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  :چكيده

ستيابي به اهداف آموزشي كشور و تنها راه همتايي و همراهي داشتن با غافله آموزش و يادگيري مجازي يكي از اصلي ترين راه كارهاي د

اجباري و رنج آور را   "آموزش " مي تواندآموزش شيمي و فعاليت هاي آزمايشگاهي در بستر مجازي، . شتابان فناوري جديد محسوب مي شود

ي مفاهيم شيمي و تحصيل سهل تر و استحكام بيشتر مهارت  موجب پردازش بهينهچون  دهد،اختياري و لذت بخش تغيير   "يادگيري"به 

 –و به اين ترتيب ياددهي حركت مي كند "آموزش"به جاي  "يادگيري"اين فعاليت ها در جهت جايگزيني سازي  .هاي درسي مي شود

و با  جلوگيري ف وقت دانش آموزاناز اتالو  يادگيري و مديريت تدريس مي تواند قابليت رهگيري و پي گيري و ارزيابي به موقع را فراهم

به براي فراگيران در منازل  را نموده و نيز استفاده صحيح از رايانهدريافت باز خوردهاي دبيران، ارتقاء كيفيت يادگيري درس شيمي را فراهم 

  .همراه خواهد داشت
  

 يادگيري  -مجازي، ياددهي يادگيري آموزش شيمي، :هاه كليد واژ
  

  :مقدمه

سوم، بيشتر نظريه هاي تعليم و تربيت نوين و يافته هاي تحقيقات جديد، در طراحي فرايندها و اجراي تكنولوژي يادگيري اعمال  در هزاره

پيش رو قرار مي دهد؛ روش هايي كه در آن ها، فناوري هاي سيار و ديجيتالي را  ،اين امر روش هاي روزآمدي را براي زمينه ي تازه. مي شوند

امروزه لزوم بازنگري در سياست هاي كالن تعليم و . ند تا تكنولوژي يادگيري به صورت همراه و همگام با انتظارات روز پيش برودفراهم ساخته ا

تربيت كشور بيشتر از هر زمان ديگر احساس مي شود و تصميم گيري در مورد جاي گزين سازي مراكز يادگيري به جاي ادامه فعاليت هاي 

  . ]2[ويت فوري قرار مي گيرندمراكز آموزشي، در اول

روش تدريس خطابه اي و سخنراني روشي بسيار كهنه است اگرچه هنوز به عنوان يكي از روش هاي آموزشي در بعضي مواقع خيلي هم 

مسئولين  ايجاب  مي كند كهمعلم  سودمند به كارگرفته مي شود اما روحيه ي نسل حاضر و حضور رقابتي ديگر رسانه ها در مقابل صدا و لحن

  .نگذارند ابزار تكنولوژي را به استخدام معلمان درآورند و در اين ميان معلم را تنها

الزم براي توسعه آن شده است،  در كشور ما و با توجهي كه به آماده كردن بسترهاي و توسعه نقش فناوري اطالعات رشد حال حاضردر 

عمر كوتاه  هايي است كه در از معدود پديده اين موضوع .كند به خوبي خودنمايي مي ه واين پديده در آموزش و پرورش نيز جاي خود را باز كرد

دليل تعاملي كه با محيط پيرامون خود دارد، از   كشور ما نيز به. دخود معطوف كن اي بگذارد و توجه بسياري را به خود توانسته تأثير گسترده

العمر، آموزش براي زندگي بهتر،  مادام هاني در مباحثي مثل آموزش براي همه، آموزشنصيب نيست و با توجه به رويكرد ج بي تحوالت جهاني

 درآوردن هر چه بيشتر جمعيت الزم التعليم و يا افزايش كيفيت آموزش و پرورش و يا حتي هاي خاصي براي تحت پوشش بايست از روش مي

  .هاي آموزش استفاده كند كاهش هزينه

مفاهيم شيميايي غيرقابل لمس و پيچيدگي آن ها اغلب دشوار بوده، كمك به دانش آموزان براي درك  يادگيري و درك شيمي به خاطر

بررسي ها نشان . ف هر معلم شيمي استددرست ايده هاي علمي و پديده هاي شيميايي، و اصالح كج فهمي هاي رايج در آموزش شيمي، ه

  .]4و  3[ت در آموزش شيمي در سرتاسر جهان صورت گرفته استفناوري و اطالعا بردنمطالعات زيادي در بكاردهد كه  مي
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  بحث و نتيجه گيري

امروزه دسترسي گسترده به آموزش و يادگيري در سطوح مختلف آن، به ويژه در مدارس و يادگيري مادام العمر به صورت يك الزام شمرده 

و روش نسبت به بكارگيري تجهيزات مناسب و ابزار مدرن تكنولوژي براي هماهنگي با تئوري تغيير نگرش  و پرورش آموزشبنابراين . مي شود

نسبت به تهيه مهمترين وسيله و ابزار دنياي فرا صنعتي از تاريخ يعني رايانه همت بگمارد و تالش  بايستيو  مي باشد،اقدام ناگزير به  آموزشي

كه اگر ديرتر اقدام نمايد ديري نمي پايد كه استفاده از رايانه به عنوان يك كه تكنولوژي و استفاده از آن را نيز به فراگيران بياموزاند، چرا  كند

در بررسي هايي كه بعمل آمده نشان مي دهد كه بسياري از دانش آموزان استفاده از رايانه را  .وسيله سرگرمي در باور فراگيران نهادينه شود

اگر رايانه نتواند در خدمت فرآيند ياددهي ـ يادگيري درآيد به  بنابراين. نندتفنني و به عنوان وسيله اي براي گذراندن اوقات فراغت مي دا

طوري كه معلمان و فراگيران به وسيله آن به اطالعات جديدي برسند و خود نيز اطالعات جديد تري توليد نمايند بي شك يك ابزار افيوني 

  .شد براي نيروي انساني درآموزش و پرورش  محسوب خواهد

ر وتجهيزات كالس درس ديروز ميز وتخته اي سياه رنگ يا سبزرنگ و چند قطعه گچ بود امروز برنامه هاي رايانه اي يا طرح درس اگر ابزا 

ابزارهاي تكنولوژي درطول تاريخ همواره براي آموزش  .رايانه اي  مي تواند با هدايت و نظارت معلمان، امر آموزش وپرورش را تسهيل ببخشد

آن چه مهم است اين است كه  .طرز استفاده ازاين ابزارها است يادگيري مفيد وكار آمد بوده اند نكته مهم –فرايندياددهي  وتسهيل بخشيدن به

دانش آموزان را در دنياي ذهن خود با محيط زندگي درگير كنند و زمينه  معلمان درطبيعت يا كارگاه يا آزمايشگاه يا حتي كالس درس بتوانند

نقش معلم را از حالت سخران و ارائه ي دهنده ي صرف، به يك تسهيل كننده  فناوري اطالعات،استفاده از  .آنان ايجاد نمايند را براي توليد فكر

   .]5[و راهنما تبديل  مي كند و در نتيجه زمان بيشتري به دست مي آورد تا توجه بيشتري به دانش آموزان در كالس معطوف كند

و نياز به دگرگوني از نظام آموزشي سنتي به يادگيري فعال شرايط مناسبي را براي تحقق  اوري اطالعاتتغيير رويكردهاي آموزشي به فن

بطوريكه يكي از دستĤوردهاي مهم فناوري هاي جديد در آموزش ايجاد آموزش . اهداف كالن آموزشي در شرايط امروزي به وجود آورده است

مجازي يكي از اصلي ترين راه كارهاي دستيابي به اهداف آموزشي كشور و تنها راه همتايي ديدگاه جديد آموزش و يادگيري  .هاي مجازي است

آموزش مجازي به اهرمي مي ماند كه با به كارگيري ابزارهاي موجود فناوري . و همراهي داشتن با غافله شتابان فناوري جديد محسوب مي شود

مجازي به  آموزش. را ممكن مي سازد و آموزش گروهي و همزمان بودن اطالع رسانيو اطالعات، هزينه هاي سرانه يادگيري را كاهش مي دهد 

تعداد كشورهايي كه در حال ارائه اين نوع خدمات آموزشي و يادگيري اند روز به  .صورت واقعيت انكار ناپذير در عرضه زندگي مطرح شده است

  .]6[نات فناوري جديد اطالعاتي براي آموزش مجازي بهره نگرفته باشدروز افزايش مي يابد و كمتر كشوري را مي توان يافت كه از امكا

اما ماهيت  .اگرچه بسياري از فعاليت ها شبيه به كالس هاي درس سنتي است. خواهد كردبا اين روال مفهوم كالس هاي سنتي نيز تغيير 

حركت مي   "آموزش"به جاي   "يادگيري"جايگزيني سازي و فعاليت هايي كه اين فعاليت ها در آن انجام مي شود، متفاوت بوده و در جهت 

در اين ميان معلمان بيشتر در .در واقع با آموزش مجازي امكان برقراري ارتباط عمودي و افقي فراگيران با خود و معلمان به وجود مي آيد. كند

اي در اختيار فراگيران قرار  ا در حجم بسيار گستردهنقش طراحان، راهنماها و هماهنگ كننده امور انجام وظيفه مي كنند و منابع آموزشي ر

تعامالت در فضاي مجازي، محدود به ديوار كالس ها، كتاب هاي يك يا چند كتابخانه و تعدادي محدود از معلم و دانش آموز نمي . مي دهند

شبكه گسترده جهاني . رار مي دهدقاشد، بلكه كالسي به وسعت فضاي بيكران مجازي، بدون محدويت هاي زماني و مكاني در اختيار مخاطب ب

مي منبع ذخيره اطالعات و ابزار بازيابي آن ها بوده، فضاي تعامل اجتماعي يادگيري مشاركتي را گسترده نموده و در ساختار آن تغيير ايجاد 

بنابراين در چنين فضاي آموزشي، فعال تر و  .ماهيت تعامل ميان معلم و دانش آموز توجه شود در آموزش مجازيبايد  ،ديدگاه آموزشياز . كند

در نتيجه مراكز آموزشي . پوياتر از محيط هاي سنتي، يادگيري بهتر و بيش تر و سريع تر از قبل بر اساس نيازهاي روز جامعه صورت مي پذيرد

    . در مواجهه با اين پديده جهاني راهي جزء تغيير نظام هاي سنتي نخواهد داشت در كشور ما

خوش تغييراتي شده است؛ به گونه اي كه ديگر روش تبا پيدايش فناوري جديد در عصر حاضر، آموزش علوم تجربي همانند ساير علوم دس

محيط هاي يادگيري درس شيمي عبارت است از . سخگو نيستندهاي قديمي مرسوم در بسياري از جوامع پيشرفته و يا در حال توسعه، پا

كالس درس و آزمايشگاه و به وجود آوردن محيط سوم در كنار دو محيط ديگر، مستلزم توجه دقيق تر به سه زاويه معلم، منابع آموزشي و 
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فرايند ياددهي  "و  "ديريت مراودات و تعامالتم"،  "ارتباطات و اطالعات"دانش آموز در حيطه ي يادگيري و نكاتي عميق تر به وجه عمده ي 

بدون رعايت فاصله ها و حد و مرزها به بار مي توانند اوري اطالعات نفدانش آموزان با استفاده از. در مثلث آموزش مجازي است "و يادگيري

   .]1[سطح دانش خود بيافزايدو علمي 

ا و فرضيه هايي روبه رو مي شوند كه لمس آن ها به راحتي امكان پذير نيست، شيمي، معلمان و دانش آموزان با نظريه ه فرايند آموزشدر 

د، و نمي توانيم ويژگي ها و رفتار مواد شيميايي در اندازه مولكولي و اتمي، كه با چشم يا حتي ميكروسكوپ هاي قوي نيز قابل مشاهده نيستن

  وجود در اين محيط هاي آموزشي يا انيميشن هاي آماده موجود در بازار، انيميشن هاي ماستفاده از  با بررسي كنيم و اين درحالي است كه

در واقع استفاده از اين محيط . كمك بسيار زيادي به درك عميق و مفهومي شيمي كرده و بسياري از كج فهمي هاي رايج را از بين برده است

ها، يون ها، اتم ها و هم چنين تغييرات شيميايي صورت گرفته در هاي آموزشي با عث تغيير نگرش و توانايي دانش آموزان در تجسم مولكول 

كه اين كار بنا به داليلي .و از آن جا كه شيمي دانشي تجربي است، بنابراين مناسب ترين شيوه تدريس، آزمايشگاه محوري است. مواد مي شود

. ممكن است به صورت عملي قابل اجرا نباشد... ن آزمايش و مانند كمبود مواد و وسايل آزمايشگاهي، وقت گير بودن، پيچيده يا خطرناك بود

در واقع اين روش به يادگيري تجربي  .حال باتوجه به موارد گفته شده مي توان از محيط مجازي براي فعاليت هاي آزمايشگاهي استفاده كرد

در اين روش با استفاده از فيلم و . تباط مستقيم داردمعني مي بخشد، زيرا درك شناختي هر دانش آموزي؛ با شرايط و موقعيت تجربه هاي او ار

ه پويانمايي، ابعاد ميكرو به صورت ماكرو و قابل تصور نمايش داده مي شود به عبارت ديگر، عناصر آن قدر به شرايط واقعي نزديك مي شوند ك

بررسي ها نشان مي دهد كه دانش آموزاني كه نرم  .مفاهيم آموخته شده و راه حل هاي به وجود آمده، قابل انتقال به جهان واقعي مي شوند

در واقع هدف  . ]5[ازارهاي چند رسانه اي استفاده مي كنند نسبت به ساير دانش آموزان عالق بيشتري به درس شيمي از خود نشان مي دهند

ور، باعث ارتقاءي آموزش شيمي در ميان از فناوري ارتباطات و اطالعات و بهره برداري هرچه بيشتر و بهتر از آن در محيط هاي آموزشي كش

تازه اي براي بشريت  ي دريچه زش مجازيوبه عبارت ديگر آم. دانش آموزان و رشد سطح دانش فني و فناوري در مراكز آموزشي مي شود

  .آزمايش ها را با كمترين زمان بدون مصرف مواد شيميايي و اثرات آن انجام دهدفردي بتواند  گشود كه هر

يادگيري، - شيمي مي توانند به واسطه امكانات مفيدي كه اينترنت فراهم مي كند، به جاي استفاده از شيوه هاي غير فعال ياددهي معلمان 

كه از از شيوه هاي فعال استفاده كنند كه در آن ها دانش آموز نقش اصلي را بر عهده دارد در اين زمينه، معلم و دانش آموز هر دو نياز دارند 

 . مند شوند و فناوري اطالعات و ارتباطات به شيوه ي درست بهرهرسانه ها 

الزم است تا فراگير در محيط واقعي قرار گيرد و توانايي به كارگيري دستان خود، كار با يك نيز الزم به ذكر است كه در موارد بسياري 

با اين حال استفاده از . ورت عملي بياموزد و به كار گيرددستگاه واقعي، ديدن مواد شيميايي از نزديك و كاربرد برخي نكات ايمني را به ص

  . آزمايشگاهي مجازي يك نياز ضروري براي آموزش مفاهيم به دانش آموزان است

از  .اختياري و لذت بخش تغيير داد  "يادگيري"اجباري و رنج آور را به   "آموزش"بنابراين به كمك آموزش مجازي، مي توان موضوع 

شيمي و فعاليت هاي آزمايشگاهي در بستر مجازي، موجب پردازش بهينه ي مفاهيم شيمي و تحصيل سهل تر و استحكام  آموزش طرف ديگر

  :يادگيري و مديريت تدريس مي تواند –بيشتر مهارت هاي درسي مي شود، و به اين ترتيب ياددهي 

 . قابليت رهگيري و پي گيري و ارزيابي به موقع را فراهم مي آورد •

 .ف وقت دانش آموزان جلوگيري كنداز اتال •

 . در يافت باز خوردهاي دبيران، ارتقاء كيفيت يادگيري درس شيمي را فراهم مي كند •

مفاهيم ، توليد نرم افزارهاي غالب مفاهيم علمي به صورت بازي هاي رايانه ايدر نتيجه با استفاده از رسانه ها و مواد كمك آموزشي و نيز 

فراهم، و موجب افزايش  به استفاده صحيح از رايانه باعث تغيير نگرش دانش آموزان طمناً توليد چنين محتوايي علمي را آموزش داد كه م

  . يادگيري و آموزش بهتر درس شيمي مي شود
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     :با توجه همه ي اين گفته ها مي توانيم نتيجه بگيريم

و دوام بيشتري خواهد ، سهل تر ت يادگيري عميق تركه در اينصور دست مي يابدبه مفاهيم علمي خود در اين روش دانش آموز  �

 .داشت

  .نشاط بيشتري نيز در كالس ايجاد مي شود ، كالس موفق تري خواهيم داشت و شور واين روشبه دليل جذابيت  �

 .دانش آموزان به درس شيمي عالقه مندتر و فعاليت هاي چشمگيري تري از خود نشان مي دهند �

روهي نيز مشاركت مي كنند، تجربه اين گونه كارها باعث تقويت و رشد مهارت هاي فردي دانش از طرف ديگر چون در غالب گ �

 .آموزان مي شود

       امنيت در مدارس مقدور نمي باشد توسط آزمايش هاي مجازي انجام  يا عدم امكانات كافي و انجام فعاليت هايي كه به دليل �

 .مي شود

 .از رايانه در منازل براي دانش آموزان فراهم مي شود زمينه براي استفاده ي صحيح و بهينه  �
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