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  چكيده

 هاي شيوه مدارس، در دروس آموزش در آموزشي علمي هاي تكنولوژي رواج و تكنولوژي افزون روز رشد و علم  پيشرفت با امروزه

 در تواند مي زشيآمو مختلف وابزارهاي ها تكنولوژي اين مطلوب و صحيح گيري بكار است بديهي.است شده تغييراتي دستخوش آموزشي

 و صوتي وسايل از استفاده افزايد مي درس كالس جذابيت و تنوع بر كه روشهايي از يكي. باشد مؤثر نيز شيمي درس آموزش فرايند بهبود

 كامپيوترهاي آمدن كار روي با اكنون.است گرفته قرار استفاده مورد بيش و كم معلمان توسط كه است سال چندين البته كه است تصويري

 درس كالس در تصويري و صوتي هاي تكنولوژي از استفاده جيبي و قدرتمند هاي پلير مديا و هوشمند هاي گوشي تاپها،و ،لپ شخصي

 با] Smart Phone[هوشمند هاي گوشي از استفاده حاضر مقاله در.شود مي برخوردار بيشتري اهميت از دروس ساير همچنين و شيمي

 نوظهور آموزشي جديد تكنولوژي اين از استفاده چند هر.گردد مي پيشنهاد درس دركالس آموزشي ستفادها براي بفرد منحصر هاي قابليت

  ابزار اينگونه از استفاده به آنها عالقه و ابزار اين به آموزان دانش دسترسي به توجه با ولي باشد داشته ابتدا در نارساييهايي و مشكالت تواند مي

 بعضي در آزمايشي هاي تجربه با را شيمي آموزشي كالس بازدهي و كرد استفاده حربه اين از توان مي آنها، در اطالعات شدن آپديت به ميل و

 .دگرد كشف بهتر  اجرايي درست هاي وشيوه آن قوت و ضعف نقاط تا داد افزايش دبيرستاني كالسهاي

  

 شيمي ،كالس وب طريق از يادگيري و آموزش ،هوشمند هاي گوشي : واژه كليد

  

  مقدمه 

 با و اي كتابخانه  مطالب آوري جمع روش و  شده نوشته شيمي درس كالس در آموزشي جديد فناوريهاي اهميت به توجه حاضربا مقاله

 و هوشمند هايگوشي تأثير بررسي حاضر مقاله تهيه از هدف . است بوده  ... و   ,SCIENCE NATURE , ACS مثل اطالعاتي پايگاههاي از استفاده

 .است شيمي آموزش و رشد بر آموزي جديد فناوري عنوان به مشابه هاي ابزار

  

  مقاله نمت

 همچنين .كند مى ايجاب يادگيرى امر در را ترى بيش همكارى و شود مى محورى آموز دانش رويكرد توسعه سبب فناورى كلي بطور

 يكباره به گيرند، مي صورت دوره يك طى يادگيرى محيط در كه مفيدى و مثبت شود،تغييرات مى شاگردان و معلم بين تعامل افزايش موجب

 براي توان مي فناوريها از.داشت خواهد نياز يادگيرى و آموزش فرايند در فناورى كاربرد در استمرار به دادن، نتيجه براى و شوند نمى  احساس

 براي معمولي كالسهاي ،بر ميرود كار به فناوري آن در كه را شرايطى يادگيرندگان كردزيرا استفاده او در انگيزه ايجاد و فراگير برانگيختن

  .برد مي باال نيز را آموزگاران آموزش هاي مهارت حين اين در.دهند  مي حترجي يادگرفتن

 ها آندروئيد و بري وبلك ها آيفون و هوشمند هاي گوشي و هستند آموزان دانش دستان در وضوح به جا همه) همراه( سلولي هاي تلفن

 پي ام آن مشابه يا آيپاد يك دبيرستاني آموزان دانش %85 كه دهد مي نشان آمريكا مدارس اخير ي ها بررسي.كنند مي پيدا بيشتري  رواج

 نسل براي.هستند رشد به رو اعداد اين ).Kolb, L 2010(دارند هوشمند گوشي % 30 دارندو بوك نوت يا تاپ لپ يك%70دارند، پلير تري

 براي ايميل از بيشتر كوتاه متن سرويسهاي زا جوان افراد از بسياري. ها تلفن تا شوند مي استفاده بيشتر بسيار سلولي هاي تلفن تر جوان

 بشكل هوشمند هاي گوشي.اند گرفته را ها دوربين ساير جاي همراه هاي تلفن هاي دوربين و كنند مي استفاده همديگر به ها متن دادن

 حمل قابل جيب داخل تا دكوچكن كافي بقدر كه هستند قدرتمندي هاي كامپيوتر ،آنها اند نداده تغيير را افراد ارتباطي شيوه زيادي

 گوشي )Pence, H.E2010(.دهند مي قرار استفاده مورد دائمي بطور را وآنها اند پذيرفته را ابزارها اين دانشگاه دانشجويان از حاضر نسل.باشند
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 بسيار توانايي ابزارها اين. شوند مي پسند عامه زيادي سرعت با و شوند مي استفاده آموزان دانش از زياد نسبتاً تعدادي بوسيله هوشمند هاي

 .دارند شيمي آموزش در استفاده براي شگرف پتانسيل يك و دارند ارزشمندي

  

  گوشي هاي هوشمند و ابزار مشابه �

 نظير كاربردهايي و خاص هاي قابليت با پيشرفتههمراه  هاي ،گوشي]sSmart phone[هوشمند هاي گوشي : هوشمند هاي گوشي 

 و ايميل و اينترنت به اتصال مثل هايي قابليت و هستند دوربين داراي هوشمند هاي گوشي بيشتر.تندهس)PC(شخصي  كامپيوترهاي

 پيشرفته هاي برنامه نصب امكان ها گوشي اين مهم خصوصيات از يكي .دارند نيز را و بعضاً صفحه نمايش لمسي مشخص تنظيمات

 از فقط و دارد قرار قبل از سازندگان توسط خاصي هاي برنامه و افزارها نرم معمولي هاي گوشي در ولي آنهاست، روي اتصال و پردازشي

   .دارند ارتقا قابليت اپراتورها يا سازنده طريق

است در واقع وسيله اي است به عنوان  ]Personal Digital Assistant[به معني دسيتار شخصي ديجيتالي : ] PDA[ پي دي اي

بر خالف مدل هاي قديمي همه مدل هاي امروزي . ه اطالعات ضروري درهر لحظه و در هر مكانكامپيوتر همراه كاربر و براي دسترسي ب

دو ] Pocket PC[سي  پي  و پاكت]Palm[پالم . تاپ و كامپيوتر شخصي است حد واسط بين لپ پي دي اي ،.به تلفن همراه مجهز مي باشد

 . ها كمك دست شما باشد وانند در خيلي از موقعيتت گروه اصلي آن هستند كه هر كدام مزايا و معايبي دارند و مي

اغلب دستياران تخصصي پزشكي و غير پزشكي در كشورهاي خارج، كتاب هاي ديجيتالي پزشكي مثل هاريسون، نلسون و  :ها پالم

اران خود اين دستگاه را و حتّي بعضي از دانشگاه هاي بزرگ به دستي. تقريباً تمامي كتاب هاي پزشكي و غير پزشكي در اين وسيله دارند

در دسترس قرار گرفتند، از نام شركت سازنده اصلي آن يعني پالم و سيستم عامل كاربردي  1990از اوايل دهه ها  پالم .هديه مي دهند

)Palm OS (گرفته شده است. ) هاي معتبر ديگري مثل سوني،  در حال حاضر شركت )4شكلTreo ،هندسپرينگ، سامسونگ و غيره ،

شوند و از سيستم عامل خاص آن استفاده  كنند كه همگي تحت عنوان گروه پالم شناخته مي هاي خود را اين رده توليد مي اهدستگ

  .كنند مي

نيز داريم كه در واقع نوع پيشرفته تر اين دسته مي باشد و داراي سيستم عامل  را]PPC[پي پي سي يا سي   پي  پاكت در اين دسته 

 ، پشتيباني از شبكه هاي بي سيم وQWERTY كليدرفه اي و صفحه لمسي، قابل نصب برنامه هاي مختلف، صفحه ويندوز موبايل سري ح

Wi Fi  از.باز نمايندنيز فايل هاي آكروبات را  و  اي آفيس را خوانده و ويرايش كنندهمه اين مدل ها مي توانند فايل ه. مي باشد …و 

 برنامه و كار تنظيم هاي ، برنامهپست الكترونيكو اينترنت به دسترسي نظير هايي برنامه ودنب دارا هوشمند هاي گوشي  هاي ويژگي جمله

 فايل كردن باز قابليت نظير كاربردي هاي برنامه برخي و سنج ، سرعت]contacts[ ها تماس شماره مديريت قابليت دوربين، زماني، ريزي

   .است Microsoft office يا PDF فرمت با هايي

و ) عكس برداري، فيلم برداري و موزيك(مجهز بودن به مولتي مدياي قدرتمند  PPC و PDA با هوشمند هاي گوشياساسي تفاوت 

اين روزها كمتر و كمتر مي شوند و مرزبندي بين ايندو نيز  Smart Phone و PDAاگر چه تفاوت هاي بين  .است (GPS) ايردياب ماهواره 

اگر چه بعضي از اينگونه مدل (ين مدل ها، هيچ كدام نمي توانند فايل هاي آفيس را ويرايش كننند فقط نكته مهم اينكه در ا .سخت تر

، همگي داراي سيستم عامل هستند وسيستم عامل هاي ويندوز موبايل استاندارد و كالسيك، سيمبين، پالم، )هاي مي توانند آنرا بازكنند

 بنابراين.عكس برداري و فيلم برداري و دسترسي به اينترنت حرف اول را مي زنددر واقع در اين مدل ها صوت ،  لينوكس و آندروئيد

 واقع در.باشد ها گوشي اين باالي هاي سطح قابليت و قيمت زمينه در تواند مي معمولي هاي گوشي و هوشمند هاي گوشي مهم هاي تفاوت

 صدا كه معني اين به دارند تمركز صدا بيشتر رويها  Smart phone برد نام اينگونه را هوشمند هاي گوشي ديگر مهم خصوصيات توان مي

 صدا هاي قابليت همين هم ها، PDA مثالً حاليكه در .دارد قرار اهيمت درجه دوم در ديتا آن از بعد و دارد قرار اهميت اول درجه در آنها براي

 با را كارها همه و كرد كنترل دست يك با توان مي معموالً را ها . Smart phoneدارد بيشتري اهميت ها ديتا PDA در ولي دارند، را ديتا و

  .شود استفاده دست دو هر از بايد PDA براي داد،اما انجام دست يك

 اين سري ها جزء ارزانترين موبايل ها بوده و به حداقل امكانات مجهز است مثل برقراي تماس، ارسال و]:Cell Phone[ تلفن سلولي 

  . MMS و گاهي SMS دريافت
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  گوشي همراه شيمي �

با ورود گوشي هاي هوشمند جديد تر و فعاليت . ناميدند  app[1[سر آغاز گوشي هاي هوشمند  بويژه  آيفون ها  را نسل اي پي پي 

  .افزايش صعودي داشته باشد   appsگوگل براي تبليغات اين گوشي ها انتظار مي رود كه  تعداد 

با در دسترس بودن اطالعات شيمي . دهند اختيار دانش آموز قراردر  مي توانندي از شيمي را اطالعات فراوان ي  هوشمندگوشي ها

روي اين گوشي هاي همراه  استفاده از آنها در كالس درس چند برابر مي شود ، چون در اينصورت مي توان بدون پرداخت هزينه زيادي به 

از آن مي .ن مي توانند مهارتهاي دانش شيمي معلمان را نيز بيشتر مي كنند ابزار همچني اين.يافت دست نظر مورد اطالعات بسياري از

بطور كلي  .توان براي دسترسي به جداول اطالعات شيمي و  خالصه اي در مورد ملكولهاي كوچك و تجسم پروتئينهاي بزرگ استفاده كرد

  :كاربردهاي  همراه شيمي بصورت زير ا ست

ي هاي  هوشمند توجهشان را معطوف كرده اند چون بدين وسيله به اخبار جديد علمي  و كتابها و به استفاده از گوشناشران شيمي -1

اين گوشي ها  چكيده ها ي علمي را در اختيارشان قرار مي دهد و  حتي .آخرين اطالعات منتشر شده مي توانند دسترسي داشته باشند

انجمن شيمي . ش فوري و يا براي ذخيره كردن در يك محل مناسب  تهيه كنندآنها مي تواند به اين وسيله متن هاي كاملي را براي نماي

وب  عرضه  ACS مقاله علمي تحقيقي و بخشهايي از كتاب را بصورت آرشيو شده روي  ويرايشگر شناور 850000بالغ بر  ACS(2( آمريكا

ين هويت ديجيتالي و يا نقل هاي مربوط به كتابشناسي  جستجوها بر اساس اسم مولف ،كليد واژه ، عنوان ،چكيده  ،اشياي تعي. كرده است

  .مي باشد

بسياري از كاربرد هاي گوشي هاي هوشمند روي راهنما هاي مطالعه و حقايق متمركزند تا دانش  :راهنماهاي مطالعه و حقايق شيمي-2

اصر ،مراجع آمينو اسيد ها، هنر هاي شيمي و اين ها شامل حقايق شيمي ،مطالعه عن.آموزان را در مسير فرايند يادگيري پشتيباني كنند

  .نمايش سئواالت و فرهنگ لغات شيمي مي باشد

براي محاسبه موالريته ،براي انجام تبديالت مختلف مثل جرم  ماشين حسابها. ماشين حسابهاي  شيمي عمدتاً مفيدند: ماشين حسابها-3

آزمايشگاه محاسباتي عدادي ماشين حساب شيمي  قابل دسترس شامل ت.  به مول و براي محاسبه كردن رقيق كردن محلولهاي موجود 

يك ماشين حساب رقيق سازي و يك ماشين جساب استوكيومتري ]  ChemWeight[ماشين حساب وزن ملكولي  ]LabCal[محلولها

  .تركيبات وجود دارند

د اي پي پي اس هاي  جدول تناوبي زيا.مي شوند هر عنصر يا تركيب شيميايي بيانبراي جداول داده هاي شيميايي  :جداول داده ها-4

  . قابل دسترسي نيز وجود دارند

  )2شكل (رسم و تجسم تركيبات شيميايي-5

  ميليونها تركيباطالعات -6

  يكتاب هاي الكترونيك-7

عنصر با  دارد و اولين صفحه تصوير سه بعدي چرخشي دو صفحه  اختصاصي براي هر عنصر وجود :سه بعدي براي خواندن  عينك-8

مراجع اطالعاتي شامل شعاع اتمي شعاع كريستالي دانسيته نقطه ذوب و جوش و ساير اطالعات را نشان مي دهد و دومين صفحه يك 

  .سري حقايق اضافي تر و كتب شيمي  را در مورد تاريخچه و كاربرد عنصر نشان مي دهند

9-م بازگو كننده شيمي  يا پاد ك]Chempod[  

و پايگاه اطالعاتي رايگان  است كه خواص فيزيكي و شيميايي  ]ChemSpider[يك منبع اطالعاتي شيمي آنالين  :عنكبوت شيمي-  10

ميليون تركيب شيميايي منحصر به  25 امنيتي  و فهرست واژه هاي تقريباً ،ساختار ملكولي،داده هاي طيفي ،روشهاي سنيتيكي ،آگاهيهاي

  )5شكل(.را در دسترس قرار مي دهد لينك شده اند اختصاصي روي وبمنبع داده هاي  400فرد كه با تقريباً 

  

                                                             

1   -  software applications, to the uninitiated :apps 

2  - American Chemical Society 
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  چگونه گوشي هاي هوشمند كالس شيمي را تغيير مي دهند؟ �

امروزه تلفن هاي همراه بويژه گوشي هاي . گوشي هاي هوشمند مي توانند يك ابزار قدرتمند آموزشي در كالس شيمي باشند 

كامپيوترهاي قابل حملي هستند كه بر خالف ظاهر گمراه كننده شان در محيط آموزشي مي ،اراين ابز. همه جا موجودند  هوشمند تقريباً

  :هاي هوشمند در آموزش شيمي  متداول است يسه روش عمده براي استفاده گوش. توانند بسيار ارزشمند باشند

  .وب ارائه مي دهد زيادي را براي ماده در گستره جهاني اقعيت هايهاي هوشمند يك يابنده وب كه و يگوش -1

  .حتي اين سودمندي را هم بيشتر مي كنند)كه عموماً اي پي پي اس ها ناميده مي شوند(كاربردهاي ارزانتر -2

  )1شكل (.برچسب هاي باركدي دوبعدي براي ساختن اشيائ هوشمند مي توانند بكار روند-3

خلق مي كنند مثل تأثير آن روي ت تأ ثير قرار مي دهد معه را تحدنياي كامپيوتري متحرك كه جا در مجموع اين تواناييها يك

  .آموزش شيمي كه حتي بزرگتر از تأثير كامپيوترهاي شخصي بر آن مي باشد

شايد بسياري از معلمان دبيرستان آوردن تلفن همراه را به مدرسه تحريم كنند چون از اتالف وقت دانش آموزان بخاطر ور رفتن به 

م توجه جزئي به درس دارند و ابزار وبرخي از معلمان معتقدند كه دانش آموزان بصورت مدا.تدريس هراس دارندتلفن و متن دادن در حين 

ركز حواسشان را كنترل كند پس ترجيح مي دهند تا از تمرينهاي كالسي براي تمركز حواس دانش آموزان مو تلفن ها مي تواند افكار و ت

هاي هوشمند در  يقدند كه به اين نوع آموزش نيازمندند و پذيراي استفاده از ابزار وب و گوشولي بيشتر دانش آموزان معت.استفاده كنند

بخشهايي از كالس را به  تكنولوژي روشن و بخشهاي ديگر را  ،طوالني تر كالسي تدريس و آموزش هايمي توان در .كالس درس هستند

كه فقط زمانهايي معين دانش آموزان مجازند از اين ابزار استفاده كنند و  ، ولي بايد به آنها آموزش دادبه تكنولوژي خاموش اختصاص داد

استفاده از لپ تاپ  )Warschauer, M.2007 ("وارسچر"طبق تحقيقات انجام شده توسط .در زماني ديگر استفاده از اين ابزار مجاز نيست 

ساده تر بودن هدايت - 3يادگيري مستقل و جداگانه بيشتر - 2تازگي بيشتر در زمان يادگيري - 1:مراه دارده ها در كالس نتايج زير را به

به نظر مي رسد كه اينها  اهداف مطلوب هر كالسي باشند اگر چه مقاله وارسچر .يادگيري عمقي بيشتر- 5تحقيق تجربي بيشتر- 4تحقيق 

رس راهنمايي هستند  ولي مي توان گفت كه يك گوشي هوشمند هم بسياري از و مدامبني بر كاربرد لپ تاپها براي استفاده در دبيرستانها 

به آن تمايل دارند تفاوت اساسي بين لپ تاپ ها و گوشي هاي هوشمند كه امروزه دانش آموزان .اين مشخصه ها را بصورت مشابه دارد

مشكل اصلي اينست . توانند دسترسي داشته باشندچون گوشي هاي هوشمند در هر جايي با آنان حمل مي شود و همه جا به اطالعات مي 

در اينگونه مواقع مي توان تكاليف را .كه همه دانش آموزان گوشي هوشمند ندارند و بسياري از آنان تلفن همراه هايي با قدرت كمتر دارند

با  .گوشي هوشمند داشته باشدبصورت جمعي و دانش آموزان را در گروه هايي طراحي كرد  به صورتي كه حداقل يك نفر در هر گروه 

چندين استاد شيمي آموزش شيمي را .كاهش قيمت تلفن و دسترسي بيشتر دانش آموزان به گوشي هوشمند اين نگراني كمتر مي شود

راي ب ابزارهمراه  از   )Abilene Christian ("ابيلن كريستين"استاد شيمي در دانشگاه .بااستفاده از گوشي هاي هوشمندشروع كرده اند

آيفون ها يا آي پاد هاي لمسي را در بين دانش آموزان منتشر كرده  آنها ه يزيرا مدرس كرده است بطور منظم استفادهآموزش شيمي 

پادكست هاي طراحي شده روي گوشي هاي هوشمند  براي  كاربرد قيق دكترايش را روي حبصورت جانبدارانه ت "سنتيا پاول".است

براي توليد و توسعه اين نوع پاد كست ها براي رشته بيوشيمي  "آتمن ساترلين"و با  ي عمومي انجام داده استآزمايشگاه شيم دستورالعمل

چندين دانشمند ديگر در اين زمينه تالشهايي كرده اند از جمله ساختن فيلم .و علوم عمومي براي معلمان تازه خدمت همكاري كرده است

ه عمومي  و استفاده از بار كد هاي دو بعدي براي برچسب وسايل بطوريكه آموزش هاي ويديويي هاي آموزشي  كوتاه براي وسايل آزمايشگا

 .باشند مواد شايد بتوان گفت كه اينها اولين مراحل يك روش جديد براي پيشرفت آموزش.با گوشي هاي هوشمند مي تواند انجام شود

ندن مواد گوشي هاي هوشمند امكان جمعي تر كردن اين گوشي ها را براي و تمايل افراد به خوا)  e-books(افزايش كتابهاي الكترونيكي

آموزش مواد بيشتر مي كند افزايش تعداد خواننده هايي كه از آيپاد ها و ابزار مشابه استفاده مي كنند سبب مي شود كه براي خواندن متن 

اخير ارائه دسترسي به ويدئوها،تصاوير سه بعدي و عكس براريهاي  يك مثال براي مورد.هاي شيمي  نيز اين ابزار را مورد استفاده قرار دهند

بسياري از جداول  .يفون ها نيز اخيراً قابل دسترس است آلي براي در آغاز براي آي پاد ها در دسترس بود و حيرت آورمي باشد كه

ي رسم تركيبات شيميايي و تجسم فضايي حت.اطالعات شيميايي از هر يك از عناصر يا تركيبات شيميايي در دسترس تشكيل شده اند 

ملكولهاي زيستي نيز روي گوشي هاي هوشمند هم اكنون امكان پذير است و همچنين ارائه ملكولهاي بزرگ سه بعدي از بانك اطالعاتي 

همراه .نددسترسي به ميليونها تركيب روي وب بر اساس بانك هاي اطالعاتي ميسر مي شو.)3شكل(قابل دستيابي است RCSBپروتئين 

ميليون تركيب شيميايي  قابل جستجو و تعيين كننده هويت را بخوبي براي بدست آوردن  30شيمي دسترسي به اطالعاتي بالغ بر 
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عنكبوت  .متصدي توليد  را فراهم مي كند 860اطالعاتي شامل ساختارهاي شيميايي ،خواص محاسبه شده و قابل دسترس تجارتي   از 

ميليون تركيب شيميايي بوده كه براي  دسترسي  25ي آن الين خيلي بزرگ كه شامل آگاهي هاي در مورد يك بانك اطالعات شيمي

بعالوه براي كاربردهاي ويژه  بسياري از  اي پي پي اس هاي گوشي هاي هوشمند در . خوانندگان روي گوشي هاي همراه قرار گرفته است

زير در كالس شيمي  وظايف اجراي عمومگوشي هاي  هوشمند را براي ازه مي دهند تا اينها به معلم اج.كالس عموماً مفيد واقع مي شوند

گرفتن يادداشت ها از -3ثبت كردن داده هاي مشاهده شده  -2لينك كردن تصاوير دانش آموزان به فهرست هاي كالسي- 1:استفاده كند

  ادراكي طرح هاي  رسم - 5)نوشته ها(اسكن كردن سند ها- 4روي وايت برد 

اگر چه كتابخانه  ،در كالس را آغاز كرده اندواقعيت مبسوط بررسي چگونگي تركيب گوشي هاي هوشمند  با  تازگي شيميدان هابه 

واقيت مبسوط بصورت تركيبي از داده هاي ديجيتال با تصاويري از .قبال اين قابليت را استفاده كرده اند موزه ها و بعضي كمپاني ها ،ها

نشانه گذاري شده و فاقد نشانه :وجود داردمتداول روي گوشي هاي هوشمند  دو نوع واقعيت مبسوط  .تعريف شوددنياي واقعي مي تواند 

كروي  يابيبراي تصوير روي يك دوربين گوشي همراه مبتني بر موقعيت را واقعيت مبسوط فاقد نشانه گذاري اطالعات ديجيتال . گذاري

اتصال  باسوط نشانه گذاري شده يك نقطه مرجع فيزيكي را همانند يك باركد دو بعدي يت مبعواق.مي افزايد )جي پي اس(محل سيستم 

واقعيت مبسوط نشانه گذاري شده بويژه براي كالس شيمي مفيدندچون يك راه آسان را .به گوشي همراه براي اطالعات استفاده مي كند

يا براي گذاشتن يك لينك روي يك صفحه از كاغذ يا و  علميبراي اتصال اطالعات بصورت مستقيم با يك شيء فيزيكي ،مثل يك وسيله 

و همچنين  باركددرون يك  1URLبرنامه هاي رايگاني براي تبديل .انواع متفاوت باركدهاي دو بعدي وجود دارند.را فراهم مي كند كتاب

واند يك برچسب را روي يك شئ مثل اين باعث مي شود كه شخص بت.براي خواندن نتايج بار كد ها روي گوشي هاي هوشمند وجود دارد

يك بطري و وسيله و يا حتي كاغذ قرار داده و به اين ترتيب با انتقال كد مربوطه به گوشي هوشمند شخص مي تواند براي دستيابي به 

اده شده بار كدها قبال با حمايت رمز گذاري ساختارهاي شيميايي گسترش د.اطالعات آن شيء و يا وسيله به وب سايت مراجعه كند

تغيير مي اين وضعيت درآينده اما با توسعه استعمال ديگرشكلهاي باركدها .است زيادتعداد اين كد ها امروزه پاسخ دهي سريع  بعلت.اند

خواننده  يكي از قوي ترين ويژگيهاي صفحات وب است چون كليك يك ابر پيوند روي يك صفحه وب فوراً )Hyperlinking(ابر پيوند .كند

،تا اينكه شيء شيء راتوسط گوشي هوشمند قابل كليك مي كند ،يك باركد روي يك شيء فيريكي.حه جديد منتقل مي كندرا به صف

باركد برچسب شده روي اشياء هوشمند در .اين چيزي را بنام شيء هوشمند مي سازد .بطور مشابه براي اطالعات بيشتر لينك  شود

باركد روي  يك وسيله مي تواند كاربران  را به ساختار عملياتي به روز شده و يا حتي براي مثال .آزمايشگاه شيمي خيلي سودمند است

باشد آنها موجود روي صفحه وب  ممكن است واقعاًهمانطور كه دستور العملها  .يك فيلم ويديويي براي استفاده صحيح وسيله وصل كند

قادر به در مواقع مورد نياز و يا اكثراًمشابه كه  اي چندگانه ازدستوربه جاي داشتن نگارش هدر مواقع ضروري  مي توانند به روز شوند، 

هدايت كند  طالعات فيزيكي و شيميايياتواند كاربر را به صفحه اي با  يك بطري شيميايي با يك باركد مي.نمي باشنديافتن ساختارهاي 

ي ديدن يك شوي ويويويي در رابطه با روش انجام آن كاربر را برا دتورالعمل هاي آزمايشگاهي مي تواندسحتي يك صفحه ساده  از .

 بي مي كنند،ياايي راكه كدها را مي سازند بازارچندين كمپاني سيستم ه.اين ها تنها آغازي براي كاربردهاي امكان پذير بود. هدايت كند

مي كنند كه بار كدهاي دو بعدي اطالعات اين كمپانيها استدالل .براي نمونه برچسب هايي كه  مقدار زيادي اطالعات را نگه مي دارند  

اگر چه اين .خيلي بيشتري را از فرمت هاي يك بعدي رايج شامل مي شوند و همچنين ايمني ، دقت و بازدهي را بهبود مي بخشند

همگي با هاي ويژه اي استفاده مي كنند ولي ساده انديشي است كه تصور شود اين تكنيكها ه كمپانيها فرمت هاي اختصاصي و پويند

 .گوشي هاي هوشمند بدون آزمايش سازگاري دارد

  

  :محدوديت ها �

ريزي درسي و نوآوريهاي  گروه پژوهشي آموزش علوم، رياضي و فناوري موسسه پژوهشي برنامهانجام شده توسط هاي  بررسيطبق - 1 

   .2هاي نو آشنايي كافي ندارند اولياء با فناوري كه بسياري از معلمان، متصديان آزمايشگاهي و حتي كادر اداري و شده  نشان داده آموزشي

                                                             

1   - uniform resource locator 

  دكتر عابد بدريان و عليرضا منسوب بصيري -2

  

www.chemyazd.com



 

۶ 

 

    در مدارس   هاي نو براي آموزش فناوري  امكاناتعدم وجود   -2

  همچنين هزينه زياد گوشي هاي هوشمند و ابزار  ذكر شده در مقاله براي تمامي دانش آموزان   -3

    عدم دسترسي به امكانات شبكه اي اينترنت  مفيد در سرتاسر كشور -4

همچنين برخي آيين نامه هاي دست و پا گير  آموزشي  كه هنوز بوي سنتي بودن آموزش از آن به مشام مي رسد ، عمالً استفاده از -5

  .اين فناوري عظيم آموزشي را  ناممكن مي كند

  عدم آشنايي برخي معلمان به استفاده مفيد و مؤثر از وب و ابزار  جستجوي اطالعاتي در آن - 6 

هاي الزم براي اشاعه و ترويج فناوريهاي نو در آموزش و پرورش موجود  توان گفت كه در حال حاضر ظرفيت جمع بندي كلي مي در يك

  .است؛ اما با توجه به فراهم نبودن استلزامات، هنوز ظرفيت آموزش فناوريهاي نو در برنامه درسي رسمي موجود نيست
  

  نتيجه

يادگيري در كالس درس و نقش مؤ ثر آن در آموزش شيمي  ابداع و ظهور  -ري در فرايند ياد دهي با توجه به اهميت استفاده از  فناو

نظر به اينكه امروزه اينترنت و دهكده .يك فناوري جديد تر مطابق با سمت و سوي عالقه دانش آموزان در كالس درس احساس مي شود

ه است پس مي توان با هدايت  اين ميل شديد به، به روزآوري اطالعات را در جهاني ناشي از آن، مغز اكثر دانش آموزان را مسخر خود كرد

روشي .ياد گيري سهيم كرد-جهت كاربرد هاي آموزشي  مهار كرد و دانش آموزان را به بهانه استفاده از اين ابزار در تكميل فرايند ياد دهي

ارهاي رسانه اي قابل حمل و جيبي مانند اسمارت فون ها ،آيفون كه در مقاله حاضر ذكر شده است استفاده از گوشي هاي هوشمند و ابز
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