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 :چكيده

دود به كار متخصصان شده است ولي مح پيشرفت علم در اين برهه از زمان به طور كلي. ممادرعصرتورم علوم تجربي زندگي مي كني

كليه تحوالت در جهت رشد و تكنولوژي شكافت . ، قلمرو كار متخصصان، فني تر، علمي تر و محدودتر مي شودهرچه علم پيشرفت مي كند

جداگانه علم شيمي يك تخصص  . ه پرتوي از مجموعه علم شيمي مي باشداتم و استفاده از انرژي هسته اي تا يافته هاي نانو تكنولوژي، هم

به حساب نمي آيد، بلكه مجموعه اي حاصل از پيوند شاخه هاي مختلف دانش است كه علم شيمي به عنوان يك علم ريشه اي توانسته در 

فرايند آموزش اين علم اصيل  .امنيت فراهم سازد يك هماهنگي مناسب با ساير علوم براي بشر امروز در زندگي هزاره سوم رفاه، آسايش و

درعصر حاضرفناوري اطالعات و   .كه فضاي فاوا اين امر را تسهيل نموده است نيز، مراحل فني و تخصصي تري را در اين هزاره مي طلبد

يه از جمله درس شيمي نيز مشهود و حائز بر ابعاد گوناگون بشر تاثير گذاشته است،چنانچه تاثيرات اين علم بر دروس علوم پا) فاوا(ارتباطات

ازآنجاكه  .در بسياري از كشورهاي دنيا گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش دروس مورد توجه قرار گرفته است. اهميت است

تواند به  رآمد آنان ميموقع و كا هستند، آموزش وتربيت به) يعني دبيران مدارس(گيري از فاوا، نيروي انساني  ترين عامل در بهره مهم

ها  گيري از فناوري حاصل بهره. كمك كنددر س شيمي  هاي رسمي و غير رسمي  ها در آموزش تر از اين فناوري گيري هر چه بيش بهره

شكل در فناوري اطالعات قادرند نظرات خود را به توانمندمعلمان  .تغيير در روند آموزش، در نحوة يادگيري، و يادگيري باكيفيت است 

تبحر در فناوري اطالعات منجر به فرآيند يادگيري . خالق بيان كنند، دانش را دوباره فرمول بندي كنند و تركيب اطالعاتي جديدي بسازند

مادام العمر است كه در طي آن فرادهنده همراه با فراگير، به طور مستمر آنچه را كه مي دانند به كار مي بندند تا از طريق سازگاري با 

آموزش مبتني بر فاوا، امكان  .الت و كسب دانش بيشتر در به كار بستن فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي خود كارآمد تر باشندتحو

را فراهم مي سازد و در نهايت شرايط تحقق  شيمييادگيري بدون محدوديت زماني و مكاني متناسب با نيازهاي دانش آموزان در درس 

با  حال. ا فراهم مي سازد، كه اين نوع يادگيري بر يادگيري خودراهبر، مستقل، انعطاف پذير و تعامل كننده تاكيد دارديادگيري مادام العمر ر

به تحقق مي  شيميدرس فرايند يادگيري مادام العمر  از طريق ابزارهاي كارآمد و انعطاف پذير فاوا، توجه به جهاني شدن اهداف آموزش،

با ذكر كاربردهاي اين دو مفهوم در هزاره سوم، پرداخته  شيميارتباط بكارگيري فاوا و يادگيري مادام العمردرس در اين نوشتار به  .پيوندد

 .مي شود
  

  شيميآموزش ، يادگيري مادام العمر ،  هزاره سومفناوري اطالعات و ارتباطات ، آموزش  :كلمات كليدي
  

  مقدمه  .1

به عنوان يكي از ويژگي هاي كليدي براي موفقيت در زندگي امروزه و ) فاوا(و ارتباطات آشنايي و توانايي كار با فن آوريهاي اطالعات 

و الزم است كه كليه شهروندان با آن ) 2002، يورديس 2001، سالگانيك 2001لوي و مورمن (رقابت در بازار كار شناخته شده است 

امروزه هم در بين كاربران فاوا و هم در بين  "1سواد كامپيوتر"واژه ي  ).2006توصيه پارلمان و شوراي اروپا در سال (آشنايي داشته باشند 
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برآوردن نياز جامعه براي مهارت . 1در ارتباط با فاوا دو نقش اساسي كه ويژه مدارس است عبارتست از ). 2001بارون (مردم عادي رايج است 

در اين مطالعه به بررسي نقش فاوا در افزايش كيفييت آموزش در . اافزايش كيفييت آموزش در مدرسه ها به استفاده از فاو. 2هاي فاوا و 

به دليل چاپ مقاله هاي متعدد و مباحث بسيار مرتبط با فاوا امروزه، بسياري از . ايجاد يادگيري مادام العمر درس شيمي مي پردازيم

دهد كه معرفي فاوا براي  پژوهش ها نشان مي. ريافته اندفاوا براي ارتقاي تدريس و يادگيري را د پژوهشگران و اساتيد، ظرفيتها و انعطاف

معلم و مدير  2000در تحقيقي كه بر روي بيش از . مقاصد آموزشي، توانايي بالقوه براي ايجاد تغييرات مثبت در عملكرد معلمان را دارد

تر  كمك كرده است تا مؤثرتر و خالقدرصد از معلمان اظهار كردند كه فناوري به آنان  90مدرسه در آمريكا، صورت گرفت، حدود 

امروزه انديشه استفاده از وسايل كمك آموزشي، رسانه هاورايانه ها تقريبا جهاني شده است وبيشتر كشورهاي جهان ). 1384زماني، (باشند

به وجود مي آورد و برسرعت  اينگونه امور به امر تدريس كمك مي كنند، انگيزه وآگاهي. سرمايه گذاري كالني در اين زمينه انجام داده اند

هاي  فناوري )1994( 1»كومپاين«و »براون«بر اساس مطالعات همچنين  ).1383حبيبي و همكاران،(يادگيري مي افزايد - فرايند ياددهي

يادگيري را هاي موجود به كالس درس ببرند و با فراهم آوردن وسائل كمك آموزشي،  هاي جذابي را بر اساس واقعيت توانند برنامه جديد مي

اما در عمل امروزه استفاده از فاوا در مدارس بسيار كمرنگتر از استفاده آن در علوم، صنعت، ارتباطات و ). 1383اسالمي،(قوت ببخشند

وركونيك و كوچي جانسيك ، سوروگو، 2008، اتيكلوس 2007، مچين، مك نلي و سيلوا 2002هاوكينز (بسياري حوزه هاي ديگر است 

2010.( 

اينك بيش از هر زمان ديگر نياز به يادگيري مداوم . توجه نمود كه در دنياي امروز، يادگيري محدود به مطالعه هاي رسمي نيستبايد 

يادگيري مادام . نام دارد  2وجود دارد، يادگيري كه محدوديت سني، مكاني و زماني نداشته باشد؛ اين نوع يادگيري، يادگيري مادام العمر

رخه مداوم يادگيري از آموزش رسمي تا دوران بزرگسالي و يادگيري مستقل در سرتاسر زندگي از طريق فرصت هاي در العمر به معناي چ

، 3بيدخت(اين استراتژي قوي مربوط به تمامي گروههاي سني از جوان گرفته تا پير مي باشد .است) به شكل رسمي و غير رسمي(دسترس 

  ). 1389ياري، (ادام العمر، مجهز بودن به فاوا است پيش نياز و عامل اصلي يادگيري م). 2011

شيمي به عنوان علم مواد و تغييرات آن يكي از علوم پايه مهم در دنياي علم امروز مي باشد كه نقش مهمي در زندگي انسانها دارد و 

و پژوهش در اين علم جايگاه بسيار ويژه اي  مي باشد و استفاده از فاوا و علوم كامپيوتر براي آموزش دائما در حال تغيير و تحول و پيشرفت

بعنوان امر حياتي در زندگي شهروندان به حساب  در نشست هاي بين المللي از كشورهاي جهان خواسته شده تا آموزش شيمي را. دارد

انگيزه وعالقه جهت يادگيري  آورند و با توجه به تاثير اين علم در پيشرفت صنعت ،علوم وتكنولوژي الزم است فعاليتهاي زيادي براي ايجاد

در كشور ما نيز مبحث شيمي از مهمترين و اساسي ترين مباحث درسي در دوره متوسطه مي باشد و . شيمي در دنياي امرو ز انجام پذيرد

  .آموزش اين درس به صورت رسمي از سال اول دبيرستا ن شروع مي شود و رفته رفته تخصصي مي گردد

  تاريخچه و تحوالت موضوع  .2

كه در سال » علم ويادگيري وهنر آموزش «در مقاله اي با عنوان  4انديشه آموزش به كمك كامپيوتر نخستين بار توسط بي اف اسكينر

به نظر وي روش هاي مرسوم آموزشي، به ويژه روش سخنراني وآموزش به وسيله كتاب هاي درسي معمولي، . منتشر كرد؛ آغاز شد 1954

را آنها ياد گيرنده را به فعاليت وا دار نمي كند واز اصول مهم يادگيري استفاده نمي كنند وآموزش برنامه هاي زي روش هاي ناقصي هستند؛

، در تحقيق خود مزاياي 1996در سال 5بيالو وسيوين كاچاال. را كه امروزه تحت عنوان آموزش به كمك كامپيوتر است، پيشنهاد مي كند

وبيان داشته اند دانش آموزاني كه از كامپيوتر در انجام فعاليت هاي  هحيطه نگرش هاعنوان نمودتكنولوژي هاي كامپيوتري جديد را در 

آموزشي وفرهنگي خود استفاده مي كنند داراي عملكرد بهتري نسبت به دانش اموزاني كه از كامپيوتر استفاده نمي كنند 

                                                 
1 - Brown& Kompain 
2 - Lifelong learning 
3 - Bidokht 
4 - Burrhus Frederic Skinner 
5 - Ciava, Bialo& Kachala 
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: مي نويسد » وشيمي شبيه سازي شده به وسيله رايانه شيمي آزمايشات«در مقاله اي تحت عنوان ) 1972( 1جونز. )1387سيف،(هستند

ونتيجه كردكه » يك سري از ده آزمايش با كامپيوتر انجام شد در حالي كه گروه كنترل همين آزمايش را با وسايل آزمايشگاهي انجام دادند«

اين كه در آغاز نگرش گروه آزمايش نسبت به استفاده سرانجام . ميانگين نمرات براي هر دو گروه تفاوت قابل مال حظه اي را نشان نمي دهد

  .)1972جونز،(از كامپيوتر به عنوان آزمايشگاه تفاوت چنداني نداشته درحالي كه در پايان نگرش آنها  خيلي بيشتر از گروه كنترل بوده است

ارزيابي تاثير تدريس آزمايشگاه شبيه سازي شده  مقايسه و «از دانشگاه ايالت آيووا در بررسي خود تحت عنوان ) 1992( 2نجادمحمود ارشدي

با مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون،  نشان داده است نمرات » رايانه اي، در برابر روش سنتي در مدارهاي الكترونيكي جامد

  .)1992ارشدي،(گروه شبيه سازي شده بيشتر از گروه كنترل است

هاي جهاني در اختيار عالقمندان قرار دارد، تأكيد بر طراحي، سازماندهي و استفاده از آخرين پيشرفتبنابراين در عصري كه اطالعات با 

هاي مناسب آموزشي الخصوص در برگزيدن روشها در امر تعليم و تربيت عليهاي گوناگون و انتخاب بهترينها و خالقيتاستفاده از ايده

در آموزش و پرورش در شرف وقوع است و خواه ناخواه دانسته هاي ما و اصوالً علم را تحت تأثير قرار امري عاقالنه است، زيرا انقالبي فناورانه 

اين فناوري ها سبب شده اند تا يادگيري مادام العمر به صورت گسترده و عميق  .ي زندگي ما نيز مؤثر خواهد بودبر نحوه وخواهد داد 

  .كار گرفته شود به
   

 يادگيري مادام العمر .3

فرايندي است كه افراد آن در حفظ و توسعه دانش و مهارتهاي خود كوشا هستند وعالقمند به استفاده از تمامي   دگيري مادام العمر،يا

زگهواره تا گور (( به بياني ديگر يادگيري مادام العمر همان مثل معروف  .)1978ريچاردز،(فرصتهاي زندگي در جهت يادگيري مي باشند

هدف اصلي يادگيري مادام العمر، بهبود . )2002كالگلو،(هيچ يك از محدوديتهاي زمان، سال، سازمان و نهاد را ندارد كه))دانش بجوي است

نگاهي به شرايط .  )2009دميرل،(كيفيت زندگي است و افراد توسط اين نوع يادگيري مي توانند توان بالقوه خود را به بالفعل مبدل سازند

ن حقيقت سوق مي دهد كه يادگيري مادام العمر ضرورت اجتناب ناپذير جامعه ماست و ما نه تنها به دليل كنوني جهان ما را به درك اي

تحوالتي كه در سال هاي اخير به وجود آمده، بلكه به دليل پشتوانه هاي فرهنگي و ديني خود بايد به طور جدي آن را سرلوحه ي برنامه ها 

الش براي تحقق اين ايده، مستلزم تالشي همه جانبه از سوي تمامي دست اندر كاران آموزش و ت. و تصميم گيري هاي خود قرار مي داديم

بكوشد تا به تدارك مقدمات ايجاد يك سيستم يادگيري  الزم است در عرصه ي اين تالش، شيمياما، متوليان بخش آموزش . پرورش است 

سو به تداركات فرصت هاي يادگيري به شكل هاي مختلف بپردازد و از سوي از يك . مادام العمر كمك كند و خود در دو جهت فعاليت نمايد

. در تمام دوره هاي متوسطه برآيد شيميديگر در صدد پرورش و تقويت انگيزه و قابليت هاي الزم براي ادامه دادن به يادگيري  در مفاهيم 

به عبارت ديگر افرادي باشند . هاي يادگيرنده مادام العمر باشند از اين ديدگاه، در پايان دوره متوسطه بايد دانش آموختگان داراي مشخصه

  :  كه داراي ويژگي هاي زير هستند 

       بوده  و از ارتباط آن با ساير شاخه هاي دانش، چگونگي به كارگيري  شيميداراي دانش علمي و تخصصي در يك رشته علمي  -

 . آگاه است ارتباط آن رشته علمي با نيازهاي جامعه،در آن، همچنين از  3روش هاي مطالعه  و حل مسئله   

 ، توانايي در مهارت هاي ارتباطي، 5و تفكر منطقي 4استفاده از منابع اطالعاتي، مهارت در تفكر انتقادي داراي مهارت در حل مسئله،  -

 .هي استمهارت خود رهبري در يادگيري، توانايي در مهارت هاي  فراشناخت و توانايي خود سازماند     

 .احساس تعهد و تعلق نسبت به جامعه خود داردگري و جوفردي است كه عشق و عالقه به يادگيري، روحيه تحقيق و جست -

                                                 
1-  Jones, James Edvard 
2 -Nejad Mahmod Arshadi 
3 - Problem solving 
4 - Critical thinking 
5 - Logical thinking 
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بديهي است، پرورش دانش آموختگاني كه داراي ويژگي هاي مزبور باشند، مستلزم برنامه درسي است كه بر اساس هدف نهايي  

براي اجراي اين برنامه از . اجزاي چنين برنامه اي  داراي ويژگي هاي خاص مي باشند. شده باشد تدوين» پرورش ياگيرنده  مادام العمر «

مي توان استفاده نمود، اما بررسي چگونگي به كارگيري آنها متناسب با شرايط و ) ازجمله استفاده از فاوا(راهكارهاي متعدد و متنوعي

  .تلزم انجام پژوهش مي باشدامكانات موجود در نظام تعليم و تربيت كشورما، مس
  

  و اهداف تدريس آن  در دوره متوسطه  شيميمعرفي اجمالي درس  .4

اي از علوم تجربي است كه از يك سو درباره شناخت خواص، ساختار و ارتباط بين خواص و ساختار مواد و قوانين  شاخه، 1علم شيمي

اج مواد خالص از منابع طبيعي، تبديل مواد به يكديگر و يا سنتز آنها به از سوي ديگر، راههاي تهيه، استخر. كند مربوط به آنها بحث مي

اين علم با تركيب و ساختار و نيروهايي كه اين ساختارها را برپا نگه . ده د روشي كه به صرفه مقرون باشد، مورد بحث و بررسي قرار مي

و سرعت پيشرفت آنها ، شرايط الزم براي فراهم آوردن تغييرات مطلوب و  ها واكنششرح تفصيلي درباره چگونگي .داشته است، سروكار دارد

گيرد و آنهايي  هاي شيميايي همراه است، سنتز موادي كه در طبيعت صورت مي رات انرژي كه با واكنشجلوگيري از تغييرات نامطلوب، تغيي

اگر فعاليت   .گيرد كه مشابه طبيعي ندارند و باالخره روابط كمي جرمي بين مواد در تغييرات شيميايي در علم شيمي مورد مطالعه قرار مي

روزمره و موادي كه روزانه با آنها سر و كار داريم باشد مي تواند به مقدار زياد در دانش ها و آزمايش هاي كتاب شيمي مرتبط با زندگي 

آموزان ايجاد انگيزه و عالقه كند و مي تواند نقش مهمي در افزايش آگاهي يك فرد در زندگي داشته باشد واز اين طريق مطالب آموخته 

برد هايي از شيمي كه مي تواند در زندگي دانش آموزان مؤثر باشد اشاره شده در زير به كار. شده كمتر به دست فراموشي سپرده مي شود

سر در گمي و تنفر  است البته ذكر هر مورد بايد بسيار ساده و قابل فهم باشد و مطالب نبايد به گونه اي بيان شود كه در دانش آموز ايجاد

آموز به نقش و اهميت شيمي در زندگي پي ببرد و حد اقل نكاتي را كند و بايد مطالب به نحوي بيان شود كه در پايان هر كتاب دانش 

  :به داليل زير براي همه دانش آموزان ضرورت دارد شيميآشنايي با دانش . بياموزد كه در زندگي روزمره اش قابل درك و استفاده باشد 

 .شود يعلم دو چندان م نيا تياست، اهم يفتدر كشور ما كه اقتصاد ن ژهياست به و عياز علوم و صنا ياريو اساس بس هيپا يميش .1

تر به  نييپا نيتوان از سن يرا م ستيز طيو حفاظت از مح ييروزمره دارد به عنوان مثال آشنا يبا زندگ يميعلم ارتباط مستق نيا .2

 .دانش آموزان آموخت

انو و بيوتكنولوژي، زيست شناسي و اصول و مباني تكنولوژي هاي پيشرفته با شيمي در پيوند است به نحوي كه درك كاملي از ن .3

 .پزشكي و بسياري از علوم ديگر نيازمند آشنايي پايه شيمي است
 

   شيميهدف هاي كلي از يادگيري درس 

در دوره هاي قبل از دانشگاه به منظور ايجاد نيروي تخصص صورت  شيميمطالعه و فراگيري درسهاي مختلف علوم تجربي باالخص 

  :آموزش آنها آن است كه دانش آموزان در اين دوره ها بلكه هدف از نمي گيرد 

 . ي آشنا شوند ظرفيتهاي علم شيمبا امكانات و  .1

نها آآشنا شده و در موقعيت هاي مختلف زندگي روزمره قادر به استفاده از  متد جديد، جهت يادگيري شيميبا روش علمي مبني بر  .2

 .باشند

 . ن ها به موقع استفاده كنند آبپردازند و از  علم شيميش يابي منابع اطالعاتي بتوانند به جمع آوري، تجزيه و تحليل و ارز .3

                   به هدفهاي فوق دست يابند الزم است  دانش آموزان در دوره متوسطه به نكات ذيل توجه  شيميبراي آنكه دانش آموزان بتوانند در درس 

 :كنند

  

                                                 
1 -Chemistry 
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   1دانش و اطالعات: الف 

 . را فراگرفته باشند  شيميهاي علم موضوع و فايده  •

 آشنا باشند  شيميبا مشخصات كلي علم  •

 . ، عملكرد و پديده هاي حاصل از آنها را تشخيص دهند شيميعوامل و فرايندهاي بيروني و دروني تغيير دهنده در قوانين  •

  و ذهني  فيزيكيمهارتهاي : ب

 .شنا باشندآ شيميبا روشهاي جمع آوري و پردازش اطالعات در دانش  •

 .را در موقعيتهاي جديد تفسير كنند شيميپديده ها و فرايندهاي  •

 .در برابر مسائل و پديده ها قادر به فرضيه سازي و ارائه ي راه حل هاي منطقي باشند •

 .براي انجام دادن فعاليتها از ابزاري ساده استفاده كنند •

 .خودر ا به روشني بيان نمايندايده هاي ... با تهيه جدول، رسم نمودار، نوشتن گزارش و  •

  2نگرش ها و ارزشها: ج

  .، كنجكاوي نشان بدهندشيميدر برابر مسائل و پديدهاي  •

  . عالقمند باشند... ) آب ، هوا ، خاك ،( به حفاظت از منابع طبيعي  •

 . مي باشد مسئوليت پذير باشند شيمينها در آدر قبال مسائل خطيري كه در حوزه يادگيري  •

 . و انتقادي داشته باشند و از خود انعطاف پذيري نشان دهندتفكر علمي  •

تاكيد و توجه به فعاليتهاي معلم در كالس، با وجود مبناي تجربي و مشاهده اي و آزمايشگاهي بودن درس انتظار برآورد اين اهداف در 

گر مبتني بر فعاليت معلم محوري تقريبا امري غير آنهم از جانب معلم به تنهايي و با روش سخنراني و ساير روشهاي دي شيميرابطه با درس 

در اينجاست كه كاركرد فعاليتهاي اموزشي مبتني بر فن اوري اطالعات در كنار كمبودهايي كه براي تدريس اين درس . ممكن مي باشد

  .وجود دارد، نمود بيشتري مي يابد
  

 هاي موجودمفهوم فناوري اطالعات و ديدگاه .5

استفاده از « كه اشاره دارد بر » فناوري « ابتدا واژه . جلب نظر مي كند» اطالعات « و » فناوري « عات، دو واژه در اصطالح فناوري اطال

، زيرا نتايج حاصل از بررسي »دانش كاربردي در برابر علم محض « و يا » ارگيري مهارت هاي علمي كهاي علمي با به نتايج دانش و يافته

مفاهيم، قوانين و نظريه ها به صورت خام قابل استفاده نيست و ضرورت دارد به قوانين كاربردي تبديل  موضوعات علوم نظري به صورت

ها و ي روشكليه .گرفته شده است» آگاه شدن « و » واقف گرديدن « كه از ريشه اطالع به معناي » اطالعات  « دوم واژه . گردد

اي علمي در جهت آگاه نمودن افراد جامعه باالخص و نظام هاي آموزشي به كار گرفته مي ههائي كه با استفاده از آخرين يافتهدستورالعمل

اي از ابزارهاي ها و اختراعات موجود شامل مجموعهترين پديدهدر اين راستا استفاده از پيشرفته. ي فناوري اطالعات قرار داردشود، در حيطه

  . اي علمي را امكان پذير مي سازدمكانيكي و الكترونيكي، دستيابي به انواع يافته ه
  

 مهارتهاي فناوري اطالعات  .6

فهرست مهارتهاي زير تاكيد بر آن چيزهايي . تغيير در عاليق و نيازهاي خاص هر فرد تاثير مهمي نير بر مهارتهايي كه مورد نيازند دارد

نمايد، از نرم افزارهاي اساسي استفاده نمايد ، براي خدمات است كه يك معلم  بايد بداند تا يك رايانه شخصي بخرد آنرا تنظيم و راه اندازي 

  :اينترنت ثبت اشتراك كند و از خدمات آن استفاده كند 

      سوار كردن رايانه شخصي  •

                                                 
1 - Knowledge 
2 - Attitudes and values 
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 استفاده از امكانات اساسي سيستم عامل  •

 استفاده از يك واژه پرداز براي ايجاد يك سند متني  •

 ..ري براي ساختن تصوير ، اساليد و استفا ه از بسته هاي نموداري و يا هن •

 اتصال يك رايانه به شبكه  •

 ويا برقراري ارتباط با ديگراناستفاده از اينترنت براي يافتن اطالعات و منابع  •
 

  آموزش در هزاره سوم .7

و  رييد، به دقت تغرا بر عهده دارن يفعل يو پرورش يآموزش ينظام ها يها تيريكه مد يتمام كسان ديبا كميو  ستيبه قرن ب دنيبا رس

و  عيسر راتييتغ نده،يآ نيا يمشخصه  يوجه . مطمئن آماده شوند يپر تحرك و تا حد يا ندهيآ يتا برا ندينما يابيتحوالت را ارز

دست اندركاران آموزش و پرورش  . باشد يموجود م يـ اقتصاد ياجتماع يزندگ يالگوها يسؤال رفتن همه جانبه  ريزو  شرفتهيپ يتكنولوژ

اي را فراهم سازند تا فراگيران بتوانند حقايق و واقعيت ها را در زماني كه به با يك تغيير بنيادي و ايجاد تحول در نظام آموزشي بايد زمينه

ي جامعه به ترين نهاد متحول كنندهآنها نياز مبرم دارند به راحتي به دست آورند و به كارگيرند و ساختار آموزش و پرورش به عنوان مهم

براي دانش آموز فعلي حتي كافي نيست كه زمان   .مبدأ خيري براي ميليونها انساني شوداي دگرگون شود تا ضمن هماهنگي با جهان، گونه

مل و ي آينده به پيش فرض هاي مكرر، محتاو بايد ياد بگيرد كه درباره. حال را بشناسد، زيرا بزودي محيط اينجا و اكنون از بين خواهد رفت

، نقش فناوري را در اجتماع )1379(شعاعي   .دراز مدت دست بزند و مستلزم اين امر آن است كه معلمان نيز به همين گونه عمل كنند

  :آموزشي آينده چنين ترسيم مي نمايد

بستر ساز نوآوري و تكنيك و فناوري، توسعه، افزايش و تعميق دانش و بينش را پيش روي نسل آينده قرار داده است و به عنوان  -1

  .گرددابداع روش هاي جديد انديشيدن، طراحي كردن، پياده كردن و نقد طرح ها و اصالح آنها محسوب مي

  . است فناوري به عنوان پيش بيني انديشه هاي نو براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد -2

مي از ايجاد خطاهايي جديد در انديشه و بينش و كاربرد ي خطاهاي موجود و پيشگيري كنندهفناوري به عنوان عامل اصالح كننده -3

  . باشد

  . مي باشد  ي رابطه بين گذشته، حال و آينده در بين قوميت ها و ملل مختلففناوري به عنوان هموار كننده -4

رنت ابزار ترجمه ساز فناوري به عنوان فرايند حذف زبان هاي گوناگون و خلق زباني واحد آن چنان كه در كنار هر دستگاه اينت -5

  .مطلب به زبان مطالعه گر برنامه هاي اينترنت موجود باشد

ي ظرفيت ها آن چنان كه كوتاه سالي ديگر نشاني از ي كاستي هاي ذهني و توسعه و تعميق همهفناوري به عنوان درمانگر همه -6

دادي را كه در انسان سراغ داريم به شكل مطلوب توسعه هاي كهنه يافت نشود و هر نوع از استع CDعقب ماندگي ذهني در ال به الي 

  .بدهيم

فناوري به عنوان جريان كنترل كننده بيش فعال نسل آينده كه به هيچ وضعيت و موقعيتي قانع نيست و هر تازگي را آغاز كهنگي  -7

  .مي داند

ه فناوري هر چه پيش تر مي رود مي فهمد كه در فناوري به عنوان چراغ هدايت انسانها به سوي خداي آفرينش و اثبات اين امرك -8

 .آغاز راه است
  

 مي شود؟ شيميفاوا چگونه منجر به يادگيري مادام العمر درس  .8

 :به شكل زير مي باشد)) يادگيري مادام العمر(( مدل پيشنهادي نويسندگان مقاله پيرامون نحوه شكل گيري
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  نحوه شكل گيري يادگيري مادام العمردرس شيمي اول دبيرستان: 1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ارائه اطالعات الزم  •

استفاده از فاوا در توليد مطالب .  ات و ارتباطات قطعاً شيوه ارائه ديدگاهها و انديشه هاي دانش آموزان را تغيير مي دهدفناوري اطالع

امكان كار مشاركتي بيشتري در آماده سازي متن فراهم مي كند، چرا كه استفاده مشترك ازصفحه نمايشگر رايانه از مشاركت در كتاب 

به سادگي مي توانند نظر خود را به متن يكديگر اضافه كنند و حين نوشتن با يكديگر ارتباط الكترونيكي برقرار  آسانتر است و دانش آموزان

  .نمايند
  

 انجام سريع و خودكار تكاليف روزمره  •

كه نياز به رسم نقشه شكل و نمودار دارد ممكن است وقت زيادي از كالس درس را به خود  شيميانجام تدريس بعضي از دروس 

اختصاص دهد ضمن آنكه مطالبي اندكي در اين حين آاموخته مي شود، انجام اين كار توسط رايانه، موجب صرفه جويي در وقت شده كه 

  .را در دانش آموزان آسانتر مي نمايد شيميمي توان آن را صرف فعاليتهايي كرد كه درك 
  

 دست يابي به اطالعات و استفاده از انها  •

از طريق ابزارهايي مانند شبكه . از مهمترين مساعدتهاي فاوا به يادگيري دانش آموزان است نها يكيآو استفاده از دست يابي به اطالعات 

  . دانش آموزان نسبت به هر زمان ديگري به گنجينه بزرگتري از اطالعات دسترسي دارند  ،و دايره المعارف هاي  CD ROMجهاني، 

. ال افزايش است و در مورد موضوعات بسيار متنوع گنجينه اطالعاتي فراهم مي كنندها به سرعت در ح  CD ROMتعداد عناوين 

 ميزان اطالعات موجود در شبكه جهاني بسيار زياد و نيز غالبا بي نظم و داراي كيفيت متغير مي باشد، بنابراين آزاد گذاشتن دانش آموزان

سترسي به مطالب نامناسبي كه ممكن است دانش آموزان را اغوا كند، نسبتا در شبكه الزاما شيوه مفيدي نيست، به ويژه از اين نظر كه د

البته چند سازمان وجود دارند كه وروديهاي مفيدي ايجاد مي كنند تا مدارس بتوانند به راحتي به شبكه دسترسي داشته باشند . آسان است 

نقطه شروع و روشن و سودمندي در اين   WWW.ROSHD.IRبراي مثال شبكه ملي يادگيري در ايران. و مستقيما به مطالب برسند 
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بايد به خاطر داشته باشيم اغلب مطالبي كه در شبكه جهاني در دسترس قرار دارند بر خالف كتابها ويرايش نشده . خصوص فراهم مي كند

همچنين مي توان . ترديد داشته باشند بنابراين الزم است به دانش اموزان القا كنيم كه نسبت به مطالب موجود در شبكه جهاني تا حدي. اند

در رايانه  (swf)را بوسيله فايلهاي فلش  خواص يونهامفاهيمي مثل . درك مفاهيم دشوار را با ديداري نمودن آنها از طريق فاوا، آسانتر ساخت

  .يد ن كمك بيشتر نماآنمايش داد كه اين امر مي تواند به درك اين مفاهيم و ساير مفاهيم توسط دانش اموز
  

 و كنترل  1الگو سازي •

اين شيوه كار كردن به كاربر ها اجازه مي دهد تا در . در كالس درس است  الگوسازي رايانه اي يكي از نيرومندترين كاربردهاي فاوا

  . افزودن عاملها يا تغيير روابط، در حالي كه در يك سطح كامال انتزاعي كار مي كنند، خالقيت داشته باشند
  

  2متقابلارتباط  •

( نمونه اي از اين ارتباط را مي توان در سيستم هاي يادگيري همگام . مي باشد  فراهم ساختن ارتباط متقابل يكي ديگر از مزيتهاي فاوا

ILS   ( مشخص . دانش آموز مسئله اي را حل مي كند و فورا در مورد صحت پاسخ خود بازخورد دريافت مي كند، مالحظه نمودكه در آن

  . دانش آموزان را  بر مي انگيزد و باعث رشد يادگيري مي شود  كه اين ارتباط متقابل، شده است

  . را شامل شود web-camيا  email – chatدر نهايت ارتباط متقابل مي تواند تعامل با دانش آموزان از طريق فاوا به صورت 

 گسترش دامنه مدرسه به خانه دانش اموز  •

كه اين مورد مهمترين نقش را درايجاد يادگيري مادام العمر ايفا مي  ه يادگيري از مدرسه به خانه مي باشدبسط دامن  كاربرد ديگر فاوا

بدين صورت كه تمرينات و برنامه درسي دانش آموزان در يك وب سايت ذخيره مي شود و دانش اموزان در خانه مي توانند آن را . كند

كان مي دهد تا تكاليف و تمرينات را انجام داده و در مورد آنها بازخورد فوري دريافت نمايند چرا اين برنامه به دانش آموزان ام. دريافت كنند

  .) 2000مويس ( كه برنامه نرم افزاري، تمرينات آنها را نمره گذاري مي كند 
  

  در درس شيميمشكالت و محدوديتهاي استفاده از فاوا  .1

       ضعيف است و منجر به ناتواني در استفاده ) به ويژه مسن ترها ( معلمها  مهارت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات بسياري از -1

اين مسئله ممكن است به مقاومت و اضطراب . كارآمداز فاوا  وبيزاري كلي و از دست دادن اعتماد به نفس هنگام رويارويي با فاوا مي شود

دربر  را براي اين معلمها  ه اي مستمر بايد مولفه هايي ازآموزش فاوابديهي است كه رشد حرف. منجر شود  نيروهاي قديمي در مورد فاوا

 .باشد داشته

كاركرد همزمان بيش از دو دانش اموز با يك دستگاه به ناكامي و . تعداد رايانه هاي مدارس به طور چشم گيري بايد افزايش يابد  -2

با رايانه كار كنند و بقيه كار ديگري را انجام دهند به نوعي منجر به  پديده يكه تازي منجر مي شود و در صورتي كه تعدادي از دانش آموزان

 )1988گرين ،. (ايجاد مشكالتي در  مديريت كالس درس ميشود كه راهبردهاي تدريس براي كل كالس درصدد جلوگيري از انها هستند

دات پژوهشي واقعي فقط توليدات خود را بر حذر بودن از ادعاي سازندگان نرم افزارها و انها سعي مي كنند كه به جاي تولي -3

 .بفروشند و ممكن است  در مورد توليدات خود و كارايي انها اغراق نمايند

 .در دسترس نبودن نرم افزارهاي ويژه ي گروه هاي سني و مطابق با سرفصل هاي كتاب هاي درسي هر مقطع -4

 .سر فصل هاعدم وجود بانك اطالعاتي نرم افزارهاي موجود و داراي مطابقت با  -5

 
 

 

                                                 
1 - modeling 
2 - interaction 
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  شيميچگونگي و شرايط خريد نرم افزار براي درس  .2

اين كار بر اساس تجزيه و تحليل اهدافي صورت مي گيرد كه تصور مي شود نرم . تهيه فهرست ابتدايي از نرم افزارهاي مورد نياز �

 .افزار آن اهداف را برآورده مي سازد  

بهتر است با متخصصان مراجع آموزشي يا دانشگاهي مشورت شود . ت آنهاجمع اوري اطالعات درباره نرم افزارهاي موجود و كيفي �

 .ساير مدارس از چه نرم افزارهايي استفاده مي كنند و تا چه حد راضي هستند  

 .مطمئن شويد  نرم افزارهايي كه مي خريد در دستگاههاي موجود كار خواهند كرد �

ها، روشن و واضح بودن راهنما و كاربر پسند بودن نرم افزار را در نظر ميزان خدمات پس از فروش توسط تهيه كنندگان نرم افزار �

 .بگيريد  

  .مي تواند مورد استفاده دبيران قرار گيرد فهرست وار به آنها اشاره مي شود شيميليستي از نرم افزارهايي كه در تدريس درس   
  

  شيميليستي از نرم افزارهاي كاربردي درس : 1جدول شماره 

  

 جمع بندي ونتيجه گيري  .3

اي كه از نتيجه  .  يادگيري مادام العمر حداقل شرط موفقيت در هر رشته اي است. است 21يادگيري مستمر، كليد موفقيت در قرن 

استفاده مي شود داراي  فاوابه دست مي آيد اين است كه آموزشي كه در آن از  شيميدر آموزش فاوا   ضرورت استفاده ازبررسي كلي 

  :برخي از اين ويژگيها به شرح زير مي باشند. ويژگيهاي خاصي خواهد بود

  .ي در ذهن اندوخته نمي گرددآن چه ارزش دانستن دارد، آموخته مي شود و هر اطالعات شيميدر مباحث  �

  .دانش آموز را براي دستيابي به اطالعات، ارزش گذاري آنها و سازماندهي كمك مي كند ،شيمي معلم �

  .دانش آموزان، اطالعات را بر اساس مقوالت و گستره ي ديدگاه ها طبقه بندي مي كنند �

  .متن درس ويرايش پذير مي شود �

  .دانش آموزان انتخاب وگزينش مي كنند �

  .توليدات فكري، اسناد زنده و قابل اصالحي هستند كه قابليت افزايش، كاهش و تغيير دارند �

 رديف ان نرم افزارعنو موضوع

  RutherfordsExperiment.exe  رادرفورد شينرم افزاري جهت آزما
1 

 

 Acid.zip 2  در آب فيو ضع يقو دياسنرم افزار آزمايشگاه مجازي 

 ConductivityOfSolutions  .exe  3  محلولها يكيالكتر يينرم افزار شبيه رسانا

 bonus.exe 4  مي و نجومنرم افزار جامع شبيه ساز پديده هاي فيزيك، شي

 ChemicalKinetics.zip  5  ييايميش كينتينرم افزار س

 BoylesLaw.zip 6 لينرم افزارقانون بو

كميت طول،  23اين نرم افزار قادر است تبديل يكاهاي حدود 

در اين نرم ) واحدها(يكاها .…سطح، حجم، دما، فشار، چگالي،كار، 

م هاي مختلف مهندسي مي مانند سيست SI و غير SI افزار شامل

  .باشد

unit converter Ver.1.1  7 

  AufbauPrinciple(WebShimi.ir).SWF 8  يسطوح انرژ يقواعد آفبا برانرم افزار 
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 ،گستره اي از شكل هاي چند حسي و خالق الكترونيك ،مانند صفحات وب با ويژگي حركت ، نمودار ، عكس و ارتباط متقابل  �

  .ايجاد مي شود  

  .به صورت غير خطي و فرامتن عرضه مي شود شيميدانش  �

  .انش آموزان امكان نشر يافته هاي خود را براي گستره ي وسيعي از مخاطبان دارندد �

  .درباره ي ويرايش واصالح توليدات خود دارند دانش آموزان امكان مبادله ي راهنمايي هايي، �

يابي به اين تعامل، بايد براي دست شيميدر برانگيختن تعامل و تضعيف انفعال، نقش مهمي دارد و معلمان  فاواتجربه نشان مي دهد كه 

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامة درسي بسيار  اند كه رويكرد تلفيق مهارت متخصصان دريافته. را در پيش گيرند يرويكرد جديد

ي را هنگامي رسان هاي اطالع اند كه مهارت ها دريافته آن. ها به شكل مجزا و به صورت موضوعات جداگانه است مؤثرتر از آموزش مهارت

توان به طور مؤثر در برنامة درسي تلفيق كرد كه مستقيماً به محتواي برنامه و تكاليف درسي مرتبط باشند و به روشي منطقي با الگوي  مي

  .مند در هم تنيده شوند رساني نظام اطالع

پذيري و سازگاري خود را  ند و قابليت رقابتتوانند به حيات خود ادامه دهند كه پيوسته در حال يادگيري باش تنها جوامعي ميامروزه 

ها موجب شده تا ايده  توجه به اين ويژگي. اند ناميده» يادگيري«ايم كه برخي آن را قرن  افزايش دهند به اين ترتيب، ما به قرني پا گذاشته

ر اين ايده آن است كه يادگيري انسان شامل پيام نهفته د. اي به خود گيرد بيش از گذشته، مطرح شده و ابعاد تازه» العمر يادگيري مادام«

ها از  شوند بلكه همه مكان هاي رسمي نمي ها محدود به محيط اين يادگيري. دهد رسمي، غيررسمي و اتفاقي در سراسر دوران زندگي روي مي

  .اند جمله مدرسه، دانشگاه، خانه، كتابخانه، موزه و پارك محل يادگيري
 

  پيشنهادهاي كاربردي . 12

  افزار،  پس از تجهيز مدارس به سخت -شيميهاي  افزار تجهيز مدارس به نرم .1

  هاي آموزشي در دو محور قبل و ضمن خدمت طور مستمر و متناسب با رشد فناوري به شيمي آموزش دبيران. 2

ها در مدارس از آن غافل مانده،  هدر امر ترويج رايانكه اي  ترين نكته مهمشيميجهت كمك به دبيران  تعيين مسئول فني كارگاه رايانه. 3

اي،  هاي رايانه شود كه براي كارگاه بدين منظور توصيه مي. عنوان مسئول فني كارگاه رايانه است ديده به تأمين نيروي آموزش  

  . هاي الزم به آنان داده شود مشخصي در نظر گرفته شوند و آموزش  مسئوالن   

  :تواند صورت بگيرد لفيق رايانه در برنامة درسي به سه شكل ميت -شيمي تلفيق رايانه با برنامة درسي. 4

         اي يا سواد فاوا، علوم رايانه و سواد اطالعاتي در  هايي مانند سواد رايانه عنوان يك موضوع، در درس يادگيري دربارة فاوا، كه به �

  برنامة درسي مدارس مطرح شود؛  

در اين حالت، از فاوا به عنوان . ها، اينترنت يا وب اشاره دارد اي فاوا به صورت چندرسانه گيري از يادگيري با كمك فاوا، كه به بهره �

هاي مربوط به رويكردها و  كه در ايده شود، بدون اين ها استفاده مي يا جايگزيني براي ديگر رسانه شيمي ابزاري براي ارتقاي آموزش  

  .الگوهاي ياددهي ـ يادگيري تغييري ايجاد شود  

اي كه تدريس و يادگيري آن  پردازد، به گونه عنوان يك ابزار ضروري در برنامة درسي مي يري از طريق فاوا، كه به تلفيق فاوا بهيادگ �

 .پذير نيست موضوع درسي بدون فاوا امكان  
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