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 شيمي و آموزش از راه دور

 
  ويداخجسته

  آموزش و پرورش شهرستان نوشهر،دبيرستان شاهد
vidakhojasteh@yahoo.com  

  

  

  چكيده

رده اسـت چنـين   تكامل تدريجي شبكه گسترده جهاني مواد آموزشي و يادگيري جديد برمبناي اينترنت را براي آموزش شيمي معرفـي كـ  

محـدوديت جغرافيـايي مسـئله جـدي نيسـت      . تغيير سريع در اينترنت باعث شده است كه منتظر تغيير سريع در روش سنتي آمـوزش باشـيم  

عـالوه بـر ايـن مـواد آموزشـي و      . بنابراين معلمان و دانش آموزان دور از يكديگر بدون هيچ مشكلي مي توانند با يكديگر ارتباط داشـته باشـند  

يري موثر زيادي در پايگاههاي مجازي وب وجود دارد كه بيش از پيش مارا به شيمي عالقه مند مي كند،تحت چنين شرايطي ارائه نمونـه  يادگ

در جامعه مجازي مواد آموزشي و . هاي جديد براي آموزش شيمي در جامعه مجازي براي آموزش مجازي و از راه دور بيش از پيش الزامي است

سال است كه تكنولوژي ديجيتال  25بيش از حدود . مناسب در اينترنت قرار مي گيرد تا به طور هماهنگ با ديگري عمل كنديادگيري به طور 

استفاده شده اند به عالوه بعضي از روش هاي  "در اين مقاله فنون رايانه اي مفيد كه قبال. براي كمك به آموزش و يادگيري استفاده شده است

  .شيمي معرفي مي شود ساه دور درجديد براي آموزش از ر

  

  مقدمه

در تاريخ طوالني آموزش، مدارس نقش مهمي در آموزش و دانش يادگيري كه بو سـيله  انسـان ايجـاد و جمـع آوري شـده اسـت داشـته        

الني  بـه طـور   چنين سيستم اجتماعي مدت زماني طـو . همچنين مدارس به عنوان مكاني ارتبا طي براي معلمان و دانش آموزان مي باشند.اند

تكامـل تـدريجي   .موثر عمل كرده است اگرچه مشكالت جغرافيايي باعث شد كه عده زيادي از مردم نتوانند از مزايـاي مـدارس اسـتفاده كننـد    

. مواد آموزشي و يادگيري بر مبناي اينترنت جديد را براي آموزش معرفي كرده اسـت ) world wide web(اينترنت بويژه شبكه گسترده جهاني

محدوديت جغرافيايي مسـئله مهمـي نيسـت،    . نين تغيير سريع در اينترت مو جب شده است كه منتظر تغيير در شيوه سنتي آموزشي باشيمچ

ادگيري بنابر اين معلمان و دانش آموزان دور از يكديگر بي هيچ مشكلي مي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشند،عالوه بر اين مواد آموزشي و ي

  : دي در شبكه گسترده جهاني اندوخته شده اند كه برخي از آنها عبارتند ازموثر زيا

HTMLو يادگيري فرامتن كه تحت عنوان  يمواد آموزش -1
  .توصيف شده اند1

MPEGو يادگيري چند رسانه اي مانند استفاده از فيلم هاي  يمواد آموزش -2
  وغيره 2

CGIاده ازو يادگيري تاثير گذار مانند استف يمواد آموزش -3
  وفن آوري جا وا 3

VRMLدر شده  بعدي مجازي نوشته سه و يادگيري گرافيكي  يمواد آموزش -4
4  

عالوه بر منابع مرسوم فوق الذكر، در اينترنت نمونه هاي جديد براي آموزش شيمي در جامعه مجازي وجود دارد تا مفهوم آمـوزش از راه دور  

يفي از آموزش از راه دور، تاريخچه آموزش از راه دور و نقش آن در آموزش شـيمي،يرخي از منـابع   در ادامه تعر. شيمي به طور كامل درك شود

  .جديد موجود در اينترنت براي آموزش از راه دور،مزايا و محدوديتهاي اين روش ارائه مي شود

  

  هتاريخچ

يالدي نخستين مـدارس مكاتبـه اي در اروپـا بـه وجـود      م 1800در اواسط دهه  "تقريبا. آموزش از راه دور سابقه اي با لنسبه طوالني دارد

آمدكه از طريق پست به آموزش تند نويسي و زبانهاي خارجي مي پرداختند،اين شيوه آموزشي همپاي علوم و فنـاوري پيشـرفت كـرده و هـم     
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ديجيتـال گسـترش يافتـه و بـه آمـوزش      مخابرات و فناوري هاي شبكه سازي  اينك تا حد استفاده از انواع فناوري ها و محصوالتي چون رايانه،

  .الكترونيكي منجر شده است

آموزش الكترونيكي همچنا ن كه از نامش بر مي آيد شامل همه آموزش هايي است كه با استفاده از ابزارهـاي الكترونيكـي اعـم از صـوتي،     

و نو در دنياي امروز است كه هنوز در بسياري از نقاط آموزش الكترونيكي پديده اي جديد . اي و غيره انجام مي شود تصويري، رايانه اي ، شبكه

جهان نا شناخته است كه به لحا ظ تحوالت و تغييرات ساختار اجتماعي و فرهنگي جهان معاصر در عرصه آمـوزش و يـادگيري وارد ونهادينـه    

وش آموزش نماينگر اين واقعيت اسـت كـه   تاريخچه اين ر. شده است در حقيقت آموزش الكترونيكي يكي از شيوه هاي آموزش از راه دور است

هـم  . توسعه و تكامل فناوري آن به سهولت ميسر نشده و دستيابي به وضعيت فعلي ، مستلزم گذار از مسيرهاي تـاريخي متفـاوتي بـوده اسـت    

قه بهره گيري از آموزش غير اما ساب.اكنون در نقاط مختلف جهان از جمله ايران از اين شيوه آموزشي براي تحصيل و يادگيري استفاده مي شود

ابزارهايي مانند اساليد و تصاوير متحرك با توليد و توسعه وسـايل سـمعي و   . گردديميالدي بر م 1900حضوري مبتني بر فناوري به اوايل دهه 

وزش از راه دور پديـد  يافت و ظهور صنعت تلويزيون نقطه عطفي در روند تكاملي آم هبصري، به عنوان ابزار كمك آموزشي به كالسهاي درس را

آورد به عبارت ديگر سبب شد كه نظريه پردازان و متخصصان آموزشي از فضـاي سـنتي آمـوزش مكاتبـه اي خـارج شـده و بـه مـوازات آن از         

  .تلويزيون براي آموزش استفاده كنند

رهنگي، اقتصـادي ،اجتمـاعي وغيـره از    در دهه هاي اخير گستره فعاليت در زمينه آموزش و يادگيري نيز چون ديگر فعا ليت هاي علمي، ف

  .توسعه وپيشرفت سريع فناوري و ظهور پديده هايي چون ماهواره، رايانه، اينترنت و غيره متا ثر و دگرگون شده است

بصري شـامل نمـايش اسـاليد و فـيلم هـاي       -تاريخچه آموزش الكترونيكي در ايران به زمان بهره گيري از ابزارهاي كمك آموزشي سمعي

پس از آن تلويزيون به عنوان رسانه آموزشي مورد توجه قرار گرفت و تلويزيون آموزشـي ملـي ايـران بـه     . زشي در كالس درس باز مي گرددآمو

پس از ورود صنعت رايانه به ايران و رشد و نفـوذ رايانـه شخصـي در ميـان اقشـار      . طور رسمي به امر آموزش همگاني در سراسر كشور پرداخت

اجتماعي فعاليت در زمينه آموزش مبتني بر رايانه نيز آغاز شد و بيش از ده سال است كه در اين زمينه فعاليـت مـي شـود و    مختلف فرهنگي، 

يكرد به اين مقوله جدي تر و فعاليـت   به بعد رو 1380به طور كلي از نيمه دوم سال . اين  امر با توليد لوح هاي فشرده آموزشي آغاز شده است

  . ينه آموزش اينترنتي و بهره گيري از پهناي باند مخابراتي براي دوره هاي آموزشي در گوشه و كنار كشور آغاز شده استهاي عملياتي در زم

  

  تعريف آموزش الكترونيكي

در عرصـه آمـوزش   . هر چند آموزش الكترونيكي از فناوري شبكه گسترده جهاني بهره مي گيرد ولي به هيچ وجه به آن محدود نمي شـود 

( يـا نـه   را     يكي عالوه بر آموزش بر مبناي وب آموزش غير حضوري، آموزش از راه دور، باز آموزي، خود آموزي و آمـوزش بـر مبنـاي   الكترون

(computer based training نيز مي تواند مطرح شوند.  

رايانه ، آموزش مبتني بر وب ،كالس در واقع آموزش الكترونيكي مجموعه ي وسيعي از نرم افزارهاي كاربردي و روشهاي آموزشي مبتني بر 

آموزش الكترونيكي به كمك رايانه از طريق رسانه هاي الكترونيكي ،اينترنت،وب، شبكه هاي سازمان يافته مثل . هاي درس مجازي و غيره است

در . ارائه مـي شـود   وبسترهاي چند رسانه اي تصويري CD-ROMو DVDاكسترانت و اينترات و پخش ماهواره اي، ديسك و نوارهاي صوتي ،

به عبارت ديگر محتواي دوره آموزشي با استفاده از انتقال صدا ، تصوير و متن .واقع آموزش الكترونيكي آموزش از راه دور بر مبناي فناوري است

آموزشي به باالترين سطح خـود  ارائه مي شود كه با بهره گيري از ارتباط دو سويه بين افراد فرا گير و استا د يا بين فراگيران كيفيت ارائه دوره 

در كسـب   "مـثال .استفاده از امكانات و تجهيزات پيشرفته تر امكان ارائه اطالعات و دانش را با كيفيت بهتـر و بـاالتر فـراهم مـي سـازد     . ميرسد

  line  onآموزش را آموزشاين شيوه . اطالعات از طريق وب هر چند پهناي باند ارسال داده ها بيشتر شود، اطالعات بيشتري در يافت مي شود

مهم  نيز مي نامند كه اساس آن ارسال متنها، تصاوير، گفتار آموزشي ، تمرينها، امتحا نها و نگهداري نتايج دوره آموزشي شامل نمرات و مطالب

  .فاده كردتصويري و غيره است –براي تكميل اين  نوع آموزش مي توان از تصاوير متحرك، شبيه سازي، امكانات صوتي . آن است
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 log inارائه مي كنند و بـه طـور همزمـان    )asynchron(يا غير همزما ن ) synchron(آموزش الكترونيكي را به صورت دوره هاي همزمان 

كه در آموزش غير همزمان با تاخير بر قرار مـي شـود   يند در حالطدر آموزش همزمان همه كاربران به طور مستقيم با يكديگر در ارتبا. مي شود

  .نند ارتباط با پست الكترونيكيما
  

  سي آموزش روانشنا

. در طي چندين دهه گذشته مطالعات زيادي در زمينه يادگيري ،تئوري آموزش و اختالفهاي فردي توسط روانشناسان به عمل آمده اسـت  

بيشتر اصـالحات آمـوزش   . هده دارندمورد عالقه كساني است كه آموزش شيمي را به ع "يك بخش معقول از آنچه كه آنها آموخته اند مستقيما

بـه وضـوح   . شيمي از متناسب نبودن شيوه سنتي تربيت معلم با شيوه هاي گوناگون ياد گيري بخش بزرگي از دانش آمـوزان ناشـي مـي شـود    

ظـر آمـوزش و   از نقطـه ن . تعصب زيادي براي افزايش فهم علوم حتي در بين متخصصا ن غير علوم وجود دارد چون شيمي جزو علوم پايه است

موثرترين دستور العمل شيمي اين است كه يادگيري نه تنها بوسيله دانش آموزان و معلمان و اساتيد انجـام مـي شـود بلكـه     ) 1شكل (پرورش 

يي مر يادگيري است بنابراين معلمان نبايد فقط نگران چگونگي آموزش باشند بلكه بايد نگران شـيوه هـا   اختالفهاي فردي نيز عامل مهمي در ا

  .كه دانش آموزان به وسيله آنها مورد آموزش و يادگيري قرار مي گيرند نيز باشند

 
به دليل اينكه  در گذشته آموزش به صورت سخنراني انجام ميشد و دانش آموزان به طور عمده مشاهده گران غير فعال بودند و معلمان به 

موضوع مورد مطالعه  در نظر گرفته مي شدند، محتواي موضوع  نيز اغلب ثابت بود و ارتباط چنداني بـا دنيـاي   عنوان منبع همه اطالعات روي 

  .واقعي و تجارب آزمايشگاهي نداشت ساختار آموزش شيمي از آغاز قرن نوزدهم دچار تغيير شده است

و تجربه كافي در اين زمينه بد ست آمـده اسـت كـه    در چند سال گذشته تالش زيادي در آموزش شيمي  و ساير علوم صورت گرفته است 

منابع اطالعاتي گوناگون مشخص مي كنند كـه رشـد آموزشـي بـر مبنـاي زيـر       . مي تواند امكانات زيادي را براي معلم و دانش آموز فراهم كند

همانطور كه در قسمت مقدمه . ا مي دهدساختارهاي ديجيتالي ايجاد شده است كه به افراد اجازه دسترسي به ابزار جديد آموزشي و يادگيري ر

١ 

١ ١ 

اختالفهاي 

 فردي

 

 آموزش
 يادگيري

 دستور العمل

 .1شكل
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شبكه اي شامل : بيان شد فناوري هاي نوين كه بزرگترين تفاوت را در آموزش ايجاد كرده اند به دو طبقه وسيع مر بوط مي شوند كه عبارتند از

LAN(شبكه هاي نا حيه اي محلي
,
 S5( شبكه هاي وسيع محلي ،)WAN

,
S

بويژه اينترنت شامل امكانـات تهيـه شـده     on lineو خد ما ت ) 6

بعضي از صاحبنظران پيشنهاد . بصري، پست الكترونيك ، نرم افزارهاي جمعي و مديريت آموزشي-بوسيله شبكه ها مانند كنفرانس هاي سمعي

 رتباطات بر مبناي شبكه و منـابع دانش ا. اثر طوالني مدت تري روي معلمان و دانش آموزان مي گذارد "مي كنند كه ارتباط از راه دور احتماال

line on وچگونگي استفاده از آنها همگي خالقيت و كيفيت را در كار حرفه اي بهبود مي بخشند.  

و  CD-ROMشامل فيلمهاي ويدئويي، تصوير هاي متحرك دو بعدي و سه بعدي ، ديسكهاي ) multimedia( سيستمهاي چند رسانه اي

نرم افزارهاي آموزشـي  . زارهاي ويژه براي صدا و غيره نقش زيادي را در سيستم هاي آموزشي بازي مي كننددرايوها، كارتهاي صوتي ، سخت اف

  .باعث مي شوند كه محيط آموزشي به زمان و مكان وابسته نباشند

  :منابع شيمي زيادي براي آموزش از راه دور در اينترنت وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از

كه يكي از مهمترين مهارتهاي شيمي براي فهميدن خواص و عملكرد مواد مي باشد و در  Molda Netولكولي تحت عنوان گا لري مدل م -1

  .سايت زير نمايش داده شده است

http//: cssj.chem.sci.hiroshima-u.ac.jp/molda/vrml/vrml.html  
دور براي شيمي كه شامل روشها، محتوا وابزار آموزشي مفيد  براي ابزار آموزشي مهم براي آموزش از راه  www.eduportfolio.orgسايت -2

  .آموزش  شيمي مي باشد

3-http//: www.teachernet.gov.uk/teaching/سايت مناسب براي معلمان.  

4-www.unescobkk.org/   اين سايت شامل منا بعي مبتني برICT      براي آموزش علوم شامل كليپ هـاي ويـديويي، آزمونهـاي يـادگيري

  .موثر، تصاوير متحرك و ديگر فعاليتهاي يادگيري چند رسانه اي است

5- www.4teachers.org  و آزمونها را مي دهدسايت داده شده به معلمان و همچنين دانش آموزان امكان استفاده از درس هاي وب.  

6-.  www.educationاين سايت بازي هاي آموزشي و ديگر فعاليتهاي آموزشي موثر را فراهم مي كند.  

7-   www.internet.4classrooms.comهم مي كند كه به  دانش آموزان براي تمرين مهارتهاي مختلف كمك مـي  اين سايت منابعي را فرا

  .كند

8-   www.corocodile.clips.com      شامل ساختارهاي مولكولي سه بعدي و ساختار هاي فضايي براي فهم سـريعتر و يـادگيري بهتـر مـي

ه مجازي فراهم مي كند كه به راحتي مي توان آزمايش ها و واكنش ها را انجام داد، نمودار رسم كرد و با استفاده اين سايت يك آزمايشگا. باشد

  .از تصاوير سه بعدي متحرك مكانيسم واكنش ها را مشاهده  كرد

9-  www.thinkquest.org/library شامل كتابهايne li on        شيمي است كه مي تواند مورد اسـتفاده دانـش آمـوزان قـرار بگيـرد و سـايت

  .مفيدي براي مطالعه و فهم عناوين گوناگون در زمينه شيمي مي باشد

10- chem..lapeer.org/chem1Docs.www. اين سايت شامل انواع پاور پوينت، تمرينهاي پژوهشي و محاسبات شيميايي مي باشد.  

11-  www.chm.davidson.edu/reasorses.html    اين سايت يك سري مواد آموزشي و آزمايش را براي انواع گونـاگون موضـوعات شـيمي

 .فراهم مي كند  كه شامل ساختار هاي سه بعدي مولكولها و تمرينهاي شيمي نيز مي با شد
  

    هاي آموزش الكترونيكيمزايا و محدوديت 

حتـي  . هدف آموزش الكترونيكي ارتقاي دانش و مها رتهاي نيروي انساني با به كار گيري برنامه هاي به روز و مقرون به صرفه اسـت  :مزايا

يي براي شـركت  اگر فراگيران وقت كافي براي حضور در كالسهاي سنتي داشته باشند باز هم آموزشهاي زنده  مبتني بر كالس درس هزينه باال

از مزايا ي ديگر آموزش الكترونيك مي تـوان بـه   . عالوه بر اين فراگيران بايد با پيشرفت فناوري اطالعات خود را به روز كنند. ايجاد خواهد كرد

  :موارد زير اشازه كرد 
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  :آموزش هميشگي براي همه كس ودر همه جا -الف

اينترنـت مـي توانـد را حلـي منطقـي بـراي       . ي  دوره وابسته به زمان و مكان نيست در اين آموزش ،دسترسي فراگيران به مطالب و محتوا

ئمـي بـوده و    از طريق شبكه هاي رايانـه اي دسترسـي بـه آمـوزش الكترونيـك دا     . سازمانها باشد و دستيابي به اهداف آموزشي را محقق سازد

  .ويان و نيز بقيه افراد جامعه وجود نداردمحدوديتي از لحاظ استفاده از آن براي معلمان ، دانش آموزان ،دانشج

همچنين در آموزش الكترونيكي افراد قادرند در . ،داشتن يك رايانه است line onتنها نياز اصلي براي آموزش مبتني بر رايانه و آموزشهاي 

  .هر ساعت از شبانه روز و در تمام هفته به فرا گيري اطالعات بپردازند
  

  : اصرفه جويي در هزينه ه -ب

در . در آموزش الكترونيكي از هزينه هاي رفت و آمد و هزينه هاي مربوط به اساتيد و مشاوران كاسته و از اتالف وقت جلوگيري مـي شـود  

هزينه هاي . اين آموزش ،دوره هاي آموزشي مي توانند به جلسات كوتاه تري تقسيمي شده ودر عوض در روزها و هفته هاي بيشتري ارائه شوند

  .مد نيز كاهش مي يابدرفت و آ

  

  :همكاري و تعامل -پ

راه حل آموزش الكترونيكي، همچون آموزش سنتي ،موجب تعامل بين دانش آموز ومعلم براي درك بهتر مفاهيم مي شود با اين تفاوت كه 

ـ   اگزير از شـركت در بحـث نمـي    در بحث بين دو دانش آموز، ديگر اعضاي كالس  مي توانند بدون توجه به بحث، به ادامه آموزش بپردازنـد و ن

و غيـره  ) Bulletin Board(، تـابلو هـاي اعالنـات    )e-mail(، پست الكترونيـك )chat rooms(تعامل در محيطهايي مانند اتاقهاي گفتگو. شوند

  .امكان پذير است

  

  :يادگيري بدون واهمه -ت

مـي شـوند كـه مـي تواننـد در آن مـوارد       ) Risk Free(سكثبت نام مي كنند، وارد محيط عاري از ري line onفراگيراني كه در يك دوره 

اين قابليت به ويزه زمـاني ارزش دارد  . جديدي را آزمايش كنند و مرتكب اشتباه شوند بدون اينكه خود را در معرض قضاوت ديگران قرار دهند

ري از ترس قدرت اعتماد به نفـس و خالقيـت   محيط عا. كه دانش آموزان يادگيري مها رتهايي نظير تصميم گيري و رهبري را تجربه مي كنند

  . فرا گيران را باال خواهد برد

  

  :آموزش به روز -ث

در آموزش الكترونيكي صفحات و محتواي آموزشي با توجه به نياز فراگيران لحظه به لحظه قابل تغيير هستند در حاليكه در آموزش سنتي 

  .دمراحل بازبيني و تغيير محتوا ماهها به طول مي انجام

  

  :شبيه سازي محيطهاي آموزشي -ج

آموزش الكترونيكي قا در است تمامي محيطهاي مختلف آموزشي را با توجه به نرم افزارهاي گوناگون توليد كند ودر اختيـار كـاربران قـرار    

مكـن اسـت، يـا از وسـايل كمـك      در اين نوع آموزش ، كاربران مي توانند وارد جاهايي شوند كه از نظر واقعي ورود به آنها سخت يا غير م. دهد

 آموزشي با توجه به نياز خود بهره بگيرند به عنوان مثال در مورد برخي از آزمايش هاي شيمي كه در آزمايشگاه امكـان انجـام آنهـا نيسـت يـا     

  .انجام دادوسايل و فضاي مناسب و الزم براي آزمايش موجود نمي باشد به راحتي مي توان با كمك نرم افزارهاي مربوطه آنها را 

خالصه اينكه در اين روش مرزهاي بين كالسها، خانه ها، شهرها و جهان شكسته مي شود، نقش معلمان تغيير مي كند وبه عنـوان راهنمـا   

موزان خواهند شد ،مشكالت رفتاري مشاهده شده در كالسهاي سنتي كاهش مي يابد و از طريق آموزش الكترونيكي مـي  آبراي آموزش دانش 

  .اطالعات بيشتري دسترسي يافتتوان به 
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  محدوديت ها

  .باالست "هزينه اوليه راه اندازي و استفاده از تجهيزات رايانه اي نسبتا-1

  .ممكن است  فراگيران ،دانش رايانه اي كافي نداشته باشند كه در اينصورت بايد دوره هايي را براي فراگيري دانش رايانه بگذارنند -2

طوط تلفن در آموزش، باال بوده و ممكن است پهناي باند كافي براي استفاده از روشـها ي مختلـف آموزشـي وجـود     هزينه به كار گيري خ -3

  .نداشته باشد

  .در مواردي الزم است كه مدرسان با برخي از قوانين كپي برداري ، نحوه ارائه مطالب و ديگر موضوعات آموزشي آشنا شوند-4
  

  نتيجه گيري

امل اخير در اينترنت مواد آموزشي و يادگيري جديد براي آموزش از جمله آموزش شيمي معرفي كرده اسـت،اين  همانطور كه گفته شد تك

تنها بوسيله سيستم مجـازي آمـوزش شـيمي افـراد نمـي      . تكامل سريع باعث مي شود كه انتظار نو آوري در شيوه سنتي آموزش داشته باشيم

با اين وجود ،چنين آموزش مجازي كه در آن افراد از مليتهاي مختلف مي توانند به طور .كنند توانند مهارت هاي فني و ماهرانه شيمي را كسب

همزمان با يكديگر ارتباط داشته باشند سيستمي مهم براي رسيدن به هدف درك شيمي به عنوان يكي از مهمترين رشته هاي علـوم پايـه  در   

آموزش از راه دور باعث مـي شـود همـه    .عي، انرژي ومشكالت زيست محيطي داردجامعه جهاني خواهد بودكه مشكالت زيادي چون منابع طبي

مردم جهان در محيط فرهنگي مشترك علمي جهاني تحصيل كنند و روزي فرا مي رسد افراديكه در چنين شرايطي رشد مـي كننـد در آينـده    

  .اين مشكالت را در سطح زمين حل نمايند

  

1. hypertext text teaching and learning materials  
2. moving  picture expert group 
3. common gets way interface 
4. virtual reality learning materials  
5. local aria network 
6. wide aria network 
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