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  چكيده

از مهمترين عوامل تاثير گذار بر جهاني شدن، توسعه شبكه هاي مبتني بر وب مي باشد كه در برنامه ريزي نهادها ، سازمانها و برنامه 

كه شيمي علمي كاربردي است  در كتب  دبيرستاني امكان  گنجاندن انبوه   از آنجا. درسي كشورهاي در حال توسعه اثرگذار است

مي توان ضعف روش هاي تدريس فعلي ، كه تنها متكي به منابع  ي كاربردهاي  آن  وجود ندارد ، اما با تغيير محتواي  آموزشي كتب درس

، تحقيقاتي مربوط به زمينه هاي كاربردي ...ين، نظريه ها وكتابخانه اي هستند را بر طرف نمود و در هر موضوع درسي پس از ارائه قوان

دسترسي به اطالعات به روز شده در شبكه ها، : مزاياي اين تحقيق عبارت است از. شيمي در صنايع مختلف و زندگي روزمره ارائه كرد 

. ، زمان كوتاهتر براي دستيابي به منابع  دسترسي آسان در منزل يا مدرسه ، هزينه كمتربراي دستيابي به اطالعات  نسبت به كتب مرجع

براي استفاده از وب به عنوان يك روش تكميلي درس شيمي آشنايي با اصطالحات تخصصي ضروري مي باشد كه مي تواند در آخر هر 

انش آموزان دراين روش دانش آموزان با لينك اطالعات ، با د. بخش كتاب آورده شود ويا از فرهنگهاي تفسيري شيمي استفاده شود

استفاده از شبكه ها به عنوان بخشي . كشورهاي ديگر ارتباط پيدا كرده واز مسائل روز و تاثيرعلم شيمي بر مناسبات جهاني آگاه مي شوند

از روش تدريس مستلزم تغيير نگرش در برنامه ريزان درسي ، مسوالن اجرايي ، معلمان و اولياي دانش آموزان ، تغيير فضاي فيزيكي 

بوده و ... س ها، رايزني و هماهنگي با وزارتخانه هايي كه شيمي درآنها كاربرد گسترده اي دارد مانند وزارت نفت، صنايع و معادن و كال

تغييرات سريع جهاني دراغلب علوم از جمله شيمي به سرعت در وب انعكاس . البته هزينه و نتيجه اين تغييرات را نيز بايد مد نظر داشت

و اگر بخشي از برنامه درسي شيمي برپايه استفاده از شبكه باشد، محتواي كتب درسي متناسب با تحوالت جهاني و نياز پيدا مي كند 

 .كشور پويا خواهد شد

  

  وب  -كتب شيمي دبيرستان  - آموزش شيمي-جهاني شدن    -برنامه درسي :  كليد واژه ها
  

     مقدمه

شيمي به عنوان يك روش تكميلي  اين توانايي را دارد تا به كمك شبكه هاي جهاني  برمبناي وب براي آموزش تدوين برنامه درسي 

ني اسالمي را به همگان ارايه جايگاه تمدن ايرادر دنيايي كه به سمت جهاني شدن مي رود بخشي از بار فرهنگي جامعه را بر دوش كشد و 

دله است آگاهي از كشفيات و اختراعات جديد در حوزه هاي شيمي در دنياي كنوني كه اطالعات با روند بسيار تند در حال مبا .كند

چندان دشوار نيست، معلمان شيمي با به روز كردن اطالعات خود همواره مي توانند بر جذابيت ايندرس بيافزايند كه برونداد اين پويايي 

آنجا كه نفت و گاز از پايه هاي اقتصادي كشور است، ناگفته نماند از . معلمان ، رشد يادگيري و افزايش نگرش دانش آموزان به شيمي است

اهميت دانش شيمي در كشور و دنياي ما ، موجب توجه بيشتر دانش آموزان . شيمي نفت و گاز و صنايع وابسته به آن جايگاه ويژه اي دارد

ن است كه مسئوالن آموزشي كشور در كتب البته اجراي عملي آن نيازمند اي .به آن مي شود و در پي آن انگيزه هاي آنها افزايش مي يابد

درسي جايگاهي براي آن در نظر بگيرند و جامعه اين نياز را احساس كند كه براي حفظ فرهنگ ملي و اسالمي اقدامات جدي و اساسي در 

استفاده از فناوري چنانچه نظام آموزشي ما خواهان پيشرفت درزمينه آموزش و پرورش باشد . آموزش و پرورش و برنامه درسي نياز است

براي . و شبكه هاي مبتني بر وب كه از شاخص ترين دستاوردهاي جديد مي باشد ضروري به نظر مي رسد ICTهاي جديد از جمله  

دست يابي به اين هدف مهم، تقويت دانش معلمان شيمي در زمينه وبالگ نويسي، ارتباط با سايت هاي علمي در داخل و خارج از كشور و 

  .الزم به ذكر است كه موارد ذكر شده براي دانش آموزان نيز بايد در نظر گرفته شود. شنايي با زبان انگليسي ضروري مي باشدهمچنين آ
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  بومي ماندن  جهاني شدن و 

د صنعت ، نفت و گاز و موار ، بخشلم شيمي در زندگي روزمره كاربرد عو همچنين دانشگاه ، شيمي دوره متوسطه  برنامه درسيدر    

بنابراين مي توان از شبكه هاي جهاني كه داراي اطالعات به روز شده هستند به عنوان منبعي غني براي تحقيق . پرداخته شده استديگر  

از . استفاده از اينترنت براي آموزش شيمي نيازمند يادگيري واژه هاي تخصصي و همچنين زبان عمومي است. كاربرد شيمي استفاده كرد

آموزان در مقطع كنوني نسبت به ادوار گذشته آشنايي بيشتري با زبان خارجه دارند، گنجاندن واژه هاي تخصصي درپايان آنجا كه دانش 

از سوي ديگر به دليل غني بودن زبان فارسي نسبت به واژه هاي شيمي در  .كتب شيمي به يادگيري زبان شيمي كمك شاياني مي كند

كشور ما با داشتن پيشينه درخشان در علوم مختلف از جمله در شيمي و ارائه .  پذير است سطح دبيرستان اين امر به آساني امكان

افرادي چون ؛ جابربن حيان و زكرياي رازي كه از مشاهير . مفاخري بزرگ، سهمي غير قابل انكار در علوم، طي ادوار گذشته داشته است

ي علمي و عملي آنها توسط دانشمندان مسلمان و غير مسلمان بكار شيمي در اعصار گذشته بوده اند چندين سده تحقيقات و روشها

البته علم كيميا توسط ديگر دانشمندان ايراني و مسلمان نيز دنبال شده و كشفيات قابل تاملي در آن دوران به جامعه . گرفته شده است

شورهاي مختلف  اروپايي در  قرون  وسطي  و حتي بشري ارائه كرده اند به طوريكه تا چندين قرن روشهاي ابداعي اين دانشمندان در ك

اطالع دانش آموزان از اينكه زماني دانشمندان ايراني واسالمي درعلوم مختلف زمان .  دوره  رنسانس  مورد استفاده  قرار مي گرفته است

علوم وتحقيق در بي توجهي به سر خويش در زمينه تحقيق و تاليف در اوج شكوفايي بودند در حاليكه اغلب كشورهاي اروپايي نسبت به 

آشنايي دانش آموزان از وضعيت سواد و مورد اهميت واقع شدن علم و دانش و دانشمندان در مناطق .  مي بردند ضروري به نظر مي رسد

ي از عوامل مختلف سرزمين هاي اسالمي با مناطق ديگر دنياي قديم و نيز آگاه بودن ازغناي علم و فرهنگ درايران قديم مي تواند يك

بنابراين زمانيكه دانش آموز با آگاهي و افتخار از  گذشته خويش براي تحقيقاتي كه در برنامه درسي . اصلي در هويت بخشي به آنان گردد

گنجانده شده دردنياي اينترنت كه موجب تسريع جهاني شدن گرديده ،  وارد مي شود با چالش هاي كمتر روبرو شده و كمتر تحت تاثير 

  .به هاي حاكم بر شبكه هاي جهاني قرارمي گيرندجاذ

توجه ويژه به اساتيد پژوهشگر ، گرامي داشت آنها ، دعوت از آنها در همايش هاي آموزش و پرورش در سازمان ها يا در شهرستان ها 

آفريني براي جواناني كه آينده ساز ار و معرفي آنها به دانش آموزان و دانشجويان عالوه بر ارايه و ياداوري مطالب، در ايجاد انگيزه و افتخ

  .اين مملكت هستند هويتي ملي مي آفريند

استفاده از وب تنها به صورت استفاده از فايل هاي متني موجود در صفحه اصلي وبالگ  نخواهد بود و دانش آموزان ازلينك هاي  

. استفاده مي كنند... ا ، نمونه سواالت ،  آزمونهاي المپياد و موجود در وبالگ ها كه مطالبي از قبيل ؛ مفاهيم كليدي و اساسي ، آزمايشه

همچنين آنها در شبكه ها دوستاني پيدا كرده و از محيط ها و تاالرهاي گفتگو براي برقراري ارتباط با دانش آموزان كشورهاي ديگر بهره 

سترش فرهنگ ايراني اره كاربرد شيمي به نوعي درگير گبرنامه ريزي كرد تا دانش آموزان هنگام تحقيق درب طوريمي توان . خواهند برد 

همانطور كه دانشمندان اعصار گذشته جزو مفاخر و  .يعني در بطن يك كار علمي ، آموزه هاي فرهنگي نيز جاي داد. و اسالمي شوند

صنايع داخل كشور مشغولند و  فرهنگ و هويت ما به شمار مي آيند تحقيقات علمي دانشمندان عصر حاضر چه آنهايي كه در دانشگاهها و

افتخارات محسوب شده و مي توانند سهم به سزايي در خودباوري  چه آنهايي كه به هر دليل در خارج از كشور به اين مهم مي پردازند جزو

و پشتوانه اي  بنابراين در تحقيقات درسي دانش آموزان با جستجو در شبكه ها با دستي پر. و هويت دادن به دانش آموزان داشته باشند

در اين صورت آنها ديگر تنها جستجو كننده  اطالعات  نخواهند بود  بلكه  با معرفي اين  . محكم مي توانند با ديگران ارتباط برقرار كنند 

راني مي توان تبليغ  بخشي از فرهنگ ملي كه نتيجه چند هزار سال تمدن اي. مفاخر سهمي  در ارائه داشته هاي فرهنگي خواهند داشت 

البته يكي از شرايط موفقيت در اين تبليغ فرهنگي احاطه داشتن دانش آموزان به علوم . و اسالمي است را به عهده دانش آموزان گذاشت

  . است كه در اين ميان وبالگ نويسي و استفاده حرفه اي از فضاي اينترنت ضروري است  ictروز يعني 

اشياء و وسايل پيرامون ما دارد، بنابراين محرك ها و انگيزه ها براي تحقيق در شيمي به شيمي كاربردهاي زيادي در زندگي روزمره و 

بنابراين براي دانش آموزان عالقه مند به وبالگ نويسي اين امكان وجود دارد كه مطالب متنوع  از . آساني در دانش آموزان بوجود مي آيد 

انش آموزان  در شهرها و يا  كشورهاي ديگر از آن به عنوان منبع  اطالعاتي استفاده كاربرد  شيمي را در  وبالگهاي خود قرار دهند تا  د

همچنين  آنها در وبالگ خود  با  لينك به  نهادها و موسسات فرهنگي و گردشگري مي توانند نقشي در معرفي فرهنگ و جاذبه . كنند

وانند بصورت انجمن ها و  گروههايي از امكانات آموزش و پرورش دانش آموزان براي اجراي اين  طرح مي ت. هاي گردشگري داشته باشند

با توسعه اينترنت و دسترسي آسان به اطالعات ، در حال حاضر دانش . و هماهنگي بين اين وزارتخانه و سازمانهاي مربوط  استفاده كنند
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ايجاد بسترهاي الزم و تدوين برنامه هاي ميان مدت و آموزان كشور  بيشتر به جستجو پرداخته و  دريافت كننده اطالعات مي باشند اما با 

بلند مدت  مي توان آنها را به افرادي با توانايي ارائه اطالعات تبديل نمود و اين اطالعات مي تواند هنگام تدوين برنامه هاي آموزشي 

..... اوان از جمله نفت و گاز ، آهن ، مس ،كشور داراي ذخاير زيرزميني فر. توسط كارشناسان گروههاي آموزشي مختلف تهيه و تنظيم شود

چنانچه اين صنايع نتايج تحقيقات، نحوه توليد محصوالت ، اهميت محصوالت توليد شده  در  بازارهاي داخلي و جهاني و برخي . است 

ت استفاده آسان تر از اطالعات ديگر در مورد محصوالت را در سايت هاي خود قرار دهند و تعاملي بين اين صنايع و نظام آموزشي جه

اطالعات ارائه شده وجود داشته باشد قطعا در تحقيق شيمي كه به عنوان روش تكميلي آموزش مطرح است گامي موثر توسط دانش 

آموزان برداشته خواهد شد و دانش آموزان با دستيابي به آن، اطالعات مورد نياز را گرداوري كرده و اهميت و جايگاه صنايع در دنياي 

روز بخصوص صنايع نفت و گاز را در مي يابند و به اين باور مي رسند در كشوري زندگي مي كنند كه مي توانند سهم مهمي در ام

  . مناسبات جهاني داشته باشند
    

  محدوديت هاي آموزش شيمي و جهاني شدن

كه رشد مي باشد كه از نظر محتواي يكي از شبكه هايي كه در كشور ما در جهت ارتقاي دانش از جمله شيمي ايجاد گرديده ، شب

شبكه رشد در كشورمان با هدف ارتباط دانش  .و همچنين معلمان و دانشجويان استآموزشي داراي سطح مطلوبي براي دانش آموزان 

شبكه نتوانسته اما واقعيت اين است كه در حال حاضر اين . آموزان، اولياي آنها و همه  افرادي كه به نوعي درگير آموزش هستند ايجاد شد

در تهيه برنامه آموزشي و  مي توان كاربرد كمتر معلمان از اين شبكه .است آنچه كه براي استفاده از آن پيش بيني شده را تحقق بخشد

كمبود امكانات در زمينه   همچنين. را از عوامل مهم در تحقق نيافتن اهداف آن نام بردمطرح نشدن محتويات آن در كالس هاي درس 

ICT  در حال حاضر تبادل اطالعات . شبكه جهاني مطرح نموداين شبكه و همچنين  در استفاده از موانعمهمترين را مي توان يكي از

در مناطق محروم امكان تهيه و . دراينترنت با سرعت مناسبي انجام نمي شود و اين دست آورد مهم در همه نقاط كشور توسعه نيافته است

خانواده ها كمتر به چشم مي خورد و اين در حالي است كه در مدارس آن مناطق نيز اين مشكل همچنان وجود استفاده از رايانه توسط 

در بسياري از مدارس كشور به دليل كمبود مكاني ويژه براي استقرار رايانه، ايجاد شبكه و همچنين تعداد كم رايانه ها و قديمي . دارد 

مشكل ايجاد  ، در صورت وجود اين امكانات در مدارسهمچنين . اين فناوري هنوز وجود نداردبودن تعدادي از آنها امكان استفاده از 

بنابراين تهيه . در نظر گرفتمي توان از موانع موجود ، سرعت شبكه و موارد ديگر را   رايانه ها نگه داري از  ،آن  پشتيباني از شبكه و 

توجه به اين نكته ضروري است كه . نمي شود و مستلزم هزينه هاي هنگفت است امكانات آموزشي براي استفاده از وب به آساني ميسر

  .هزينه كردن براي تربيت دانش آموزاني با داشتن سواد علمي و آگاه به علوم روز هدر دادن منابع مالي نيست

ي مجازي در جهت بهبود و اين در حالي است كه در كشورهاي داراي آموزش و پرورش پيشرو ، هزينه هاي زيادي براي توسعه فضا

نكته . در سايت هاي آموزشي وابسته به دانشگاه ها، يا استان ها و شهرستان مي توان  يافت . ارتقاي كيفيت آموزشي صرف شده است 

آزمايشگاه و نكات : مطالب طبقه بندي شده متعددي از قبيل شقابل تعمل اين است كه در بيشتر سايت هاي آموزشي شيمي ، آموز

. مي توان يافت كه نظريه هاي روانشانسي و يادگير ي را مد نظر قرار داده اند را.... وط به آن ، فيلم هاي آموزشي، تاالرهاي گفتگو و مرب

. دراين بين بايد به وبالگ هاي آموزشي شيمي در كشور اشاره كرد كه در اغلب موارد دبيران شيمي براي ارايه مطالب ايجاد كرده اند

اغلب موارد در سطح دانش آموزان است و چنانچه با نظريه هاي يادگيري و مطالب به روز ارتقاء يابد زمينه هاي مناسبي در  مطالب موجود

به نظر مي رسد حمايت نشدن اين وبالگ ها از طرف ادارت  و سازمان ها يكي از موانع . را براي گسترش آموزش شيمي فراهم مي كند

ان آموزش و پرورش در هر استان برنامه ريزي مطلوبي داشته باشد مي تواند از پتانسيل موجود در اگر سازم. موجود در اين حيطه باشد

با ايجاد يك سازوكار مناسب و ايجاد انگيزه در بين دبيران استان و استفاده از تجربيات ، مطالب . اين زمينه به بهترين وجه استفاده نمايد

توان انتظار داشت بتوان در كشور به تعداد استان ها دپارتمان ها آموزش شيمي تاسيس كرد كه مي ...... آموزشي ، خالقيت هاي معلمان و 

ارتباط و فعاليت آنها از طريق وبالگ مربوطه باشد و دبيران شيمي با عضويت در اين وبالگ ها موجب ارتقاي علمي خود و مجموعه دانش 

ازمان ها با يكديگر ايجاد يك مجموعه قوي كه از يكديگر حمايت مي كنند مي با ارتباط سايت هاي شيمي س .آوزي خود را فراهم آورند

توان اطالعات گسترده تري از شيمي را در اختيار همكاران ، دانش آموزان و حتي محققان قرار داد و از اين طريق ارتباط گسترده علمي ، 

ي توان اهداف فرهنگي كشور را نيز گنجاند و  در دنياي مجازي در اين فضاي آموزشي م. فرهنگي بين دانش آموزان و معلمان ايجاد كرد

  .راني تربيت كرديدانش آموزاني با دانش كافي و معتقد به فرهنگ و مليت ا
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  و نياز تغير نگرش جهاني شدن 

متناسب با آن تحت .... .نوع رفتار ، ديدگاه هاي زندگي ، پژوهش و ) وب ( با افزايش توسعه ارتباطات و استفاده از شبكه هاي جهاني 

نكته قابل تامل اين است كه در حال حاضر خانواده ها استفاده از كامپيوتر و بخصوص اينترنت را    .تاثير قرار گرفته و تغيير كرده است

به روز شده كار تغيير باور اولياي دانش آموزان و پذيرفتن دنياي جديد و استفاده از امكانات و اطالعات . نوعي سرگرمي جديد مي دانند

راه چاره اين است كه آموزش و پرورش با مشاوره دادن و  جلسات  توجيهي در روشن كردن  ذهينت والدين . آساني به نظر  نمي رسد

رسانه ها از . ازسوي ديگر اين اقدام عزم  ملي را مي طلبد و آموزش و پرورش به تنهايي نمي تواند از عهده آن برآيد. برنامه ريزي كند

مله تلويزيون و همچنين استفاده از نيروي فكري مبلغان مذهبي مي توانند نقش بسيار موثري در تغيير ذهنيت عموم جامعه در استفاده ج

اگربراي تحقق اين امر چنين همتي بوجود آيد قطعا در زماني نه چندان طوالني والدين خود مشوق . صحيح از اينترنت ايجاد كند

همچنين خود دانش آموزان مي توانند در تغيير ذهنيت . از اينترنت براي بهبود كيفيت آموزشي خواهند شد فرزندانشان در استفاده 

آنها مي توانند براي برخي مشكالتي كه در زندگي روزمره اتفاق مي افتد، اطالعاتي براي رفع . والدين در استفاده از اينترنت سهيم باشند

عرفي سايتهايي كه اين آگاهيهاي مفيد را در اختيار آنها مي گذارند اعتماد والدين رابه اين دستاورد آن از طريق اينترنت پيدا كرده و با م

به اين طريق دانش آموزان مي توانند با جلب اعتماد والدين امكانات . جديد جلب كرده و خود آنها هم  در استفاده از آن گام بردارند

به عنوان بخشي از برنامه ) فاوا( از سوي ديگر استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات . بيشتري براي تحقيق در اينترنت داشته باشند

ارائه كالسهاي ضمن خدمت هايي كه جنبه كاربردي . درسي نيازمند مهارتهايي است كه بايد معلمان و متوليان مدرسه آنرا دارا باشند

براي   . اشد  مي تواند  گامي موثر در ارتقاي  سطح علمي معلمان داشته باشد داشته و صرفا استفاده از امتياز اين دوره ها مد  نظر نب

حضور پررنگتر معلمان در اين دوره ها مي توان با دادن امتيازاتي براي حضور و كسب موفقيت در آزمون هاي علمي و عملي، انگيزه حضور 

كاربردي از فاوا و فضاي وب بايد انگيزه كافي داشته  باشند تا معلمان پس از كسب مهارتهاي الزم در استفاده . آنان را افزايش داد

بنابراين براي افزايش انگيزه .  تحقيقات برنامه ريزي شده در استفاده از وب كه در برنامه آموزشي درنظر گرفته شده است را تحقق بخشند

در صورتي كه بتوان معلماني با انگيزه براي اجراي اين  .و همكاري معلمان براي اجراي اين طرح، بايد برنامه ريزي هاي الزم انجام شود

معلمان خود بايد چند گام از دانش آموزان جلوتر . روش پرورش داد امكان تربيت دانش آموزاني با هدف و انگيزه باال ميسر خواهد شد

ز مسيرهاي درست، تحقيق آنها را هدايت باشند تا بتوانند در تحقيقاتي كه به دانش آموزان ارائه مي دهند بصورت هدفمندعمل كرده وا

براي تحقق اين امر آموزش و پرورش مي تواند امكاناتي فراهم كند تا معلمان عالوه بر داشتن رايانه هاي مناسب فرصت و امكان . كنند

ل معلمان در انتقال استفاده از اينترنت را به صورت گروههاي كاري درمدرسه يا دوره هاي ضمن خدمت داشته باشندكه نتيجه آن تعام

معلمان بايد به اين باور . تجارب با يكديگر و تجربه عملي مسيرهايي است كه دانش آموزان در آينده در تحقيقات خود طي خواهند كرد

در و محيط وب مي تواند در دستيابي به سطوح باالي يادگيري موثر باشد و اين فناوري جديد موجب اختالل   ICTبرسند كه استفاده از 

چنانچه يك معلم خود به اين باور برسد كه استفاده  از وب مي تواند اطالعا ت سودمندي در . دستيابي به اهداف آموزشي نخواهد شد

اختيار وي و دانش آموزان قرار دهد مي تواند با برنامه ريزي صحيح و زمان بندي كالس فرصت كافي براي استفاده از امكانات آموزشگاه 

قيق را فراهم آورد تا از اين طريق امكان معرفي كاربردهاي عملي شيمي در بخش هاي مختلف مانند كشاورزي ، داروسازي براي انجام تح

را بوجود آورده و به معرفي جايگاه اين علم در ايران و جهان بپردازند و در كنار آن با اشاره به دستاوردهاي عملي و ...... ، پزشكي ، 

راه دستيابي دانش آموزان به منابع اطالعاتي مورد نظر را آشكار كرده و آنها بتوانند از محيطي كه وب براي فرهنگي در گذشته و حال، 

  .آنها فراهم مي كند منابع مورد نياز خود را جستجو كنند
  

    دستيابي به اطالعات  شبكه جهاني و 

الت بهره مندي از امكانات آموزشي يكسان توسط يكي از شاخص هاي عد. دين اسالم براي عدالت اهميت ويژه اي قائل شده است

دولت براي همه دانش آموزان كشور است، چه آنهايي كه در مناطق محروم زندگي مي كنند و چه آنهايي كه در شهرهاي بزرگ از امكانات 

ن بهره مند شدن همه دانش آموزان اگر بسترهاي الزم براي استفاده از وب در تمامي نقاط كشور ايجاد شود، امكا. فراوان استفاده مي كنند

از منابع اطالعاتي فراوان موجود در شبكه جهاني ميسر شده و مساله عدم دسترسي دانش آموزان در خانواده هاي محروم به اين اطالعات 

مطلوب در دين كه به روز بوده و جهت تحقيق و تكميل فرآيند آموزشي مورد نيازاست مرتفع مي شود و اين مسئله همان توسعه عدالت 

از سوي ديگر اگر بين دانش آموزان كشورمان و دانش آموزان كشورهايي كه داراي نظام تعليم و تربيت پيشرو هستند در مقام .  ما است

www.chemyazd.com



5 

 

مقايسه برآييم به آساني در مي يابيم كه در حال حاضر دانش آموزان ما نسبت به آن كشورها از منابع اطالعاتي موجود در شبكه هاي 

اما زماني كه استفاده از اينترنت پرسرعت در مدارس و مكان هاي آموزشي و فرهنگي امكان . ي بسيار كمتر استفاده مي كنندجهان

پذيرشود دانش آموزان در شهرهاي مختلف كشور ما با شهرهاي بزرگ دنيا امكان بهره مندي يكسان از اين منابع به روز شده را خواهند 

امكان استفاده از آن تا حدودي موجب حركت به سمت يكسان سازي برخي آموزش ها در كشورها و همگام  بنابراين توسعه وب و. داشت

  .شدن آموزش آن دروس از جمله شيمي خواهد شد
  

 جهاني شدن و مزاياي استفاده از شبكه جهاني براي آموزش شيمي

در اين روش دانش . عني مدرسه و زمان محدود در مدارس استاز مزاياي استفاده از اينترنت محدود نبودن آموزش و تحقيق به مكان ي -1

  . آموزان در منزل با فراغي باز به يادگيري و آموزش غير مستقيم از طريق وب مي پردازند

 از مزاياي ديگر اينكه تهيه انبوه كتابهاي مرجع كه دائما در حال چاپ هستند هزينه زيادي براي مدارس خواهد داشت در حاليكه در - 2 

  .اينترنت مطالب به روز شده با هزينه كم  در دسترس قرار دارد

استفاده از وب به عنوان منبع اصلي تحقيق اين امكان را فراهم مي آورد تا دانش آموزان شهرهاي مختلف با هزينه پايين با يكديگر    -3

  .مبادله شود و از نتايج تحقيق هم بهره مند شوند در ارتباط بوده و محتواي آموزشي تهيه شده توسط آنان در زمان كوتاهي بين آنان

زماني كه دانش آموزان از دوره  دبيرستان به مطالعه و تحقيق از اينترنت روي آورند ، بسترهاي  مناسبي براي تحقيق و پژوهش در    -4

اينترنت است وجود دارد و مسئوالن  البته در اينجا خطر تسلط زبان انگليسي كه زبان غالب در. مقاطع باالتر تحصيلي فراهم مي شود

  .فرهنگي كشور بايد دراين مورد چاره انديشي كنند

  مطالب اصلي كه مورد نياز  به غيراز هنگام جستجو از مزاياي  ديگر اين  ست كه  دانش آموزان   -5

قرار گرفته و موجب افزايش آگاهي آنها در شوند كه قطعا برخي از اين مطالب مورد توجه آنها  ست با مطالبي از علوم ديگر  آشنا مي آنها

دهند و يا شغلي كه  اي  كه آنها براي دانشگاه انجام مي تواند در انتخاب رشته اين آشنايي مسلما مي. هاي ديگر علوم خواهد شد حوزه

  .براي خود در نظر دارند تاثير گذار باشد

كالس ها كه اغلب بصورت سنتي و معلم محور است خارج شده و  در تدريس موجب مي شود كه شيوه تدريس در ITاستفاده از    -6

 –استفاده از وب براي يادگيري كه  مبنتي  بر كاوشگري  باشد موجب بهبود  فرآيند  ياددهي . محور درآيد –بصورت پويا و دانش آموز 

  .يادگيري ، توسعه تفكر خالق و تربيت  دانش آموزاني با يادگيري در سطوح باال مي شود

استفاده از وب اين حسن را دارد كه به درك مفاهيم اساسي و كليدي توسط دانش آموزان  كمك كرده و مي تواند برخي دشواريهايي   -7

  .كه در درك مطالب موجود در كتب درسي وجود دارد را رفع  نمايد
  

  نتيجه گيري

با توجه به گسترش سريع علم شيمي در حوزه  .يشرفت استعلم شيمي مانند ديگر علوم تجربي با توجه به نياز بشر همواره در حال پ

نبايد انتظار داشت كه اين پيشرفت بطور ...... هاي گوناگون و ارتباط زياد آن با علوم ديگر از قبيل زيست شناسي ، دارو سازي، فيزيك و 

حت تاثير اين پيشرفت ها همواره بايد به روز هاي درسي علوم تجربي ت برنامه البته بايد در نظر داشت.سريع در كتب درسي انعكاس يابد

اگر برنامه درسي از جمله شيمي تنها متكي به كتب درسي باشد قطعا تنها قادر است به بيان مفاهيم . باشد و مطالب جديدي  ارائه كنند

در زندگي روزمره ، مسائل محيط  اساسي و بنيادي بپردازد و توانايي معرفي كاربردهاي متنوع شيمي در مواردي چون ابزارهاي بكار رفته

و  ريزي شده كه مبتني بر وب اما در يك برنامه درسي پويا  مي توان اين ضعف را با تحقيقات برنامه.را نخواهد داشت..... زيست ، انرژي و 

ن با اين فناوري آشنا شوند دانش آموزاپيش از استفاده از اين روش نياز است تا معلمان و سپس . باشد اجرا نمود استفاده از شبكه جهاني

و اطالعات كافي در مورد اهميت شيمي در زندگي امروز، جايگاه آن در صنايع كشور، نقش آن در تعامالت سياسي منطقه و جهان و 

.  ودهمچنين جايگاه اين علم در گذرتاريخ و نقش دانشمندان ايراني و مسلمان در توسعه و پيشرفت چشمگير آن طي اعصار گذشته ارائه ش

در اين صورت دانش آموزان در آموزشي كه مبتني بر وب است به شيمي تنها از منظر يك علم كاربردي در صنعت نگاه نخواهند كرد بلكه 

آنها در مي يابند كه اهميت يك علم از جنبه هاي مختلف علمي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي ديني نيز قابل تامل است و دانش 

اخت دست مي يابند عالوه بر اينكه بايد در دروس خود براي ترقي و پيشرفت كشور خود تالش كنند، عهده دار بخشي از آموزان به اين شن

به نظر مي رسد ايجاد يك شبكه تعاملي از سايت هاي .بار فرهنگي جامعه كه به علت جهاني شدن در معرض تهديد قرار دارد نيز باشند
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ت هاي مفيد همچون رشد و سايت هاي شيمي معتبر ديگر و لينك سايت هاي معتبر خارجي مي شيمي در استان ها و استفاده از ساي

تواند در ايجاد ارتباط علمي و همسوگرايي براي رسيدن به اهداف برنامه درسي شيمي كه مد نظر سياست گزاران اين رشته مهم است 

  .تاثير به سزايي داشته باشد
    

  منابع

در گروه پژوهش يادگيري شيمي ؛   -اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي  مندي از فناوري هاي بهره شيوه هنرپرور، بهاره؛ بدريان ، عابد ؛  -1

  ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي، تهران هاي درسي علوم، رياضي و فناوري، موسسه پژوهشي برنامه برنامه

  افروز، غالمعلي ؛ فرآيند جهاني شدن و چالش هاي فرهنگي ؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمي -2
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