار  نرم( Studio Max 3Dبعدي  افزار سه  نرم و) سازي حقيقي زبان مدل( 8

                                                           

5- Virtual Reality Chemical  Laboratory 

6- Hypermedia 

7- Web-pages 

8- Virtual Reality Modelling Language 
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اي است و  ي كاربردي ابررسانه بنابراين سيستم پيشنهادي يك برنامه .شود ايجاد مي) بعدي براي ساخت فيلم و عكس طراحي، گرافيكي و سه

ي  ي وب دو وظيفه هاي برپايه آزمايشگاه اين .دهد ي كاربردي را تشكيل مي آورد كه اساس برنامه وجود مي را به HTMLاي از صفحات  مجموعه

  اجراي آزمايش مجازي) ها و تجهيزات آزمايشگاه، ب آشناكردن فراگيران با دستگاه) الف :اصلي دارند

پذير  هاي مجازي شيمي امكان ها و آزمايشگاه يابي به اينترنت پرسرعت، تشكيل كالس اي گسترده و دست ي رايانه بنابراين با ايجاد شبكه

  .گذاري عظيمي در نظام آموزشي كشوري ايجاد كنند مردان و مسؤولين كشور بايد سرمايه شود و براي رسيدن به اين هدف ارزشمند، دولت مي
  

 گيري نتيجه -7

هاي  شود تا دانشگاه افزارهاي آموزش مجازي باعث مي اي گسترده، دسترسي به اينترنت پرسرعت، پيشرفت در نرم ي رايانه ايجاد شبكه

نظران معتقدند كه  تر صاحب موزش به سرعت در حال گسترش است و بيشآي  تري دهند؛ چون اين شيوه  ور به آموزش از راه دور بهاي بيشكش

اندازي و  اميد است مسؤولين ذيربط با راه. ي نقش روبه گسترش آن در راهبردهاي آموزشي است كننده هاي چشمگير اين شيوه، تضمين مزييت

اي به اعتبار  هاي مجازي در كشور و با استفاده از امكانات آموزشي باال و اساتيد مجرب و ارتباط با دنياي اينترنتي و ماهواره هافزايش دانشگا

  .هايي بيفزايند چنين دانشگاه
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