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 : چكيده

ف اين كره ي خاكي روي به آموزش هاي از نقاط مختل اقصي مردم در ، ارتباطات و مشغله هاي فراوانامروزه به علت گسترده شده 

دانشگاه ها ، مدارس و مراكز . نرم افزار و اينترنت دو ركن اساسي براي آموزش، ايجاد ارتباط و يادگيري مي باشند . راه دور آورده اند 

به آموزش از راه دور و مجازي درس  اما بحث ما در اينجا مربوط . آموزشي ديگر روي به استفاده از آموزش از راه دور و مجازي آورده اند 

دم آشنايي و شوند و اين بخاطر عزمايشگاه دچار اضطراب و تشويش ميدانشجويان شيمي هنگام برخورد با آبسياري از . شيمي است 

مله دانشجويان است از ج يرو زمايشگاه به خاطر خطرات و چالش هايي كه پيشو همچنين در آ باشدميزمايشگاه شناخت محيط آ

لذا  . دهدزمايشگاه و كارهاي تحقيقاتي سوق ميدانشجويان را كمتر به سمت و سوي آت مواد مصرفي گراني و سمي، كمبود امكانات 

هاي نوين از جمله  به سوي روش آنها را به همين خاطر .نحوي جبران كننده را ب ها تالش هستند تا اين كمبوددانشمندان ومحققين در 

  زمايشگاه مجازي مي باشدمرسوم شده است استفاده از آ اخيراًيكي از روشهايي كه  . و دنياي مجازي كشانده است نهاستفاده از رايا

  

  فضاي سه بعدي  –آزمايشگاه شيمي  – آموزش شيمي –آموزش از راه دور :واژگان كليدي 

  

 :مقدمه 

اين . به نفس الزم براي انجام فعاليت آزمايشگاهي هستند بسياري از دانشجويان شيمي در بدو ورود به آزمايشگاه فاقد اطمينان 

. بيش از حد كار مي كنند مشهود استموضوع بيشتر براي دانشجوياني كه از راه دور مشغول به تحصيل بوده و يا اينكه تحت نظارت 

فراگيران به  كه اين دست از بدانجا تا فراواني است ، فراهم آوردن منابع و امكانات مناسبي براي فائق آمدن بر اين مشكل داراي اهميت

را بازگو  رويكرد ها و چالش هاي فرارويدر اين جا قصد بر آن است تا . انجام فعاليت آزمايشگاهي برسند حد آمادگي هاي الزم براي 

 .كنيم

  

  آموزش از راه دور •

برخي از افراد . ان يا دانشجويان سنتي نيستند بسياري از كساني به طريق آموزش از راه دور به تحصيل مي پردازند همان دانش آموز

سوم از نشستن در سر كالس درس در زمان هاي رايج در طي روز محروم يا به علت درگير بودن در شغل دوم  بعضاً مسن تر مي باشند كه

به هر . ن صورت پذيرفته است در حال حاضر تحقيقات بسياري در زمينه آموزش از راه در حال انجام است و بسياري هم تاكنو. مي باشند 

شده  مبدل به يك كسب درآمد بزرگ حال تاكنون بسياري از افراد توانسته اند كه از اين طريق به تحصيل بپردازند و اين موضوع خود

ايد قوانين دولت ها ب مدرك گرايي صرف ازار در بازار آموزش ، و مبارزه بااز طرفي براي جلوگيري از تبديل شدن به يك آشفته ب. است 

كار خود را با نوار هاي كاست و ضبط هاي ويدئويي و جزوات چاپي شروع كرد   پيشتر از اينآموزش از راه دور در  .  نمايندصحيحي وضع 

وجود ميكروفيلم ها سبب مي شد كه دانشجويان به وسيله ي تصاوير نگاتيوي مطالب درسي خويش را به ياد بياورند امروزه ابزارهاي . 

ماهواره ، تلوزيون و غيره كه هر كدام به و به روزتري جاي وسائل قديمي تر را گرفته اند ، وسائلي نظير رايانه ، اينترنت ، اينترانت ،  مدرن

نقشي در سيستم آموزشي دارد اما آموزش از راه دور گويي كه  تقريباٌ هر رسانه اي. نحوي در اين ارتباط نقش خود را ايفا مي كنند 
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گرچه استفاده از اينترنت و شبكه هاي ارتباطي ديگر هنوز به اندازه ي كافي جوان . ديدي را در امر آموزش سبب گشته است اختراع ج

 .هستند اما پيدا كردن تعريف درست و واضح از اين موضوع كمي مشكل به نظر مي رسد 

  

 آموزش شيمي براي دانشجويان از راه دور  •

يكي از مهمترين . در حال تحصيل مي باشند  مجازيدانشجويان در رشته ي شيمي به صورت بسياري از  دنيا در حال حاضر در

اين دست از دانشجويان با آن مواجه هستند مربوط به فراهم آوردن منابع مناسبي به منظور دسترسي هر چه بهتر به فعاليت مشكالتي كه 

در تقابل مي باشند ، شيمي از راه دور همانطور كه با كار در آشپزخانه  دانشجويانبرخي از محققين بر اين باورند كه .آزمايشگاهي است 

ن كار واقعي در محيط يري را بيان مي كند اما هرگز جايگزيگرچه اين ديدگاه انعطاف پذ. با كار آزمايشگاهي نيز عجين باشند  مي توانند

همچنين قادر نيست تا تمرين و . با دست و ابزار شناسي فراهم آورد ، و نمي تواند فرصت هايي را براي توسعه و كار  آزمايشگاه نخواهد بود

جايگزيني كار آزمايشگاهي به وسيله ي اما يك نگاه متفاوت مي تواند كه سبب . دهد فرد تجربه ي صحيحي از كار آزمايشگاهي به 

  . ي فراواني استي باشد ، البته كه اين فرايند داراي مزاياآزمايشگاه شبيه سازي شده در يك محيط مجاز

مهمترين هدف فعاليت آزمايشگاهي اين است كه از اين رهگذر فرد به يك درك درستي از موقعيت آزمايشگاهي پيدا كرده و بتواند 

هدف اين است كه دانشجو در يك محيط شبيه سازي شده فعاليت محول شده ي .  كسب كندي الزم را و تجزيه ا مهارت هاي فكري

معموال ابزارهايي كه بدين منظور تدوين مي شوند در جهت نيل . عهده گيرد و بتواند مهارت هاي خويش را افزايش دهد آزمايشگاهي را بر 

  :به اهداف زير است 

 توسعه ي مهارت هاي دانشجويان از طريق اكتساب ، گزارش نويسي و مشاهدات تفسيري - 

 توسعه و رشد مهارت هاي شناختي و استنتاج معقول از فرضيه ها - 

 آزمايشگاهي هايتوسعه ي مهارت هاي دانشجويان مبتني بر فعاليت دستي و ابزار - 

 

  شناخت مشكالت  •

فعاليت آزمايشگاهي به منظور يادگيري تجربه ي آزمايشگاهي براي  شروع آماده سازي پيش از و تمركز بر اهميت فراهم آوردن

تا  آزمايشگاه اده سازي هنوز بسياري از دانشجويان در مورد كار بابا وجود آم. محصالن مي تواند در جهت نيل به بهتر شدن كمك كند 

شان مي دهد كه اضطراب در فعاليت هاي شيمي مي تواند كه سبب نبرخي از مطالعات . از خود اضطراب نشان مي دهند  حصول نتيجه

چنين اضطرابي مي تواند كه .   .(see, for example, Eddy, 2000; Oliver-Hoyo & Allen, 2005) نزول و كاهش يادگيري گردد 

دليل . كه ترس از مواد شيميايي يا شيمي به عنوان يك رشته ي درسي مرتبط مي گردد  به موضوع كاري برگردد ، جايي به طور اخص

يستم تدوين مي عدم اطمينان در استفاده از تجهيزات و يا برنامه اي كه س ، اين موضوع مي تواند كه به سبب كار در يك محيط نامتعارف

 .كند برگردد

 

  نگرش  •

مشكل بيابد تا دانشجويان مجازي و از راه دور بتوانند عملكرد بهتري در تفهيم اين مقاله در پي آن است تا راهي براي فائق آمدن بر 

اي آموزش شيمي معرفي آزمايشگاه مجازي سه بعدي به عنوان يكي از راههاي ارائه با درجه ي كيفيت باال بر .مطالب شيمي داشته باشند 

  :مزاياي زير است آزمايشگاه مجازي به طور بالقوه داراي . مي گردد 

 دانشجويان احساس آرامش و اطمينان خاطر بيشتري در محيط آزمايشگاه مي كنند - 

 زمان كمتري براي پيدا كردن ابزار و وسائل صرف مي شود - 

ر بستن ابزار ها در جهت صحيح دارند و آموزش معنادارتري دانشجويان عالقه ي بيشتري به سر هم كردن وسائل و به كا - 

 حاصل مي گردد

چرا كه نسبت به آنچه دانشجويان توجه بيشتري را نسبت به ايده ها و مفهوم هاي مرتبط با آزمايشگاه  شيمي مي كنند  - 

 .دارد معناداريهمخواني  موجود است ، كه در واقع
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  آزمايشگاه هاي مجازي  •

اوالً اينكه زمينه ايي فراهم مي شود تا ايده ها و . آزمايشگاه هاي مجازي براي دو هدف خاص در آموزش به كار مي روند 

بدين . به منظور كار در آزمايشگاه و ارائه ي بهتر آماده سازي مي كند  فرد را مفهوم هاي شيمي را در يابند ، و دوم اينكه

محيط هاي آزمايشگاهي مجازي به منظور  .مفاهيم را در آموزش شيمي به وضوح ببينيم  ترتيب ما مي توانيم كه ارزش ارائه

به منظور  برخي از اين محيط هاي كاري صرفاً. فراهم آوردن و آماده سازي دانشجويان براي يادگيري تدوين شده است 

. حيط هاي پيشرفته تر تدوين گشته است يادگيري مراحل پايه و ابتدايي آماده شده است ، در حاليكه در برخي ديگر براي م

كه بتواند به طور موثري تكنيك هاي  كنيم محيط مجازي با تمام ريز جزييات و واقع گرايانه شبيه سازي اين كه بتوانيم يك

از تحقيقات نشان مي دهد دانشجوياني كه .   Woodfield et al. (2005, p. 1728)آزمايشگاهي را آموزش دهد كار دشواري است 

نرم افزار هاي آموزشي براي كار در محيط هاي آزمايشگاهي مجازي استفاده كرده اند در فعاليت آزمايشگاهي خويش موفق تر 

منتشر كرده است نشان مي دهد كه يادگيري دانشجويان در نتيجه ي   Woodfield et al. (2005)در گزارشي كه . بوده اند 

 .  است و در كارآيي يادگيري موثر واقع شده استكار با محيط مجازي بهبود يافته حصول 

  

  آزمايشگاه مجازي سه بعدي   •

اين دست از آزمايشگاه ها مي تواند محيطي سه بعدي را فراهم آورد تا دانشجو در يك فضاي كامالً مجازي مشغول به كار 

اين محيط ها كمك مي كند تا  .در اين گونه محيط ها دانشجويان تماس مستقيمي با آزمايش ندارند . و تحصيل شود 

در طي اين . تا در محيط واقعي كار خود را به درستي انجام دهند  ،دانشجويان وظايف آزمايشگاهي را بهتر درك كنند 

ويه هاي كار آزمايشگاه مجازي دانشجو فرصت مي كند تا خود به اكتشاف بپردازد ، دستگاه سرهم كند و اطالعات مربوط به ر

آزمايشگاه مجازي سه بعدي اين موقعيت را به دانشجو مي دهد تا خود  .بدست آورد و به تحليل آنها بپردازد  آزمايشگاهي را

نمونه ايي از محيط  كه در پايين آمده ، 1در شكل  .نرم افزار را نصب كرده و به صورت اكتشافي به برخورد با مسائل بپردازد 

هر سمت منوي اين تصوير ابزار هايي براي كار با نرم افزار آورده شده است  در.  مجازي به تصوير كشيده شده است هاي كاري

  .كه فراگير با توجه به قسمت راهنما مي تواند با اين بخش ها آشنا شده و به كار درون اين محيط بپردازد 

  

  
  نمايه محيط كار با نرم افزار – 1شكل 
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ر را نشان مي دهد كه فراگير مي تواند آزادانه و به خوبي در اين محيط تصوير سه بعدي از محيط كا 2در شكل         

  . مشغول به كار شود بدون اينكه به كسي آسيب برساند 
  

  
  تصوير سه از محيط كار در آزمايشگاه مجازي – 2شكل 

زن ومرد ، راه دور  كه در دانشگاه چارلز استوارت از بين تعدادي دانشجوي از در يك نظر سنجيبا توجه به مطالب فوق و 

كه  دي اينچنيني روي آورده بودند اين گونه پاسخ گفتنداكثر كساني كه به كار در محيط هاي مجازي و سه بع به عمل آمد ،

، با فهم بيشتري نسبت به قبل با ابزار ها و  مي باشنددر هنگام كار در محيط آزمايشگاه واقعي داراي اطمينان به نفس بيشتري 

همينطور يك چهارم از ايشان اعالم كرده . كنند و جايگاه قرارگيري  مواد در آزمايشگاه را به درستي فراگرفته اند  مواد كار مي

 .Martinez-Jimenez et al نتايج بدست آمده با مطالعه ي .نحوه ي به كار گيري و سر هم كردن ابزارها را آموخته اند اند كه 

  .توافق دارد   (2003)
  

  :ويان اينچنين بازگو مي كند يكي از دانشج

وقتي كه من در آزمايشگاه قدم مي زنم ، زماني كه حضور فيزيكي دارم ، درست شبيه اش است ، آه ، درسته ، درست 

قفسه هاي ابزار و مواد ، قفل ها زير ميز كار من شبيه آزمايشگاه مجازي است ، خب من مي دانم كه كشو كجاست و همنيطور 

فوق العاده است چرا كه . ينك محافظ قرار دارد و پيپت ها و همه ي ابزارهاي ديگر در كشو جاي دارند هستند ، جاييكه ع

  ،پيش از اين من در چنين محيطي قدم زده بودم 
  

  :نتيجه گيري 

.  گذاردبا توجه به همه گير شدن آموزش هاي از راه دور و مجازي مي بايست با آگاهي و شناخت صحيح و درستي پا به اين عرصه 

يادگيري به حداقل  موانعسپس به بررسي موانع و چالش هاي فراروي آن پرداخته تا در اين ارتباط بايد ابتدا هدف را به خوبي بشناسيم و 

مي بايست  رهگذرشيمي هم از اين موضوع مستثني نبوده و در . هر موضوع درسي موانع و چالش هاي خاص خود را داراست . خود برسد 

دانشجوياني كه در يك محيط مجازي  يكل حالت درطي بررسي ها ديديم كه  .آموزشي خود را در حد توان درست انجام دهد  كه رسالت
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مي  سه بعدي آزمايشگاه مجازي.  درك صحيح تري نسبت به موضوعات و مفاهيم دارندند ، ه اصحيح با رويدادهاي واقعي گونه وارد شد

  . ه دانشجويان به منظور توسعه بخشيدن به داشته هاي خود باشدتواند كه ابزار مناسبي براي كمك ب
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