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  چكيده 

با تغيير رويكرد برنامه ريزي آموزشي از حالت توصيفي به حالت مفهومي و پيدايش الگوها و راهبردهاي آموزشي نوين قرن حاضر ، فناوري 

 ت و ارتباطاتاطالعا
1
 )ICT (فناوري . به عنوان ابزار ارتباط دهنده و هدايت كننده آموزشي به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد

دانش آموزان و دانش ( فراگيران علم شيمي . اطالعات وارتباطات مي تواند يادگيري توام با درك مفاهيم دوبعدي و سه بعدي را فراهم كند 

 Self(ناوري مي توانند اطالعات مورد نياز خود را از منابع مختلف گردآوري كرده و در نهايت به وضعيت خود كنترلي جويان با استفاده از اين ف

– control  (همچنين اين فناوري براي مدرسان شيمي مجموعه اي از راهبردهاي آموزشي ، روش ها و مهارت . در يادگيري شيمي برسند

  .جامع روشي برگزينند كه پاسخ گوي نياز هاي آموزشي فراگيران باشدهايي را فراهم مي سازد تا با طرحي 

  .آزمايشگاه مجازي، مدل سازي ، شبيه سازيفناوري اطالعات و ارتباطات، آموزش نوين شيمي، :كلمات كليدي

   

  مقدمه

موزشي سنتي ناكارآمد بوده و براي امروزه با توسعه و پيشرفت روزافزون علوم و تكنولوژي و تاثير آن در زندگي فردي و جمعي روش هاي آ

انتقال كارآمد مفاهيم جديد به فراگيران در سطوح مختلف آموزشي بايد از ابزارهاي مناسب و شيوه هاي نوين در راستا به نحو احسن بهره 

ر تصميم گيري اقشار از آنجا كه علم شيمي يكي از شاخه هاي مهم و پر كاربرد علوم در جوامع بشري بوده و اهميت روزافزوني د. جست

مختلف جامعه از جمله مسوالن ، جامعه شناسان و فعاالن اقتصادي دارد در نتيجه آمزش اثربخش آن در مدارس و دنشگاه ها از اهميت ويژه 

تلفي شيوه با ورود به قرن بيست و يكم كه قرن سرعت ، تغيير، نوآوري و نسل اطالعات و ارتباطات مي باشد ، عوامل مخ. اي برخوردار است

. فن آورانه تحت تاثير قرار داده است  -ياددهي علم شيمي را جهت توانمند سازي فراگيران به سواد علمي -هاي آموزشي و فرآيندهاي يادگيري

ازي مي باشد كه نقش كليدي در تجسم و مريي س) ICT(، فناوري اطالعات و ارتباطات يكي از ابزارهاي مهم و قابل استفاده در هزاره سوم 

  .پديده هاي علمي داشته وسبب تسهيل ارايه مفاهيم شيمي به روش فعال و پويا با رويكردهاي نوين آموزشي مي گردد

   

  جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات در سيستم هاي آموزشي نوين

ه هاي آموزشي سنتي مبتني بر پيشرفت هاي جهاني در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات سبب ايجاد تحوالت قابل مالحظه اي در شيو

  . يادگيري گسترش داده است –يادگيري براساس حافظه شده و شيوه هاي نوين آموزشي مبتني بر يادگيري خالق و پويا را در فرآيند ياددهي 
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تن هاي نوشتاري و فناوري اطالعات و ارتباطات توانايي گردآوري ، سازماندهي، ذخيره سازي و بازتاب اطالعات در قالب صوت ، تصوير ، م

با بهره . اين فناوري در ايجاد محيط هاي جديد يادگيري و در به كارگيري الگوهاي آموزشي مجازي نقش مهمي را ايفا مي كند. عددي را دارد

ن فراگيران و را براي ارتقاء يادگيري در موقعيت هاي مختلف ، ايجاد تعامل مياگيري از اين فناوري مي توان محتواي آموزشي خالق و پويا 

فناوري اطالعات و ارتباطات را مي توان به عنوان ابزار . مدرسان و همچنين فراهم كردن امكان تكرار، با هدف تقويت يادگيري تدوين كرد

رسي ارتباط دهنده براي ايجاد ارتباط بين اطالعات ، فراگير و مدرس و كاهش محدوديت هاي زماني ومكاني ، ابزار هدايت كننده براي دست

زشي ، آسان به منابع جديد آموزشي و دستيابي به مواد آموزشي با كيفيت باالتر و ابزار تسهيل كننده براي تسهيل ارتباط بين برنامه ريزان آمو

  .فراگيران و مدرسان در نظر گرفت

  

  مزاياي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در مقاسيه با آموزش سنتي

  .ين فناوري ، انگيزه فراگيران براي يادگيري افزايش مي يايددر آموزش مبتني بر ا)1

  .فراگيران در فعاليت هاي آموزشي شركت كرده و عالقه و توجه بيشتري نشان مي دهند) 2

3(ICT امكان دستيابي به گستره وسيعي از منابع آمزشي را فراهم مي كند.  

يده و تصاوير سه بعدي را امكان پذير كرده و قدرت درك مطالب علمي را ، مريي سازي و تجسم مدل هاي پيچ 2منابع چند رسانه اي) 4

  .افزايش مي دهد

5 (ICT  را از طريق اينترنت فراهم مي سازد  3سبب ارتقاء كيفيت اطالعات آموزشي شده و امكان دستيابي به روز.  

  .م مي كنداين فناوري امكان تدريس خالق و پويا را بر اساس الگوهاي نوين آموزشي فراه) 6

  .اين فناوري از انعطاف پذيري بااليي در توليد و نمايش محتوا به صورت هاي مختلف برخوردار است) 7

  

  روش هاي مطرح در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

ايجاد ) 6ر شبكه آموزش گروهي مبتني ب) 5كتاب هاي آموزشي ) 4اينترنت ) 3نرم افزارهاي آموزشي ) 2محيط هاي آموزشي مجازي )1

همگي بخشي از توانمندي هاي اين فناوري به شمار مي روند كه پر .......... تاالرهاي گفتمان مجازي و ) 7وبالگ براي تبادل افكار 

  :كاربردترين آنها عبارتند از

 اينترنت   )1

 نرم افزار هاي آموزشي  )2

  آزمايشگاه مجازي )3
 

 كاربرد اينترنت در آموزش شيمي

موتورهاي جستجو گر در اينترنت اين امكان را به آموزشگران مي دهد كه . يارد صفحه وب قابل دسترسي مي باشندامروزه چند ميل

امروزه كه دانش و مهارت استفاده از اينترنت را داشته . جهت جمع آوري اطالعات در زمينه هاي مورد نظر و تبادل اطالعات اقدام نمايد

جستجو در اينترنت و وب  به يكي از مهمترين . ميليون ها صفحه اطالعات الكترونيكي دست يابد باشد در عرض چند ثانيه مي تواند به

  .مهارت هاي شخصي افراد در هزاره جديد تبديل شده است
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  پست الكترونيكي

خاصي را براي تعداد با استفاده از پست الكترونيكي مي توان پيام هاي . يكي از امكانات بسيار مفيد اينترنت پست الكترونيكي مي باشد

  .در واقع يكي از ابزار هاي مفيد جهت ارتباط مستمر فراگير و مدرس مي باشد. زيادي از كاربران ارسال كرده و يا دريافت نمود

   

  سايت ها و وبالگ ها

مهمترين عاملي كه . ندهر دو محل هايي براي ذخيره سازي در اينترنت مي باش. سايت ها و وبالگ ها در نگاه اول با هم تفاوتي ندارند

اگر مدرسان وبالگ آموزشي ايجاد كنند مي توانند مطالب مختلف آموزشي  .سايت و وبالگ را از هم جدا مي كند هزينه و سادگي مي باشد

  .را ارايه دهند

  

  تاالرهاي گفتگو

ا براي مدرسان و فراگيران فراهم مي از ديگر امكانات اينترنت اتاق گفتگو مي باشد كه امكان گفتگوي صوتي و تصويري و نوشتاري ر

در نتيجه اين ابزار مي تواند براي . مدرس مي تواند تاالرهاي گفتگويي به صورت موضوعي يه وجود آورده و به تبادل اطالعات بپردازد. كند

  .تبادل مباحث علمي و آموزشي به كار گرفته شود

ت گروهي را  مي توان به جاي روزنامه ديواري در بسياري از مدارس مدرن در كل مي توان گفت راه اندازي وبالگ هاي فراگير يه صور

  .اينترنت امكان آموزش از راه دور و بسته هاي آموزشي را با استفاده از تكنولوژي مدرن و ارزان فراهم كرده است. و امروزي به كارگرفت

   

  كاربرد نرم افزارهاي آموزشي در آموزش شيمي

بررسي ويژگي ها و  در سال هاي اخير، براي. يمي به خاطر وجود مفاهيم غيرقابل لمس اغلب دشوار استيادگيري و درك مفهومي ش

استفاده از مدل سازي و شبيه سازي سبب درك . رفتار مواد شيميايي در ابعاد مولكولي استفاده از نرم افزارهاي آموزشي پيشنهاد شده است

  .صحيح ايده هاي علمي و پديده هاي شيميايي شده و كج فهمي هاي رايج در آموزش شيمي را اصالح مي كند

  

  مدل سازي

. اقع ، مدرسان براي توضيح بهتر پديده هاي علمي ، از ساخت مدل و روش هاي استداللي بر اساس مدل استفاده مي كننددر بيشتر مو

بررسي ها نشان داده است كه براي درك بيشتر و بهتر مفاهيم علمي شيمي از جمله ساخت شبكه بلوري انواع نمك ها، مدل هاي اتمي ، 

از ساخت مدل به صورت دستي و همچنين با استفاده از نرم افزار هاي مدل سازي به طور گسترده استفاده ...... ساختار انواع مولكول ها و 

  :دستي معايبي دارد كه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرداستفاده از مدل هاي . مي شود

 .اشندت به كار عملي داشته بببا استفاده از مدل هاي دستي همه فراگيران نمي توانند تجربه مشابهي را نس )1

 .استفاده از اين مدل ها به وقت بيشتري نياز دارد )2

با توجه به معايب ذكر شده استفاده از نرم افزار هاي مدل سازي و مدل سازي رايانه اي در اجراي برنامه هاي مدل سازي اهميت 

هيه مدل هاي ساده و به كارگيري آن توسط فراگيران مي زيادي دارد زيرا سرعت اين فرآيند آموزشي زياد است و زمان كمتري صرف ت

همچنين در روش مدل سازي به كمك نرم افزاراي مدل سازي بيشتر وقت مدرس صرف مشاهده فعاليت هاي فراگيران شده و در . شود

  .نتيجه امكان اصالح فعاليت هاي نادرست و برداشت هاي غلط وجود دارد
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  شبيه سازي

.... انتزاعي مانند تشكيل پيوند كوواالنسي ، نظريه برخورد ، حلت گذار و  –رايانه اي و نمايش پديده هاي علمي  استفاده از شبيه سازي

  .در سطح مولكولي كج فهمي هاي موجود در درك مفاهيم شيمي را كاهش داده و موجب ارتقاء تحصيلي آنها مي گردد

  :زير اشاره كرد مي توان به موارداز مزاياي عمده شبيه سازي رايانه اي 

  كاهش هزينه هاي انجام واكنش)1

  عدم نياز به وسايل و دستگاه هاي ويزه ) 2

  كاهش زمان ) 3

  امكان كنترل آزمايش شبيه سازي شده) 4

  ايمن بودن)5

  

  زمايشگاه مجازي آ

عواملي . يش به دست مي آيدعلم شيمي يكي از شاخه هاي علوم تجربي است كه بخش اعظم يافته هاي آن از راه مشاهده و انجام آزما

  :كه ضرورت انجام آزمايش را در حين آموزش دو چندان مي كنند عبارتند از

  انتزاعي بودن مطالب درسي و حفظ كردن صرف فراگيران)1

  .نبودن  عالقه و انگيزه كافي در يادگيري مطالبي كه بنيادي هستند ولي به خودي خود جاذبه ندارند)2

  .عملي و تحريك حس كنجكاوي آنها يران به يادگيري مهارت هايعالقه و اشتياق فراگ)3

وقتي آموزش همراه با مشاهده عيني و تجربي . آزمايشگاه و انجام آزمايش در درس شيمي به درك عميق مطالب علمي كمك مي كند

  .عملي باشد فرآيند يادگيري در سطوح باالتر و مطلوب تر آموزشي بوده و ماندگار خواهد شد

  :و مشكالت موجود در راستاي تحقق اهداف آموزشي در حين اجراي آزمايش عبارتند از موانع

  هزينه زياد)1

  ضايعات آزمايش) 2

  ايمني) 3

به نظام آموزشي ، آموزش مجازي به طور گسترده به عنوان يكي از كاربردهاي اين فناوري به خصوص در حوزه ICT امروزه با ورود 

  :اياي استفاده از آزمايشگاه مجازي شيمي مي توان به موارد زير اشاره كرداز مز .شيمي رواج يافته است

 شكسته شدن مرزهاي زمان و مكان )1

 فراگيران و ارتقاء درك نظري آنهاايجاد حافظه فعال در  )2

 صرفه جويي در وقت و هزينه )3

 نا محدود شدن تعداد شركت كنندگان در آزمايشگاه )4

 هاامكان تمرين و تكرار نا محدود آزمايش  )5

 مشاهده داده ها و نتايج حاصل از آزمايش در هر لحظه )6

 نبود خطرات مالي و جاني )7

 امكان استفاده از نرم افزار توسط مدرس براي انجام آزمايش در حين تدريس )8

 onlineقابليت استفاده از نرم افزار از طريق اينترنت و  )9

اين نرم افزار يكي از پركابردترين نرم افزارهاي . اشاره كرد )virtual chemistry lab )vlabبه عنوان نمونه مي توان به نرم افزار  

نرم افزار مي توان بسياري از آزمايش هاي شيمي را توسط اين . آموزشي مي باشد كه جهت دروس دبيرستان و كالج طراحي گرديده است
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ن آزمايشات در غالب موارد به همان جذابيت عمليات بدون امكانات آزمايشگاهي ، مخارج يا خطرات احتمالي انجام داد و مشاهده نتيجه اي

  .واقعي خواهد بود

  
  :اين محيط ها عبارتند از . شامل هفت محيط آموزشي مختلف است vlabنرم افزار  

  موالريته و چگالي)1

  استوكيومتري و واكنش دهنده هاي محدودكننده)2

  تجزيه كمي) 3

  تعادل شيميايي)4

  تانحالل پذيري و جامدا) 5

  گرماشيمي) 6

  اسيدها و بازها) 7

......) بشر ، ارلن و ( نخست از ميان انواع ظروف . به محض اجراي نرم افزار كاربر مي تواند آزمايشات خود را با چند مرحله ساده آغاز نمايد

افزار مي تواند وزن يا حجم مورد نياز يكي را انتخاب و بر روي ميز كار مجازي قرار مي دهد و سپس با كليك بر روي ليست مواد موجود در نرم 

ماده دوم صورت مي گيرد و مرحله بعد در اكثر موارد آغاز واكنش مي باشد كه با اضافه . از ماده مورد آزمايش را به ظرف مورد نظر اضافه نمايد

ده و نتيجه بالفاصله قابل رويت خواهد اگر آزمايش به صورت صحيح طراحي گرديده باشد دو ماده قادر به ايجاد واكنش در مجاورت يكديگر بو

بسيار ارزشمند ) simulation(در حالت كلي اين نرم افزار هم از نظر دانش شيمي و هم از نظر اطالعات عمومي در مورد شبيه سازي . بود

  .خواهد بود

  

  نتيجه گيري

يري مي تواند ارتباط معناداري بين الگوها ، راهبردها و يادگ –فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يكي از ابزارهاي ياددهي به كارگيري 

در نتيجه اين فناوري بايد بطور . تدريس ايجاد كند و سبب تقويت تفكر كيفي آموزش شيمي نظير خالقيت و نوآوري مي شودروش هاي نوين 

  .به كار گرفته شود) از مدرسه تا دانشگاه( گسترده در سامانه آموزشي شيمي 

  

  يشنهاديراهكارهاي پ

 .اطالعات و ارتباطات در سيستم آموزشي امروزياشاعه فرهنگ استفاده از فناوري  )1
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٦ 

 

 .تربيت كارشناس براي بهره مندي صحيح از فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشي )2

 .باطاتزشي مطابق با استانداردهاي جهاني با استفاده از فناوري اطالعات و ارتوطراحي و توليد محتواي مناسب آم )3

نظير رايانه ، اينترنت، نرم افزار هاي آموزشي ، محيط هاي آموزشي مجازي و كتاب هاي فراهم كردن تجهيزات و امكانات الزم  )4

 ...............الكترونيكي و 

 برگزاري دوره هاي آموزشي نرم افزارهاي شيمي براي مدرسين و فراگيران  )5
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