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 چكيده

معموالً نگرش مثبت نسبت به آن وجود  ز دروسي است كه درك مفاهيم آن از ديد دبيران و دانش آموزان دشوار است ودرس شيمي ا

رايانه )انيميشن( مفاهيم، باشبيه سازي و پويانماييكاربردي بودن، قابليت بااليي براي ارائه  درس شيمي به دليل ويژگي آزمايشگاهي و. ندارد

حركت برخورد ذره ها به يكديگر،:مانندغيرممكن است،دشواريا آزمايشگاهحتي دريم را كه نشان دادن آنهااز مفاه در واقع بسياري. اي دارد

 را مي توان با شبيه سازي رايانه اي به آساني.... ساختار مولكولي تركيبات، ساختاراتم،محلول،  مولكول هاي گاز، حركت ذرات باردار درون يك

ز بارزترين يكي ا. پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود رايانه در كالس درس موجب افزايش يادگيري وهره گيري ازبنابراين ب.ارائه كردقابل 

ديگركامل قش رايانه درآموزش شيمي يا هردرس مي توان گفت ندرواقع  .با معلم استتعامل فراگيران بايكديگر ورايانه،تأثيرات بهره گيري از

البته هنوز در ميان . كوتاهترمي كندوزش رابه گونه اي كه بايدبراي هردانش آموزبه طورفردي فراهم شودده ي نقش معلم است ومسيرآمكنن

زيرا برخي از آنان رويكرد به اين مقوله را  يادگيري اختالف نظرهايي وجود دارد،زمينه سودمندي بهره گيري ازرايانه درآموزش وصاحبنظران، در

ديوار، مدرسه  ياي مدرسه هوشمند، مدرسه بدونوعي آن ترديد دارند و برخي ديگر رتأثير عميق و واق تنها موجي گذرامي دانند و در مورد

، برخي موانع موجود درتدريس شيمي داشته مروري برنقاط قوت وضعف كتب شيميقاله پس ازمقدمه ،ماين  .در سر مي پرورانند.... مجازي و 

به يان تعريفي ازيادگيري الكترونيكي،نقش حياتي فناوري الكترونيكي درآموزش را سپس باب راتحليل نموده،به روشهاي نوين وفعال 

به شرح تفصيلي درمورد ودرپايان ارائه نموده ؛ درتدريس بزارهاي الكترونيكي ااز استفاده ي برايروشهاي مختلفطورمختصربررسي كرده، 

  .استپرداخته درآموزش شيمي  ICTتأثيركاربرد
  

 خودگردان، يادگيري يادگيري مشاركتي، ،ICT  ،Onlineي الكترونيكي، تكنولوژي آموزشي، آموزش مجازي،فناور :واژگان كليدي

جهاني  پست الكترونيكي، چندرسانه اي،منابع  انيميشن رايانه اي، ارس سايبرنتيك،مد نرم افزار وسخت افزار رايانه، وبالگ آموزشي، متدولوژي،

 .سازي

  

                                                                                                                             مقدمه

آموزشي نظير تلفيق رشته هاي درسي بهره  در سال هاي اخير، برخي از كشورهاي مسلمان در حال توسعه، با استفاده از نوآوري هاي

 در مدرسه ها و)فاوا  (ايجاد مدارس هوشمند و مجازي، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ش در آموزش،گيري از علم و فناوري، توسعه پژوه

  .شوند توانسته اند، بسياري از موانع را بردارند و از آموزش و پرورشي پيشرفته برخوردار ......

. بسيار مؤثرتر از توسعه ابزارهاي جديد آموزشي است نتيجه تجربيات اين كشورها نشان مي دهد كه در امر آموزش، تغيير نگرش معلمان، 

اطالعات و ارتباطات،  هرگز دور از انتظار نيست كه فناوري .پرورش بايد از معلم و كالس درس شروع شود به ديگر سخن، تحول در آموزش و

در عرصه ها و ابعاد گوناگون زندگي بشري تأثير  online آن هم به صورتاطالعات، تنها پس از دو دهه بعد از ظهور، به اين اندازه بر مبادله

هم نوردد و جهان را در چنگال مرزهاي جغرافيايي رادرمحدوديت هاي زماني و مكاني غلبه كند، و هر روز، بيش تر و سريع تر از ديروز بر بگذارد

باور نكردني متأثر  ، آموزش شيمي را به گونه ايحال بتواند پا به ميدان تعليم و تربيت بگذارد و از جمله در عين. كاربران خود قرار دهد
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دسترس در هزارها پايگاه اينترنتي، بهره گيري از عكس و تصوير، نقاشي متحرك،  آموزشي ارائه شده و قابل –حجم باالي اطالعات علمي .سازد

پژوهشي فراواني كه در نشريات معتبر در    –لمي ع فايل هاي صوتي و ديگر رسانه ها آن هم در فضايي تعاملي، در كنار ارائه مقاله هاي فيلم و

مجازي در زمينه  منتشر شده است، همچنين برگزاري همايش هاي ملي، منطقه اي و بين المللي حقيقي يا زمينه استفاده بهينه از اين امكانات

  . ن شاخه مهم علم تجربي استپديده اي نو در آموزش اي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شيمي، گوياي آغاز

در حال حاضر، آموزش شيمي در كشور .ياد مي كنند» جهاني شدن آموزش شيمي«از آن با عنوان  رويدادي كه پژوهشگران اين عرصه

الب آن ها در ق براي تحقق شود كه پس از نيازسنجي هدف هاي آموزشي تعيين مي شوند و روش ها و رويكردهاي الزم موضوعي ملّي تلقي مي

درسي براساس برنامه درسي مصوب واعتباربخشي شده  گوناگون از جمله كتاب سپس مواد آموزشي. راهنماي برنامه درسي تبلور مي يابد

  . شود كشور ميشده،جهت به كارگيري درفرايندتدريس،راهي كالسهاي درس درسراسر توليدطراحي و

 اينترنت نقشي كليدي در فرايند جهاني شدن آموزش شيمي ايفا كرده و مياين باورند كه  كارشناسان مجرب آموزش شيمي در جهان بر

تعاملي استفاده از آن ها توانسته است بستر مناسبي را  آموزشي معتبر ارائه شده در اين شبكه جهاني به همراه شرايط   –كند و توليدات علمي 

به كارگيري آن مورد  ي را به عنوان زباني علمي و فراگير مي شناسند كهدر عين حال همه آن ها زبان انگليس .براي تحقق اين امر فراهم آورد

به اين داليل مبادله اطالعات با اين زبان مشترك را . خود نشان داده است قبول اكثر كشورهاست و در اين عرصه نيز قابليت هاي چشمگيري از

فرايندي دوسويه است و بايستي همه  كه باور دارند جهاني شدنحركت در مسير جهاني شدن آموزش شيمي الزم دانسته، ضمن آن  به منظور

  .شبكه جهاني وب مشاركتي فعال داشته باشند كشورها ضمن مصرف، در توليد اطالعات قابل ارائه در
  

   بحث

و عنوان  مشكالت عمده در تدريس اين درس، تنوع مطالب يكي از. تدريس علوم پايه از جمله شيمي از دشواري هاي خاص برخوردار است

مطالب و عدم  مفاهيم، مسايل، موارد آزمايشگاهي و جنبه هاي كاربردي روبرو هستيم و به هم پيوستگي چنان كه، در آن با. ها در آن است

در پيش نيازهاي درس خاصي مهارت كافي نداشته باشد، به  دانش آموز همچنين اگر. درك عميق موضوعي سبب ضعف در يادگيري مي شود

كه بايد در حين تدريس  كتاب هاي شيمي داراي مزايا و معايبي مي باشند.مباحث در سال هاي بعد ادامه دهد تواند به يادگيري دشواري مي

  .به آن ها توجه كرد

هاي  مثالً در اين كتاب ها به مشكالت روز دنيا پرداخته شده است و فاصله موضوعي ميان كتاب .ابتدا مزاياي اين كتاب ها را بيان مي كنم 

كاسته شده و به مفاهيم بنيادي بيش تر پرداخته شده  در ضمن از طرح مسايل پيچيده. درسي با كتاب هاي دانشگاهي بسيار كاهش يافته است

جدول هاي مناسب،  ها از منابع معتبر داخلي و خارجي استفاده شده است و از نظر تعداد شكل، نمودار و در تأليف كتاب. كه بسيار مفيد است

. حتي در حاشيه ها جاي كافي براي يادداشت مطالب الزم وجود دارد اين كتاب ها ظاهر نسبتاً خوبي دارند و. ب ها مفيد و غني هستندكتا

اما اين كتاب . معلمان بسيار سودمند است دانش آموزان، بلكه براي كه در متن كتاب آمده است نيز نه تنها براي» بدانيد بيش تر«بخش هاي 

ارائه شده  اطالعات ناقصي از آنوي كم شده است حجم شيمي آل.شده در كتاب ها پيوستگي ندارند مثالً مطالب آورده. نيز دارندها معايبي 

با كمرنگ شدن نقش . كتاب شيمي پايين تر است به طوري كه سطح. ارتباط عرضي ميان كتاب هاي شيمي و فيزيك وجود ندارد. است

خوبي  ، كتاب)1(كتاب شيمي .در كتاب هاي شيمي، اشكاالت چاپي بسياري ديده مي شود. شود وخته نميآزمايشگاه، علم شيمي به خوبي آم

در كتاب هاي شيمي محتوا ارائه .بعد مشاهده مي شود هاي شيمي سال هاييان مباحث درسي اين كتاب با كتابزيادي ماست اما اختالف فاز

معلم به درستي  به طوري كه در بعضي مواقع. اين كتاب ها مرجعي معرفي نشده استدر . تحليل نشده است شده اما اين محتوا براي معلم

 .آموزشي نمي باشند CD هاي شيمي داراي كتاب معلم و كتاب. مطلب شك مي كند و منبعي براي برطرف كردن شك خود در دسترس ندارد

ندانند چگونه  آزمون نهايي سبب شده است كه معلمانكنكور سراسري و . مواجه است ارزشيابي مي باشد مشكل ديگري كه معلم با آن

مثالً دانش آموز هنوز در رياضي نمودار را نخوانده است ولي در . ندارند درس ها با يكديگر ارتباط عرضي چنداني. ارزشيابي را به عمل آورند

. هاي برگزيده در پايان فصل هاست مسئله بزرگ ترين مشكلي كه كتاب هاي درسي دارند نبود يا كمبود.آن استفاده كند شيمي بايد از
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دردنياروي  اما آيا كتاب ها واقعاً رويكرد فعال دارند؟امروزه. با رويكرد فعال داشته باشند كارشناسان آموزشي از معلمان انتظار دارند كه تدريس

بنا به داليل متفاوت  س با رويكرد فعال را مي دهد؟به معلم اجازه تدري آيا در كشور ما امكانات محلياما.فناوري وبسته هاي آموزش كارمي كنند

بتوان با دانش آموزان در سايت هاي شبكه  براي نمونه مقررات مدرسه اجازه نمي دهد كه به راحتي. شيوه ها را نمي توان پياده كرد بعضي از

  .قبول شوند ن ها انتظار دارند كه فرزندانشان در دانشگاههمه آ. خانواده ها از معلم نيز توجه كرد ضمناً بايد به خواسته هاي. اينترنت كار كنيم
  

  نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش

تاكنون تعاريف متفاوتي از . يادگيري الكترونيكي زاييده چرخه تحوالت سريع و رو به گسترش فناوري هاي نو به مفهوم واقعي آن است

. را كه خيلي ها او را مخترع واژه يادگيري الكترونيكي مي دانند انتخاب كرده ايم» راسك«ما تعريف . يادگيري الكترونيكي ارائه شده است

با جديدترين . يادگيري الكترونيكي به وسيله اينترنت صورت مي گيرد: كراس يادگيري الكترونيكي را داراي شش نشانه به شرح زير مي داند

فراگير ...) آموزش هاي مجازي، همكاري ديجيتالي، شبيه سازي و(ر برمي گيرد مجموعه اي از روش هاي آموزشي را د. اطالعات همراه است

نهايتاً قابليت انجام دادن فرايندهاي ). شامل همه مي شود(اينترنت محور نيست، كثرت گراست . محور است و به ويژگي فردي او توجه دارد

به طور كلي، يادگيري الكترونيكي . ارزشيابي از راه دور را فراهم مي كند نظارت بر روند اجراي فعاليت هاي يادگيرنده، تدريس و اجراي:  قبيل

به آن نوع يادگيري گفته مي شود كه در محيط شبكه به وقوع مي پيوندد و در آن مجموعه اي از فناوري چند رسانه اي، فرا رسانه اي و 

محيط اينترنت صورت مي گيرد و با بهره گيري از فناوري شبكه ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته مي شود و نوعي يادگيري است كه در 

  .تسهيل مي شود

كه در فضاي مسقف كالس تأكيد مي كند ،روش يادگيري الكترونيكي اين نوع يادگيري كه به استفاده از تكنولوژي آموزشي اشاره دارد 

سي دي ها، ديسكت ها، سايت هاي اينترنت، ايميل و حتي  درس، معلمان از رسانه هاي سنگين آموزشي اعم از رايانه هاي عمومي، شخصي،

  .نانو فناوري در فرايند ياددهي استفاده كنند تا يادگيري را تسهيل كرده و موجبات ارتقاء سطح علمي فراگيران را فراهم آورند

شي آنان و عملكرد و تدريس و و اثربخش است كه بازدهي تحصيلي و فعاليت آموزاين روش يادگيري براي شاگردان ازآن جهت كارآمد 

درصد يادگيري از طريق  75كه «: رفتار كالسي معلمان را بهبود مي بخشد، چرا كه براساس تحقيقات انجام شده اين نتيجه حاصل گرديد

و وسايل درصد يادگيري از طريق حس شنوايي  13در صورتي كه تنها . وسايل ديداري و تصويري و به وسيله حس بينايي انجام خواهد شد

و فرايند » .درصد در حافظه و يادگيري تأثير دارند 3درصد، بويايي و چشايي هر كدام  6صوتي انجام مي گيرد و ديگر حواس به ترتيب بساوايي 

قش يادگيري كامل را متأثر مي كند و اثربخش مي نمايد به همين دليل است كه در طراحي مدارس بهتر فردا، فناوري اطالعات و ارتباطات ن

د؛ حياتي خود را ايفا مي كند، چرا كه در فرايند ارتباط دهي فن آوري نوين آموزش و پرورش، قدرت بهره گيري فراده و فراگير افزايش مي ياب

 مثال با كاربرد فن آوري و ويدئو ماهواره اي در ژاپن دانش آموزان يك كالس با معلم و دانش آموزان هم پايه شان در نقطه ديگري از همان

كشور طلب همياري مي كند، حتي براي تهيه گزارش در درس علوم اجتماعي از طريق پست الكترونيكي با دانش آموزان هم سن و سال خود 

با هم در كشورهاي اروپايي ارتباط برقرار مي كنند يا براي همساالن خود در كانادا، مالزي و سريالنكا نامه مي نويسند و درباره مسائل جهاني 

  .و مي كنندگفت وگ

با اين سبك تدريس در رويكرد جديد كالسداري، كاربرد فن آوري نوين در كالس درس، خواه از طريق يادگيري گروهي، يا به وسيله  

اين همان راهي است كه به قول جان . ويدئو كنفرانس و يا استفاده از آموزش مجازي، دانش آموزان را در مركز فرايند آموزش قرار مي دهد

آموزش با . ما در آن مي توانيم بر روي آنچه كه در گذشته گلوگاه بزرگي براي جداسازي دانش آموزان از فرصت ها بوده است، پلي بزنيمدسي، 

ر اين شيوه اين امكان را براي معلمان و شاگرداني كه از لحاظ زمان و مكان و يا هر دو از يكديگر جدا هستند مي دهد تا از طريق نرم افزا

دروس، منابع چند رسانه اي و مانند آن با هم ارتباط برقرار كنند و محتواي درس را دريافت نمايند و با همديگر تبادل اطالعات و مديريت 

    .انتقال معلومات كنند
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 :برشمرد مجموع، نقش كلي رسانه ها و بخصوص فناوري هاي جديد را مي توان اين گونهدر  

 ارائه اطالعات •

  توسعه دانش و مهارت ها •

 .ايجادارتباط ميان موضوعات درسي گوناگون •

 

  درتدريس روشهاي به كارگيري ازابزارهاي الكترونيكي

 هاي آموزشي CD استفاده از •

 CDبا خود به محيط هاي    آموزان را مي توانند دانش آن ها. راوت و تازگي خاصي مي بخشندهاي آموزشي به كالس هاي درس ط

به . و از اين طريق انگيزه يادگيري را افزايش داد. موضوعات درسي را تدريس كرد هاي آموزشي مي توان CD با استفاده از. تازه اي ببرند

 :رعايت نمود يله آموزشي در كالس بايد نكاتي رادر هنگام استفاده از اين وس CD استفاده مطلوب از منظور

 .توضيحي و يا با تماشاي آن ها دست به انتخاب بزند ابتدا با خواندن بروشورهاي CD معلم بايد هنگام استفاده از *

را پيش  CD مده را ازدست آ اطالعات مقدماتي را دراختيار دانش آموزان قرار بدهد، مفاهيم ناآشنا را براي آنان توضيح دهد و نتايج به*

    .بيني كند

  .محتواي فيلم تعيين كند براي دانش آموزان تكاليف خواندني مربوط*

 .مي كند، مطرح كند جلب CD سؤاالتي كه دانش آموزان را به نكات خاصي در*

 .و توجه به محتواي آن با دانش آموزان خودهمراه باشد CD نگام تماشاي *

  .كند فعاليت هاي مناسب ديگر همراه تماشاي برنامه را با بحث و*

بسياري را براي برداشت ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقي  ارزشيابي كند، ودر عين حال، فضاي CDيادگيري دانش آموزان را از محتواي*

 .گذارد

 

 رايانه و اينترنت استفاده از •

نده هاي مايكروويو،ماهواره و رايانه انواع اطالعات از بانك فرستنده ها و گير اكنون شبكه هاي عمومي اطالع رساني با استفاده از 

و ابزارهاي آموزشي محدود و معلم  ديگر دانش آموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان. اطالعاتي به سراسر جهان مي رساند هاي

و با جستجو در كتاب ها و كتابخانه هاي كجا هست رايانه خود را به كار اندازد  مشخص نيست، بلكه مي تواند به طور انفرادي، در هر

   .كند پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره جهان و

كشور هاي جهان آن را به منزله يك ابزار تدريس  تمام اثر رايانه و اينترنت در آموزش و پرورش آن اندازه قوي است كه تقريباً در

منزله يك منبع  مبتني بر اينترنت را به جاي روش هاي سنتي برگزيده اند و استفاده از اينترنت را به يرفته اند و آموزشپيشرفته پذ

استقالل بيشتر فراگيرندگان، يعني  آموزش ازراه رايانه واينترنت يكي از پيامدهاي مهم. اطالعات و يك رسانه ارتباطي به كار مي برند

ها آن است كه دانش  پردازند و بيشتر تالش آن معلمان كم تر به انتقال مطالب ميو روش يادگيري است ضمناً  انتخاب مكان و زمان

برنامه هاي ازكتاب ها،(انتقادي،تفكر)تباطات موجود و توليد دانشار جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل، كشف(آموز را به كاوشگري 

   .برمي انگيزانند هاي زندگي مهارتو)برنامه هاي رايانه اي تلويزيوني و

براي انجام دادن تحقيق  توان براي سازماندهي داده ها، براي گزارش نويسي، براي ارتباط با ساير دانش آموزان، از رايانه ها مي

اي دانش دانش آموزان از طريق اينترنت و فرستادن پست الكترونيكي بر.كرد اينترنتي و براي تفهيم كار با مخاطبان جهاني استفاده

منابع گوناگون گزارشي تهيه مي كنند  كشورهاي مختلف، اطالعات مورد نياز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از آموزان
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اينترنت در صورتي كه فقط براي امور پژوهشي مورد استفاده  .قرار مي دهند و از طريق شبكه جهان گستر وب در دسترس همگان

با .وابستگي و پيوستگي جهان رانشان مي دهد است كه به دانش آموزان سودمنداينترنت از اين نظر بسيار.يد نيستزياد مفد،رقراربگي

ديدگاه هايي به دست  حتي دانشمندان سراسر دنيا ارتباط و تعامل برقرار كنند ووانندبادانش آموزان وتدانش آموزان ميكاربرداين ابزار،

مي توانند عقايد خود را به راحتي منتشر و آموزان،براي اولين بار ها ممكن نبوده است و همه دانش آورند كه تا به حال دسترسي به آن

  .مخاطباني به گستردگي جهان مبادله كنندبا ديدگاه هايشان را
 

 زشياستفاده از وبالگ آمو •

ند در موقعيت هاي مناسبي مطالب را آرامش مي توا با اين روش دانش آموز در خانه خود و با. اين روش مزاياي بسيار زيادي دارد

صبح  دانش آموزان بخواهند يك مطلب علمي موجود در وبالگ را در شب يا در طي ساعات اوليه براي مثال ممكن است بعضي از. بياموزد

ين روش زمان اما با استفاده از ا. متفاوت باشد همچنين ممكن است سرعت خواندن و درك دانش آموزان. يا هرزمان ديگري مرور كنند

جواب خود را از  آن ها همچنين مي توانند سؤاالت درسي خود را از اين طريق مطرح كنند و. مي كند يادگيري را خود دانش آموز تعيين

  .همين روش به دست آورند

 اوان به سؤاالت بهطريق وبالگ مطرح مي شود، آن ها بدون هرگونه دغدغه اي، با تمركز فر بنا به گفته دانش آموزان سؤاالتي كه از

دادند، شايد نتايج قابل توجه تري به دست مي  راحتي جواب مي دهند و مي گويند كه اگر امكان داشت تا از طريق وبالگ امتحان مي

از سؤال  يعني كساني كه(به طوري كه دانش آموزان درونگرا .مي شود افزايش تعامل با دانش آموز آموزش از طريق وبالگ موجب .آمد

 .آن ها نقش مؤثري دارد ، اغلب برونگرا مي شوند، كه روي پيشرفت تحصيلي)در كالس خجالت مي كشند كردن

 

  ICT يادگيري مبتني بر  –استفاده از روش فعال ياددهي  •

 جهاني و ويدئوكنفرانس، امكانات ارتباطي كاربردهاي جديد فناوري ارتباطات و اطالعات چون پست الكترونيكي، اينترنت و شبكه

 كالسي كه دانش آموزان به اينترنت دسترسي دارند، ارتباط با خارج از محيط و فرهنگ در. گوناگوني را براي مدارس فراهم آورده است

در يك شهر، استان و كشور مي توانند تجربيات  دانش آموزان. مدرسه مي تواند امكان درك فراتر از محيط اطراف و فرهنگ را فراهم نمايد

  .ويدئوكنفرانس با دانش آموزان شهرها و كشورهاي ديگر به اشتراك گذارند يق پست الكترونيكي ياخود را از طر

   –بر رشد و توسعه مهارت هاي فردي  ICT تجربه كار گروهي. اغلب در گروه ها با يكديگر مشاركت مي كنند ICT هنگام كار با آن ها

وهي، در عين اين كه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت گر در حل مسايل به شكل. اجتماعي تأثيرات مفيدي دارد

 .اختيار دانش آموزان قرار مي دهد ابزاري مناسب براي برقراري ارتباط و كنترل آن در ICT .دانش آموز نقش خاصي دارد هستند، هر

 اين امر روابط بين. دهند و احساس قدرت مي كنند مي اعتماد به نفس خود را افزايش دانش آموزان در مواجهه با چالش هاي موجود،

در اين حالت، معلم يك رهبر، . قدرت كنترل مي دهد به دانش آموزان -line On ارتباط هاي. مي دهد معلمان و دانش آموزان را تغيير

 .يق مي كندارزياب است و نقش سنتي كارشناس موضوعي وي را با مدير برنامه تلف هدايت گر، ياري دهنده، همكار و

ICT تر تبديل مي  ايره شمول وسيعدبا يك كالس درس را به محيطي جامعدانش آموزان در كار جمعي مشترك، از طريق درگير كردن

 .استفاده قرار مي گيردا هرميزان توانايي موردبدانش آموز،به گونه اي است كه براي هر ICT قابليتظرفيت و.كند

ICT فعاليت هاي آموزشي را به شكلي  دانش آموزان فراهم مي سازد تا پس از تسلط بر نكات فني، تكاليف وابزار را براي  مجموعه اي از

 ICT استفاده از .است كه برخي اوقات اين امر با سرخوردگي و يأس همراه است الزم به يادآوري. جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمايند

اهد وظرفيت هاي پنهان دانش آموزان اثرگذار خ د مي كند كه به طور مسلم در ظهورمحيطي با قابليت آموزشي ويژه در كالس درس ايجا

    .بود

www.chemyazd.com



6 

 

سازمان دهنده كار  براي معلمان تدارك مي بيند تعريف نقش آنان به عنوان تسهيل كننده يادگيري، ICT يكي از چالش هايي كه

ك افراد يا گروه ن بيش تر وقت خود را صرف پشتيباني تك تمعلما به اين ترتيب،. است.... گروهي، مدير فعاليت هاي كالس درس و 

انايي كه توتري دانش آموز مي توانيم با تعداد كم«:مي گويد نيكالس نگروپنته.پرداختبه تدريس دركالس خواهندترهاخواهندكردوكم

 ».دييرات را ايجاد مي كننها اين تغ رايانه.تري دارد،داشته باشيم محيطي كه قابليت آموزشي بيشو يادگيري درآن هاكم است

راكاتاليزوري درنظر گرفت كه  ICTشايد بتوان .درمدارس، تحول ودگرگوني فرهنگ مدرسه است ICTبنابراين الزمه ي تلفيق مؤثر  

براي پاسخ گويي به نياز هاي . يادگيري را فعال مي كند و موجب تغيير در كالس هاي درس مي شود -شيوه هاي تفكردر مورد ياددهي

 .با آموزش ضرورتي انكار ناپذير است ICT  طرح شده، تلفيقم

  

   درآموزش شيمي  ICTكاربرد

جايگاه  درآموزش شيمي...وي،مدل سازي مولكولي،بانك داده هاامروزه كاربردهاي رايانه ازجمله تهيه ي صفحه هاي گسترده،شبيه ساز

فناوري نوين سرانجام پذيرفته مي شود وبه فرآيند قتي يك ت آن است كه وعل.منحصر به فردي يافته است امابه درستي ازآن استفاده نمي شود

اغلب ما . يادگيري وگسترش هدفها، ازتوانايي هاي آن به طوركامل بهره گيري  نمي شود -مي يابدبه علت تغيير فرآيند ياددهيه آموزش را

آموزان آماده ايم؛ براي مثال تمام  تالش مادركالس براي  معتقديم كه معلمان خوبي هستيم وهميشه براي پاسخ گويي به پرسش هاي دانش

محلول اسيدياباز pH آن است كه فرمول شيميايي يك تركيب يامعادله شيميايي يك واكنش را به آنها بشناسانيم وبه آنها يادبدهيم كه چگونه

مه ي آن چيزي است كه الزم است درآموزش شيمي اما آيا اين ه.باز را تعيين كنند - رامحاسبه ؛ يانقطه ي پاياني يك سنجش حجمي اسيد

يت زيرامتدولوژي اين امرتااندازه ي زيادي به ماهبطوردقيق مربوط ميشود،دشوار است؛ ICTكاربردپاسخ به اين پرسش كه به فوايد!!!روي بدهد؟

براي استفاده وهمچنين به بافت جامعه مربوط به آن وكيفيت موادآموزشي ارائه شده،توانايي هاي نرم افزاروميزان موجودبودن سخت افزار

روش هاي ديگري مانند حل .اندكه سخنراني روشي است كه كمترين كارايي رادريادگيري دارد پژوهش هاي بيشماري نشان داده .بستگي دارد

به دليل وجود تفاوت مسئله ي هدايت شده ويادگيري مشاركتي نيز باوجود اين كه موقعيت هاي مناسبي براي يادگيري به وجود مي آورند،

به ندرت بري ارائه ي همه ي  بخش .دراين ميان، عامل مهم ديگر زمان كالس است.هاي بسيار درسرعت يادگيري دانش آموزان ، محدودند

مي تواندبه حل اين  ICTرگيري ابه ك.هاي يك درس زمان كافي وجود دارد ودرعمل برخي بخش هاي كم اهميت تر ، ناديده گرفته مي شود

شكل كمك كند ومديريت زماني آموزش رابه نحوي مؤثر وكارآمد بهبودبخشد،ضمن آن كه جذابيت اين ابزار رادر ارائه ي آموزش نبايدازنظر م

  .از سوي ديگر ابزار نام برده شده مي تواند دانش آموز راباموادآموزشي ديگردرگيركند.دور داشت

ده از زمان كالس انعطاف بيشتري نشان دهد وبراي تمرين وتكرارآموخته هاي دانش به معلم امكان مي دهد تادراستفا ICT استفاده از 

نه تنها فرصت تمرين  ICTاستفاده ازامكانات .آموزان زمان بيشتري صرف كند؛براي مثال، موازنه ي  يك معادله ي شيميايي رادر نظربگيريد

د، بلكه به معلم نيز امكان مي دهد كه با بحث كردن درباره ي كاربردهاي بيشتر روي نمونه هاي گوناگون را براي دانش آموزان فراهم مي كن

دراين بحث نمي توان يكي از موضوع هاي با اهميت درآموزش شيمي يعني نقش آزمايشگاه را  .دهدي، فرايند يادگيري راگسترش آن درزندگ

ايشگاهي، آگاهي از سطح درك الزم وكافي از روش موردنظر به طورمعمول ، يكي ازمسائل مهم پيش ازانجام دادن فعاليت آزم.ناديده گرفت

تمرين هاي پيش از ورودبه آزمايشگاه مانند شركت درآزمون هاي گوناگون در رابطه با خطرهاي . وبخش نظري مربوط دردانش آموزان است

هم اكنون شبيه سازي فعاليت ازسوي ديگر. ستكه به كمك اين ابزار ارائه مي شود، كمك مؤثري دراين زمينه ا... بالقوه ي آزمايش موردنظرو

است كه دانش اين موضوع آن از فوايد.اقعي دركالس قابل استفاده اندبه جاي آزمايشهاي ويافته اند كه درعمل،هاي آزمايشگاهي آنچنان توسعه 

ا حتي از نظر اجرا در آزمايشگاه خطرناك اند ، گسترده اي از آزمايشهاي گوناگون از جمله آنها كه پيچيده ، گران ي   محدوده آموزان ميتوانند به

بنا برآنچه گفته  .همچنين اين آزمايش ها به دفعات براي مشاهده ي آثار تغيير دما، غلظت يا متغيرهاي ديگر قابل تكرارند. دست يابند

به عبارت ديگراستفاده ازابزار نام برده، .دردرس شيمي نتايج مثبت بسياري به همراه دارد، كه بسياري از آنها قابل لمس هستند ICTشد،تلفيق 

  .اين امكان رافراهم مي كند كه بتوان زماني را به آنچه براي دانش آموزان جالب است اختصاص داد؛ نه آنچه بايد ياد بگيرند
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   نتيجه گيري

رونيكي و آموزش هاي مجازي مقايسه هاي تدريس قديمي و ايستا، نوين و پويا را با يادگيري الكتاگر بخواهيم كارآمدي واثربخشي روش 

يمي، ما مي نشينيم، در كالس هاي سنتي و به شيوه تدريس قد: صورت زير نوشته شده توجه كنيممي توانيم به ديدگاه فراگيران كه به   كنيم،

نيم، ياد مي گيريم و مي كدر كالس هاي پويا و به شيوه تدريس فعال، ما تعامل داريم، صحبت مي . گوش مي دهيم،حفظ مي كنيم ومي گذرد

 خالق مي شوقرارمي كنيم،رفع اشكال مي شود،ارتباط برلكترونيكي وآموزش هاي مجازي، مابا يادگيري ا) فرمانشي(مدارس سايبرنتيك در. ماند

  ).كارآفريني مي گردد(و گسترش مي يابد ) نوآوري مي كنيم(بروز مي كند   يم،

ولي با اصالحات مناسبي كه انجام دادن آنها . صالحات بنيادي در آموزش و پروش ايجاد كندافناوري آموزشي به خودي خود نميتواند، 

آنها به توسعه  اما آنها به چه چيزهايي نياز دارند؟و. طريق معلمان استوآن از ميتوان به اصالح آموزشي رسيد ، چندان هم مشكل نيست

باشد و معلمان را به توسعه محصوالت فناوري محور بر اساس اصول آموزش مؤثر، ابزارهاي مناسبي نياز دارند كه حاوي اصول اوليه آموزش 

عمل داده شود و  خالقيت داده شود،به آنها آزاديفناوري زماني قادر به اصالح آموزشي است كه به معلمان اجازه نوآوري و. راهنمايي كنند

هم نرم (ايجاد اصالح آموزشي و نوآوري، براي معلمان ابزارهاي فناوري  و همچنين بايد براي. مشوق هاي مناسبي براي آنان تدارك ديده شود

  .تهيه شود) افزار و هم سخت افزار رايانه اي 

از اين رو ، بديهي است كه هيچ . امروزه علوم و دانش بشري به حدي است كه هيچ كس نمي تواند ادعا كند بر همه ي آن ها تسلط دارد  

نياز هاي اطالعاتي آن ها را برآورده كند خود را بداندتا بتواند همه  دانا نيست كه پاسخ همه ي سؤ االت فراگيرندگانمعلمي به آن اندازه آگاه و 

بشري مرتبط باشد و عالوه بر دسترسي  عاتي، با دنيائي ازعلوم ودانشآگاهي از پايگاههاي اطالبا شناخت و ، در حالي كه همين معلم مي تواند،

، معلمان بايد به دانش آموزان كمك كنند تا به يادگيري فناوري هاي جديد ، اطالعات مورد نياز خود را جمع آوري ،  به آن ها ، هم چنين

به عبارت ديگر ، از توانائي . نسبت به كيفيت و منبع كسب اطالعات ، با تفكر انتقادي برخورد كنند زمان دهي ، و تجزيه و تحليل كنندوسا

  .العات و ارتباطات ، به بهترين وجه ممكن بهره بگيرند رسانه اي بودن فناوري اط

، فضاي ياد منابع يادگيري مشاركتي: اين فوايد شامل. اوري اطالعات و ارتباطات ، فوايدبسياري براي يادگيرنده ومعلم در برخواهد داشتفن 

زماني كه موضوع فناوري اطالعات .ود گردان استت يادگيري مستقل و خگيري مشاركتي ، ترويج و ارتقاي ياد گيري جمعي ، و حركت به سم

تو سعه ي مهارت هاي معلمان در استفاده از فناوري اطالعات ، به مثابه يكي از عوامل مهم برنامه ، باطات در مدرسه ها مطرح مي شود،و ارت

هايي هستند كه فراتر از فناوري ، مسيري را فق در زمينه ي فناوري اطالعات و ارتباطات ، مدرسه  ومدرسه هاي م .مورد توجه قرار مي گيرد 

تعيين و طراحي مي كنند كه از طريق آن ، يادگيري بهبود مي يابد ، تفكر خالق ايجاد مي شود ، مديران به دانش اثر بخش دسترسي مي 

دانش . ايگزين ارزيابي سنتي مي شود يابد ، گروه هاي كاري تشكيل مي شوند و خود ارزيابي و خود كنترلي ج  سواد اطالعاتي ارتقاء مي. يابند 

 آموزان و معلمان در استفاده از فناوري اطالعات و ازتباطات فرصت مي يابند تا درباره ي سبك هاي يادگيري مورد عالقه ي خود و مسير هاي

ت يادگيري و مديريت آن ،موجب مي اطالعات و ارتباطات در برنامه ي درسي براي تقوي  ادغام فناوري. متفاوت ، به بررسي و آزمايش بپردازند 

   .ان رادرك كنندهم چنين يادگيري دانش آموزو چگونگي تغيير در روش تدريس خود شود كه معلمان

 ابزار اشتراكي و ارتباطيپژوهش ها نشان داده است ، هنگامي كه معلم و دانش آموز هر دو از فناوري اطالعاتي به عنوان نوعي رسانه يا 

  ] .  1998هيوس و همكاران ، [ ، بهترين نتايج ممكن به دست مي آيد  استفاده مي كنند
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