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  چكيده

به اين واشاره  هاي آموزشياطالعات و ارتباطات در سامانه  فناوريجايگاه  سپس به ، بررسينو يها فناوريمفهوم  در اين مقاله ابتدا 

ارتقاي يادگيري در موقعيت : از قبيل  ييمحتواي آموزشي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات را مي توان بر پايه هدف ها وع كهموض

فرصت براي دانش آموزاني كه در طبقات و سطوح مختلف جامعه هستند؛فراهم  هاي مختلف و در مدارسي با كيفيت متفاوت؛فراهم كردن

در تدوين كتاب هاي آموزشي در نظر  كردن امكان تكراربدون خستگي و بازداري ساير دانش آموزان  با هدف تقويت مهارت ها و يادگيري

  .گرفت

آماده كردن جوانان براي كسب  كه شاملاطالعات و ارتباطات  يفناوراستفاده از  عمده و اهداف يهاي آموزش فناوريموارد استفاده از 

در استفاده از رايانه  پس به نقشس.مورد بررسي قرار گرفته است استآماده كردن براي دنياي كار ، هم چنين دانش و مطالعات بيشتر

وسافت ورد درفعاليت هاي واژه پردازي سبب مي استفاده از نرم افزار مايكر و اينكه  گرديده استاشاره  يادگيري شيمي  –فرآيند ياددهي 

 شود تا عالوه بر افزايش كيفيت نوشته هاي دانش آموزان يعني توجه به مطالب ،اطالعات و نكته برداري در طول انجام كار عملي ،انگيزه

ت معلمان از طريق ايجاد مراكز تقاي تربيرا.ي دانش آموزاني نيز كه پايه ي ضعيف دارند براي مطالعه ودرك مفهوم شيمي افزايش يابد

استفاده از  ه ي مفيدربتجوارائه ي دوره هاي آموزشي مبتني بر شبكه ي جهاني وب براي معلمان از ) CTTC( تربيت معلم شبكه اي 

  .نمايدآن اقدام كه اميد مي رود كشور ما نيز به اجراي موثر  فناوري اطالعات در كشور كره جنوبي است

گـري ،بحـث    مهـارت هـايي از قبيـل پرسـش     آن به ارتقاي و  اطالعات و ارتباطات براي اجراي فعاليت هاي عملي فناورياستفاده از 

براي بررسي ويژگي ها و رفتار مواد شيميايي كه در اندازه هاي مولكولي و اتمي هستند و با چشم   ي گزارش منجر مي شود، تفسير وارائه،

استفاده از شبيه سازي ها كمك زيادي به درك عميق و مفهـومي شـيمي   ل مشاهده نيستند، مسلح و حتي ميكروسكوپ هاي قوي نيز قاب

نرم افزارهاي زيادي براي مدل سازي، شبيه سازي و حتي رسم نمودار و پيش . نموده و بسياري از بدفهمي هاي رايج را برطرف نموده است

افزارها را مي توان بـه صـورت رايگـان از برخـي مؤسسـه هـاي آموزشـي        بسياري از اين نرم كه بيني رفتار مواد شيميايي طراحي شده اند

 .دريافت كرد

  

 مـدل سـازي   ،واژه پـردازي ، شـبيه سـازي     ،رايانـه ، يـادگيري   –فرآيند يادهي  ،)  ICT(اطالعات و ارتباطات فناوري :واژه هاي كليدي

 ،اينترنت مولكولي

  

  مقدمه 

هاي اطالعات مربوط به آموزش است وشامل هر چيز كه به شيوه ها  فناوريدر زمينه ي  پيشرفت هاي گوناگونشامل هاي نو، فناوري

براي مثال ، تلويزيون ، ماهواره هاي ارتباطي ، رايانه ها ، شبكه . مربوط مي شوداست و منابعي كه به منزله توسعه و كاربرد الكترونيك 

  .طالعاتي هستندهاي رايانه اي ، ويدئو، ضبط صوت ، ويدئوديسك بانك هاي ا

 فناوريبوده اما در سال هاي اخير شامل ... اطالعات در گذشته بيشتر شامل ديسكت ، سي دي و  فناوريآموزش بوسيله ابزارهاي نو 

است كه افق جديدي را براي امر آموزش و پرورش گشوده و در آينده نزديك اين ) به صورت اينترنت يا اينترانت( هاي شبكه اي يا وب 

موزش ها شامل آموزش هاي انتقال اطالعات به صورت رايانه هاي جيبي و ديسك پي دي اي خواهد بود در اين حالت آموزش هاي نوع آ

خواهند بود كه از آن مي توان به عنوان يادگيري سيار هم ياد كرد مسلماً اين آموزش هاي جديد بيشتر ) موبايل ( آينده به صورت سيار 
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در همه ي  فناوريگسترش روزافزون ]1[ .ر مكان ، هر زمان و براي هر شخصي را در اذهان تداعي مي كنداز قبل مفهوم آموزش در ه

اجتماعي و نياز كشورمان براي حركت در راه خودكفايي الزام هاي فراواني را در ايجاد تحول بنيادي در برنامه  ،زمينه هاي زندگي فردي 

تقليد و مصرف را به ابداع و  فناوريهاي تدريس و تحرك در يادگيري آن ايجاد مي كند تا ريزي آموزش علوم پايه از جمله شيمي و روش 

و » نقطه به نقطه « سريع ] 10[ غالب در هزاره ي جديد مطرح شده فناوريبه عنوان يك كه اطالعات  فناوري]2[ .توليد تبديل كنيم

( ويژگي شخصي شدگي )ات پستي و تلفني هيچگاه نداشته اندطارتباكه ( يت روفناهمزمان است و به پست الكترونيكي ويژگي سهولت و 

 اي سابقه بي سرعت با محلي اطالعات به دسترسي « جهانگستر وب وجود با وبخشد مي)هستند آن فاقد تلويزيون –كه رسانه هاي راديو 

آيد و بسياري از كشورهاي جهان توسعه يكي از مهم ترين محورهاي توسعه در جهان به شمار مي ن فناوري اي]4[ ».پذير است امكان

سرعت يادگيري بشر موجب شده چرا كه  ]11[ اطالعات را به عنوان يكي از مهم ترين زير ساخت هاي توسعه خود قرار داده اند فناوري

نكته اي كه در  ]6[ .و به عنوان مهم ترين عامل تربيت و توسعه نيروي انساني در جهان ايفاي نقش مي كند يافته هزاران برابر افزايش

اطالعات و ارتباطات را معادل رايانه و اينترنت فرض  فناورياطالعات و ارتباطات بايد به آن توجه داشت اين است كه نبايد  فناوريبحث 

هم  مشابه ويژگي هاهمانطور كه مشاهده مي گردد در بعضي از  هاي اطالعات و ارتباط ذكر شده و فناوريبعضي از  زير در جدول.كرد

با توجه به  . بايد بر مبناي نيازها و هدف هاي آموزشي آن صورت گيرد فناوري، از اين رو، سنجش قابليت و مناسب بودن هر هستند

ها از انعطاف پذيري، برد و تعامل بسيار بااليي  فناورياستفاده از اينترنت در مقايسه با ساير جدول زير به اين نتيجه مي رسيم كه 

  ]5. [ براي برانگيختگي حواس ديداري و شنيداري نيز مطلوب است فناوريو قابليت هاي اين برخوردار است 

  

  هاي اطالعات و ارتباطات و قابليت آن ها براي آموزش فناوري

  تعامل  برانگيختگي حواس  انعطاف پذيري  برد  فناوري  رديف

  محدود  شنيداري  محدود  بيش تر  راديو  1

  محدود  ديداري- ريشنيدا  محدود  بيش تر  تلويزيون  2

  محدود  ديداري- شنيداري  بيش تر  كم  ويديو  3

  محدود  ديداري- شنيداري  بيش تر  كم  لوح هاي فشرده  4

  بيش تر  ديداري- شنيداري  بيش تر  كم  رايانه ي شخصي  5

  بيش ترين  ديداري- شنيداري  بيش تر  بيش ترين  اينترنت  6

  

  زشياطالعات و ارتباطات در سامانه هاي آمو فناوريجايگاه 

چنـان كـه برنامـه ريـزان و     . ريزي هاي آموزشي امري بس ضروري به نظر مي رسد  استفاده از ابزارها و فناوري هاي جديد در برنامه

معلمان در پي دگرگوني هاي چشم گير در عرصه ي رويكردهاي آموزشي و احساس نياز در اين زمينه در تالشند تا از اين ابزارها براي غنا 

  ]6[.  .هاي ياددهي و يادگيري بهره جويند و بستري پويا را براي دانش آموزان فراهم سازند بخشيدن به روش

امروزه، با توجه به گوناگوني جوامع، انسان ها، خالقيت ها و عالقه مندي هاي آنان، نياز به وجود تنوع در روش هاي يادگيري احساس 

  . در اين زمينه از انعطاف كافي برخوردار باشدمي شود و اين امر سامانه ي آموزشي جديدي مي طلبد كه 

اطالعات و ارتباطات  فناورياستفاده از . يادگيري تنها به آنچه در كالس درس انجام مي گيرد، محدود نمي شودبه عبارت ديگر 

 هم. رسي پيدا كنندمحيط يادگيري را كاربردي و جذاب مي كند و دانش آموزان را قادر مي سازد تا به اطالعات خارج از كالس دست

اطالعات و ارتباطات با تغيير شيوه هاي آموزشي، مفهوم  فناوريبنابراين، . چنين، انگيزه ي آنان را براي يادگيري بيش تر افزايش مي دهد

  .هدايت كرده است» يادگيري خالق و پويا«را به سوي » يادگيري بر اساس حافظه«سنتي 

ردآوري، سازمان دهي، ذخيره سازي و بازتاب اطالعات در قالب صوت، تصوير، متن هاي اطالعات و ارتباطات توانايي گ فناوري

مي تواند در ايجاد محيط هاي جديد يادگيري و در برقراري ارتباط هاي تعاملي، همچنين در  فناورياين . نوشتاري و عددي را دارد

يادگيري، مي  –اطالعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي  فناورياز با بهره گيري . بكارگيري الگوهاي آموزشي مجازي نقش مهمي ايفا كنند

زان توان به انواع فعاليت ها، از جمله تدوين محتواي آموزشي به روز و پويا و نيز انجام انواع ارزش يابي در فعاليت هاي يادگيري دانش آمو

  :ي توان بر پايه هدف هاي زير انجام داد اطالعات و ارتباطات را م فناوريتدوين محتواي آموزشي مبتني بر . پرداخت
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  ارتقاي يادگيري در موقعيت هاي مختلف و در مدارسي با كيفيت متفاوت �

و كاهش نابرابري ها در فراهم كردن فرصت براي دانش آموزاني كه در طبقات و سطوح مختلف جامعه هستند �

 دسترسي به منابع آموزشي

 با هدف تقويت مهارت ها و يادگيري –بازداري ساير دانش آموزان  بدون خستگي و  –فراهم كردن امكان تكرار  �

 ايجاد تعامل ميان تعداد زيادي از دانش آموزان و معلمان كار آزموده و مجرب �

 .ارتقاي شغلي معلمان توانمند و بهبود شرايط كاري آنان �

  :دو هدف عمده را به عهده دارد فناوريبه طور كلي آموزش علوم و 

  انان براي كسب دانش و مطالعات بيشترآماده كردن جو -1

 آماده كردن جوانان براي دنياي كار و زندگي -2

م يكديگرنـد و  ومي باشد و اين دو هـدف الزم و ملـز   فناوريو دومين هدف مربوط به آموزش  علوم آموزشمربوط به  اولين هدفكه  

هاي مناسب براي رشد دانـش آمـوزان نيـز اثـرات نـامطلوبي      نه تنها در كيفيت آموزش بلكه در تعيين موقعيت  فناوريجداسازي علوم از 

پيشنهاد و پياده سازي طرح تكفـا يكـي از   . ، در كشور ما اقدامات مختلفي صورت گرفته است  فناوريدر بحث خوشبختانه . خواهد داشت

هاي نوين ، نياز بـه آمـاده سـازي مـردم      فناوريفعاليت هاي اساسي در اين زمينه بوده البته با توجه به پيچيدگي بحث و روند رو به رشد 

طرح جامع تكوا در آموزش و پرورش ، حوزه هاي مختلفي از جمله حوزه ي سـخت افـزاري ، نـرم    . وجود دارد فناوريبراي استفاده از اين 

اما بايد در اين .شود در آموزش را شامل مي فناوريبهينه از ي افزاري ، آموزش معلمان ، بستر سازي و فرهنگ سازي در راستاي استفاده 

به عبارتي بـا ارائـه ي آمـوزش    . از اين فرهنگ استفاده كنند مجبور شوندزمينه دوباره برنامه ريزي هاي اساسي تري انجام شود تا معلمان 

. رواج دهيمالزم و كافي بايد حوزه ي كاربري بهينه ي فرهنگ و اطالعات و ارائه ي شيوه هاي نوين آموزشي را در جامعه ي آموزشي خود 

از اين فرهنـگ ، زمينـه ي    هچنين بايد تالش كنيم تا از بعد نگرشي نيز در دانش آموزان اين توانايي ايجاد شود تا در نتيجه ي استفاد هم

 ]8[ .اشددر واقع ايجاد اين توانايي بايد در راستاي ارتقاي بنيادي جامعه ب. بي توجهي به ابعاد ارزش جامعه ي اسالمي در آنها فراهم نشود

  

  هاي آموزش  فناوريموارد استفاده از 

از فناوري در قالب نرم  .ي توان براي طراحي و تدوين تمرينات از آموزش مبتني بر رايانه بهره گرفتم :در آموزش مهارت هاي پايه -الف

هاي تصويري ،  ا استفاده از ديسكب.،براي انواع سبك هاي ياد گيري در آموزش موضوعات استفاده كرد  مي توان  افزار چند رسانه اي

هاي متنوع موضوعات آموزشي را قابل تجسم  با استفاده از فناوري تصويري صوتي،در قالب شكل.هاي ساده را درفراگير تقويت كرد مهارت

 .و تصور نمود و با بوجود آوردن جاذبه هاي زياد،به آنها صورت واقعي بخشيد

بصورت  ICTهاي فكري درجه باالتر و خالقيت هستند مي توانند بوسيله  كه زير بناي مهارتهاي پايه اي و مفاهيمي  انتقال مهارت

برنامه هاي آموزشي تلويزيون، ابزار تكرار و تقويت را براي تعليم الفبا، اعداد، رنگ، اشكال و ديگر مفاهيم . شفاهي و عملي تسهيل شود 

  .استنه، براي تعليم آموزش، مبتني بر تسلط مهارتها، تقويت و تكرار محتوي درسي بيشتر كاربردهاي  اوليه رايا. پايه اي بكار مي برند

شبيه سازي و در : براي مثال . املي استفاده كردتع هاي يادگيري –هاي ياددهي  فناوريمي توان از : در آموزش مهارت هاي پيشرفته :ب

و به ما مي آموزد كه چگونه شباهت ها و تفاوت ها را تشخيص  آموختن اطالعات پيچيده و طبقه بندي و سازمان دهي آنها كمك كرده

هاي پيشرفته با ديگران در ميان  و چگونه با تعامالت بيشتر با يكديگر يافته هاي خود را با استفاده از از مهارت .داده و استتنباط كنند

  .سائل بدست آورندهاي بهتري در زمينه سازماندهي امور و حل م به آنها كمك كرد تا مهارت.بگذارند

 به طور كامل تر را مي توان با استفاده از امكانات چند رسانه اي ، پيشرفت فرا گيران: در ارزيابي ميزان پيشرفت تحصيلي فراگير  :پ

 براي فهرست يابي كارها و عملكردهاي مشخص طي به فراگيران كمك كرد ،.شركت فعال فراگير را در ارزيابي ها ممكن ساخت.و سنجيد 

  .يك دوره ياد گيري با توجه به شرايط خاص آگاهي هاي الزم و مربوط را بدست آورند

هايي از قبيل ويدئو، تلويزيون و نرم افزارهاي چند رسانه اي كه  ICT :براي ايجاد انگيزه و برانگيختن دانش آموزان فناورياستفاده از : ت 

ند براي ايجاد مضموني معتبر و مبارزه جو كه دانش آموز را در فرايند آموزش متن، صدا و تصاوير متحرك را ادغام كرده اند، مي توان
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، نمايش هاي كمدي و ديگر رسوم اهمچنين امواج متقابل و ارتباطي راديويي، افكت هاي صوتي، نمايشنامه ه. دخالت مي دهد، بكار بروند

  .شدن آنها در ارايه دروس بكار مي روندهاي اجرا، براي وادار كردن دانش آموزان به گوش دادن و درگير  و سنت

موسساتي مانند ” مثال. چنين براي پيشبرد دسترسي به تربيت معلمان و كيفيت آن بكار رفته است هم ICT:تربيت معلمان  يارتقا :ث

عه و پيشرفت هاي بهتر توس در كره جنوبي در حال بهره برداري از اينترنت براي ارايه فرصت) CTTC(مركز تربيت معلم شبكه اي 

و دوره هاي . تاسيس شد 1997اين مركز كه از طرف دولت تامين هزينه شده، درسال . تخصصي معلمان، به صورت ضمن خدمت است

كامپيوترها درجامع "اين دوره ها شامل . آموزشي مبتني بر شبكه جهاني وب را براي معلمان مقاطع ابتدايي و راهنمايي ارايه مي كند

 .هستند "جامعه آينده و آموزش"و  "ح آموزشياصال"، "اطالعاتي

هاي فراگير مبتني  در چين، آموزش. رو برگزار مي كرددرنيز همراه با بعضي از دوره هاي كنفرانسي رود onlineدوره هاي اختصاصي 

دانشگاه راديو وتلويزيون . بر راديو وتلويزيون معلمان براي چندين سال است كه توسط دانشگاه مركزي راديو وتلويزيون هدايت مي شود

در دانشگاه آزاد ملي ايندرا گاندي هند .  شانگهاي و خيلي دانشكده هاي راديو وتلويزيون ديگر اين كشور هم در اين كار سهيم هستند

وئي بوجود آمد كه بوسيله مطالب چاپي و ويدي 1996سيستم كنفرانس يكطرفه ديداري و دوطرفه شنيداري مبتني بر ماهواره در سال 

موسسه محلي تربيت معلم را در ايالت كارناتاكا تعليم مي  200معلم مقطع ابتدايي و كمك مربي از  910ضبط شده ارايه مي گردد و

 ]7[ .معلمان توسط گفتگوهاي متقابل توسط تلفن و فاكس با هم در تعامل هستند. دهد

  

  استفاده از رايانه در آموزش و يادگيري شيمي

در نظام هاي آموزشي مطرح شد و بالفاصله از طرف مسئولين و  1960براي اولين بار در سال كمك رايانه آموزش با واژه ي 

هر چند به عقيده ي . سياستگذاران آموزش و پرورش كشورهاي مختلف براي استفاده در برنامه ريزي هاي درسي مورد توجه قرار گرفت

درس و آزمايشگاه يا كارگاه شود، اما تا به امروز اين امر به طور كامل تحقق نيافته  برخي از پژوهشگران، رايانه مي تواند جايگزين كالس

  . است

در حال حاضر، بيشترين كاربرد رايانه در برنامه هاي آموزشي عبارت اند از واژه پردازي، ثبت و پردازش داده ها، طراحي و رسم نمودار، 

  .طريق اينترنتمدل سازي، شبيه سازي و به دست آوردن اطالعات از 

براي (عالوه بر استفاده از رايانه براي تسهيل يادگيري سطح تفكر مولكولي از طريق مدل سازي و استفاده از تصاوير شبيه سازي شده 

، بايد اذعان داشت كه ويژگي هاي بارز علم شيمي و ضرورت آموزش و يادگيري از )نمايش رفتار اتم ها و مولكول ها در آن سطح

  .مورد توجه معلمان و برنامه ريزان درسي قرار گيردبايدگيري شيمي ديا –هاي اطالعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي توانمندي 

فعاليت هاي عملي شيمي همواره بر اندازه گيري و مشاهده استوار است و دانش آموزان، هنگام اجراي اغلب فعاليت هاي عملي و 

گيري در تماس اند و بخش اعظم نتايج فعاليت هاي آنان شامل اطالعات و داده هاي ناشي از اندازه  آزمايشگاهي، با انواع ابزارهاي اندازه

بنابراين، رايانه توانسته است فرآيند ثبت، پردازش و . گيري و محاسبات كمي است كه به صورت نمودار يا جداول نمايش داده مي شوند

  .يدانتقال اطالعات را در اين نوع فعاليت تسهيل نما

ولت متر، اهم متر، (گرها و دستگاه هاي اندازه گيري  اساس اين گونه فعاليت ها شامل گردآوري داده ها با استفاده از انواع حس

و سپس وارد كردن آنها به رايانه و پردازش ...) متر، فشارسنج، دماسنج، حجم سنج، چگالي سنج، الكل سنج، دماسنج و  PHآمپرسنج، 

از پردازش اطالعات مي توان، با استفاده از نرم افزارهاي گرافيكي، نمودار تغييرات صورت گرفته را رسم كرد و براي بعد . اطالعات است

  .تهيه ي گزارش اجراي آزمايش و بيان چرايي تغييرات شيميايي مشاهده شده، به شبيه سازي يا مدل سازي رايانه اي پرداخت

 pHگرهاي حرارتي و الكترودهاي تعيين  ي مانند ميكرو رايانه هاي متصل به حسبسياري از آزمايشگاه هاي شيمي از تجهيزات

در يكي از آزمايش هاي . برخوردارند و دانش آموزان مي توانند به هنگام اجراي آزمايش، به ثبت داده ها و پردازش اطالعات بپردازند

اثرات گل خانه اي، تغييرات دماي گازهاي موجود در دو بطري معروف شيمي مدارس انگلستان در پايه ي نهم، دانش آموزان براي بررسي 

وات  100يكي از اين بطري ها هوا و ديگري مخلوط هوا و كربن دي اكسيد دارد و هر دو ظرف با يك المپ . پالستيكي را ثبت مي كنند

گرهاي گرمايي متصل به يك ميكرو رايانه، اطالعات گردآوري شده را تجزيه و  دانش آموزان ضمن بهره گيري از حس. گرم مي شوند

سپس با كمك ميكرورايانه، به رسم نمودار مي پردازند و تغييرات دما را، نسبت به زمان، مورد بررسي قرار مي . تحليل و پردازش مي كنند
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به نقش گاز كربن دي اكسيد در ايجاد اثرات گل خانه اي پي  در اين آزمايش دانش آموزان با بررسي شيب نمودارهاي رسم شده،. دهند

  .مي برند

 pHدر اين آزمايش دانش آموزان تغييرات . متر ديجيتالي صورت مي گيرد pHآزمايش مشابهي نيز در پايه ي دهم با استفاده از يك 

ندارد قليايي مورد بررسي قرار مي دهند و يك محلول اسيدي را به هنگام اجراي آزمايش حجم سنجي با استفاده از يك محلول استا

  .محلول را با كمك ميكرورايانه رسم مي كنند pHنمودار تغييرات 

 ثبت اطالعات با رايانه مهارت هاي گرافيكي دانش آموزان را به نحو محسوسي ارتقا مي بخشد و به آنها كمك مي كند تا در كاوش

جهت، ضمن مورد استفاده قرار گرفتن سيستم ثبت اطالعات، كه بخشي از فرآيند به همين . گري و بررسي روابط علمي درگير شوند

آموزشي است، كيفيت گزارش هاي دانش آموزان از فعاليت هاي علمي انجام گرفته و نمودارهاي رسم شده به طور قابل مالحظه اي رشد 

  .داشته است

يقي، كه در آن نمودار تغييرات همزمان با اجراي آزمايش رسم همچنين، مهارت هاي مشاهده و گزارش يك فعاليت علمي در زمان حق

مي شود، دانش آموزان را در اجراي فعاليت علمي و شركت فعال در بحث هاي گروهي و در نتيجه در تجزيه و تحليل داده ها فعال ساخته 

الوه بر فايق آمدن بر مشكالت موجود در رسم بنابراين، نرم افزارهاي گرافيكي ثبت اطالعات به دانش آموزان كمك مي كنند تا، ع. است

  .نمودارها، به تمرين مهارت هاي استدالل و تجربه و تحليل داده هاي اخذ شده بپردازند

، بدون )گروه آزمايشي(بررسي ها نشان داده است دانش آموزاني كه از شيوه ي ثبت اطالعات با استفاده ازرايانه استفاده مي كنند 

در مقابل، گروه . ه هاي متعددي را به دست مي آورند و در اجراي فعاليت هاي عملي ديدگاه بهتري پيدا مي كنندهيچگونه مشكلي داد

، براي جمع آوري داده ها به )گروه كنترل(هاي دانش آموزي كه آزمايش ها را بدون كمك ثبت اطالعات از طريق رايانه انجام مي دهند 

لكرد اين گروه نشان داده است كه برون داده هاي يادگيري آنان بر حسب اطالعات جمع آوري مقايسه ي عم. زمان بيشتري نياز دارند

شده دچار تغيير شده است، به طوري كه تنها تعداد اندكي از آنان موفق شده اند نتايج تفسير و بحث را جمع آوري كنند و بيشتر آنان 

  .هرگز به اين مرحله ي مهم نرسيده اند

. ا و گزارش نتايج يك فعاليت عملي تأكيد مي شودهموزشي، بر جنبه هاي مكانيكي اندازه گيري، ثبت داده در روش هاي سنتي آ

حال آنكه در اين روش ها فرآيند ثبت اطالعات كم تر مورد توجه قرار مي گيرد و در عوض به مشاهده و استدالل عملي بيشتر اهميت مي 

گري، بحث،  و ارتباطات براي اجراي فعاليت هاي عملي به ارتقاي مهارت هايي از قبيل پرسش اطالعات فناوريبنابراين، استفاده از . دهند

 .تفسير و ارائه ي گزارش منجر مي شود

  

  ربرد رايانه در برنامه هاي آموزش شيميكا

  واژه پردازي) الف

است كه اغلب با استفاده از نرم افزار  ردازيواژه پيادگيري شيمي، فعاليت هاي  -يكي از مزاياي استفاده ازرايانه در فرآيند ياددهي 

مزيت ويژه ي كاربرد رايانه در آموزش شيمي هنگامي آشكار مي شود كه دانش آموزان در طول يك . انجام مي گيرد مايكروسافت ورد

زارش كار در انتهاي يك فعاليت واژه پردازي با تهيه گ. فعاليت علمي، شروع به واژه پردازي كرده و اطالعات مفيدي را وارد رايانه مي كنند

در نهايت به  ثبت اطالعات و ارائه ي گزارش كتبي ) نظير انجام آزمايش يا پژوهش كتابخانه اي(انجام هر فعاليت علمي . عملي تفاوت دارد

وده و سبب مي منتهي شده و اين عمل براي گسترش آگاهي دانش آموزان و اهميت دادن به ثبت اطالعات و نتايج حاصل بسيار مفيد ب

شود تا دانش آموزان با تجزيه و تحليل جمله هاي ثبت شده، ميزان درك و فهم خود را از پديده ها و فعاليت هاي انجام گرفته افزايش 

 استفاده از فعاليت هاي واژه پردازي با كمك رايانه سبب مي شود تا عالوه بر افزايش كيفيت نوشته هاي دانش آموزان، يعني توجه. دهند

به مطالب، اطالعات و نكته برداري در طول انجام كار عملي، انگيزه ي دانش آموزان با پايه ضعيف نيز براي مطالعه و درك مفهومي شيمي 

  .افزايش يابد

  شبيه سازي رايانه اي) ب

آموزان براي  يادگيري و درك مفهومي شيمي به خاطر مفاهيم غيرقابل لمس و پيچيدگي آنها اغلب دشوار است و كمك به دانش

در . رايج در آموزش شيمي، هدف هر معلم شيمي است كج فهمي هايدرك درست ايده هاي علمي و پديده هاي شيميايي، و اصالح 

در . يادگيري شيمي، معلمان و دانش آموزان با نظريه ها و فرضيه هايي روبرو هستند كه به راحتي قابل لمس نيستند –فرآيند ياددهي 
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براي بررسي ويژگي ها و رفتار مواد شيميايي كه در اندازه هاي مولكولي و اتمي هستند و با چشم مسلح و حتي سال هاي اخير، 

، ساخن مدل و نيز انيميشن هاي رايانه اي پيشنهاد شبيه سازي رايانه ايميكروسكوپ هاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند، استفاده از 

  .شده است

. يادي به درك عميق و مفهومي شيمي نموده و بسياري از بدفهمي هاي رايج را برطرف نموده استاستفاده از شبيه سازي ها كمك ز

بسياري از اين . نرم افزارهاي زيادي براي مدل سازي، شبيه سازي و حتي رسم نمودار و پيش بيني رفتار مواد شيميايي طراحي شده اند

لزوم توجه زياد به سطح تفكر مولكولي سبب شده . هاي آموزشي دريافت كرد نرم افزارها را مي توان به صورت رايگان از برخي مؤسسه

. اطالعات و ارتباطات به صورت تلفيق شده با برنامه درسي شيمي را در دستور كار قرار دهند فناورياست تا پژوهشگران به كارگيري 

را براي برنامه ريزان درسي فراهم مي سازد تا بتوانند در يك  اطالعات و ارتباطات، اين امكان فناوريقابليت ها و توانمندي هاي موجود در 

. زمان واحد با به كارگيري يك رايانه متصل به شبكه، به آموزش شيمي در هر سه سطح تفكر ماكروسكوپي، نمادي و مولكولي بپردازند

ا و مولكول ها، منجر به تغيير نگرش و توانايي استفاده وسيع از شبيه سازي هاي رايانه اي براي نمايش رفتار و تغييرات اتم ها، يون ه

  .دانش آموزان در درك مفهومي شيسمي به ويژه تغييرات شيميايي صورت گرفته در سطح مولكولي مي شود

كاهش هزينه هاي جاري انجام آزمايش، عدم نياز به وسايل و دستگاه هاي ويژه، : مزيت هاي عمده شبيه سازي رايانه اي، شامل 

، ايمن بودن، ايجاد انگيزه در دانش آموزان، امكان كنترل آزمايش شبيه سازي شده بوسيله دانش آموز، امكان تكرار آن به كاهش زمان

در مقابل عمده ترين عيب روش شبيه سازي رايانه اي، واقعي نبودن تصاويري . دفعات زياد و كم بودن مشكالت مديريت و اجرا مي باشد

  :در رابطه با مزايا و معايب روش آموزشي شبيه سازي رايانه اي موارد زير را مي توان متذكر شد . مي شوداست كه از شبيه سازي ارائه 

شبيه سازي رايانه اي اين تأثير را بر دانش آموزان مي گذارد كه احساس كنند در فرآيندهاي فيزيكي، كنترل متغيرهاي  �

 .خيلي راحت بوده و مي توان به سهولت آنها را كنترل كرد

استفاده كنندگان از شبيه سازي رايانه، فقط متغيرهايي را به كار مي برند كه در ساخت مدل مورد استفاده قرار گرفته اند،  �

 .در نتيجه نمي توانند تغييراتي را در مدل و عملكرد آن ايجاد كنند

رد نظر، ممكن است حقايق يك مدل شبيه سازي شده درصدد ايده ال نشان دادن يك واقعيت بوده و براي تأمين هدف مو �

در صورت عدم دقت در طراحي برنامه ي شبيه سازي شده، ممكن است نمايش يك واقعيت علمي، به نمايش يك . ديگر را كتمان نمايد

 .نقاشي ظنز گونه تبديل شود

يني خود باطل بيشتر دانش آموزان، اغلب دوست دارند تا واقع بيني طراح برنامه ي شبيه سازي شده را به وسيله واقع ب �

 .نمايند

هنگامي كه در شبيه سازي رايانه اي به جاي تصوير از مدل استفاده شود، در اين صورت امكان عدم استقبال آن از طرف  �

 .دانش آموزان مشهود بوده و گاهاً به طور كامل مردود اعالم مي شود

نظير تشكيل پيوند كوواالنسي، (انتزاعي  –ديده هاي علمي بررسي ها نشان داده اند كه استفاده از شبيه سازي رايانه اي و نمايش پ

در سطح مولكولي، عالوه بر كاهش كج فهمي هاي رايج در درك مفاهيم شيميايي، موجب رشد تحصيلي ...) نظريه برخورد، حالت گذار و 

  .آنان مي گردد

  مدل سازي مولكولي) پ

از مدل سازي مي توان . به هدف هاي ويژه اي از آن استفاده مي شود مدل سازي، تفاوت زيادي با شبيه سازي دارد و براي رسيدن

در اين روش دانش آموزان مي توانند با مدل هاي ساخته شده، كاركرده و ارتباط بين . براي تشريح پديده هاي علمي پيچيده استفاده كرد

رد مدل هاي از پيش ساخته شده در يك برنامه ي رايانه متغيرها را به خوبي درك نمايند؛ اما در شبيه سازي، آنها فقط به تماشاي عملك

  .اي مي پردازند

در بيشتر مواقع، پژوهشگران براي توضيح بهتر پديده هاي علمي، از ساخت مدل و روش هاي استداللي براساس مدل استفاده مي 

پديده هاي علمي پيچيده و نيز سازوكار تغييرات و با اين روش مي توان . كنند تا ايده ي خود را به صورت ساده تر و صريح تر بيان نمايند

هر چند . در مراكز علمي، از مدل هاي دست ساز و يا رايانه اي، استفاده زيادي به عمل مي آيد. فرآيندها را به صورت ساده بيان كرد

اما استفاده از برنامه هاي رايانه اي براي بروندادهاي مدل ها مي توانند از لحاظ نظري امكان پذير ولي از لحاظ عملي امكان ناپذير باشند؛ 

  .ساخت مدل اين حسن را دارد كه به واسطه آنها همه ي دانش آموزان مي توانند تجربه ي مشابهي را نسبت به كار عملي داشته باشند
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اي دو نفره فعاليت مي وسايل و لوازم مورد استفاده در ساخت مدل، مي توانند ذوق و سليقه دانش آموزان را كه معموالً در گروه ه

هر موضوعي كه در رابطه با يك مفهوم به ذهن دانش آموز برسد، با يك فعاليت عملي مناسب   روشدر اين . كنند، به چالش وا دارد

اده بعد از فعاليت هاي رايانه اي و آماده سازي مدل، ديدگاه هاي علمي در مدل وارد شده و اين فرصت به دانش آموزان د. بررسي مي شود

در روش مدل سازي رايانه اي، بيشتر  .مي شود تا بر روي صفحه نمايشگر رايانه، با مدل بازي كنند و متغيرهاي مورد نظر را بررسي نمايند

وقت معلم صرف مشاهده فعاليت هاي دانش آموزان شود، زيرا كه بايد فعاليت هاي نادرست و نيز برداشت هاي غلط دانش آموزان اصالح 

نيست كه رايانه نقش مهمي در اجراي برنامه هاي مدل سازي دارد، زيرا سرعت اين فرآيند آموزشي زياد است و زمان كمتري  شكي. گردد

  . صرف تهيه مدل هاي ساده و به كارگيري آنها توسط دانش آموزان مي شود

  كارت هاي صفحه گستر و بانك اطالعاتي) ت

ورد استفاده قرار گرفته و توانايي يادگيري دانش آموزان بوسيله مدل ها را گام مي توانند در مدل سازي م كارت هاي صفحه گستر

مايكروسافت اساس فعاليت با صفحه گسترها در كار با اعداد و طبقه بندي داده ها با استفاده از نرم افزارهاي . به گام افزايش دهند

پژوهشگران اهميت صفحه گسترها را ما . خالصه مي شود SPSSي و احتماالً نرم افزار تجزيه و تحليل آمار اكسل، مايكروسافت اكسس

صفحه گسترها هم چنين عملكرد مشابهي با به كارگيري بانك . بين بهره گيري از شبيه سازي و استفاده از مدل هاي آموزشي مي دانند

 ]5[ .اطالعاتي جهت اخذ اطالعات مورد نياز دارند

  

  نتايج

ماهيت دانش تغيير كرده و دانش آموزان به جاي اينكه اطالعات را حفظ كنند بايد ياد بگيرند كـه آن  با استفاده از فناوري هاي جديد 

را چگونه بدست آورند و اطالعات بدست آمده را چگونه استفاده و چطور با هم تركيب كنند آنها به جاي اينكه اطالعات را از طريق معلمان 

كاوش و اكتشاف به كار مشترك و گروهي و بررسي منتقدانه به آن دست يابند ايـن تحـول   و كتاب هاي درسي بدست آورند بايد از طريق 

آموزشي به دانش آموزان امكان مي دهد بينديشند ، مشكالت را حل كنند ، به كار با ديگران بپردازند و بـراي دسـت يـافتن بـه راه هـاي      

ترغيب دانش آمـوزان بـه    ودست كشيده و به چرخه پرسش كردن  بايد از شغل اطالع رساني صرف نيز  معلمان .خالق جست و جو كنند

 مهـارت  و آشـنايي  با توسط معلمان اطالعات فناوري بكارگيري البته بايد توجه نمود كه  .جستجو ي اطالعات و پردازش يادگيري بپردازند

 ،تبحر در فناوري اطالعات مستلزم سه بعدو دارد رابطه معني دار و مثبتي مهارت در زبان انگليسيو كامپيوتري، آشنايي و مهارت اينترنتي

دانـش و مهـارت   ، فردي كه موفق به ايجاد اين قابليـت هـا   ،واست قابليت هاي فكري ، دانش مفهومي و يك مجموعه مناسب از مهارت ها

  .شود در فناوري اطالعات متبحرتر است

مراكز آموزشي و با توجه به نقش حياتي آنها در اطالع رساني براي با توجه به اهميت زمينه هاي به كارگيري فناوري هاي اطالعات در 

  :استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات مي تواند در زمينه هاي زير موثر باشد  مدارس كارآيي يارتقا

  گسترش ارتباط درون و برون سازماني: 1عامل  •

 آموزانمعلمان و دانش استفاده از پست الكترونيكي براي ارتباط با ساير �

  افزايش سرعت اطالع يابي از زمان و مكان برگزاري همايش ها و سمينارهاي داخلي و خارجي  �

  از طريق شبكه اينترنتدانش آموزان گوي زنده و  فراهم كردن امكان بحث و گفت �

  از طريق اينترنت  دانش آموزان ارائه خدمات مشاوره اي به �

 مكاتبه با فراگيران �

  

  آموزشي تسهيل فرايندهاي:2عامل  •

  Powerpointارائه بهتر مطالب درسي به فراگيران از طريق استفاده از نرم افزارهاي مختلف كامپيوتري مانند 

كه صرف نظر از ماهيت ارتباطي آن امروزه در هر جاي دنيا وسيله ي يـادگيري بـا ارزشـي     ارائه بهتر مطالب درسي از طريق اينترنت �

  .به عنوان منبع غني اطالعات از آن بهره جويندمحسوب مي شودو فراگيران مي توانند 

  تهيه نرم افزارهاي مختلف درسي و غير درسي براي استفاده معلمان و فراگيران  �

  دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات فراگيران در زمينه هاي آموزشي  �
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  ارائه مطالب درسي به فراگيران از طريق اينترنت �

ديو و تلويزيون را به دور افتاده ترين نقاط مي فرستد و پيوند ديسك فشرده و فناوري رايانه اي ما را ماهواره مواد آموزشي از طريق را �

 .توانا مي كند كه كليه امكانات يك كتابخانه را در اختيار داشته باشيم

  .كه در ساير منابع پيدا نمي شود اطالعاتي آزاد و رايگان به منابع عظيمدسترسي  �

  شخصي به روز كردن اطالعات �

وبهبود كيفيت تدريس از طريق غني سـازي برنامـه    بهبود دسترسي معلمان و دانش آموزان به كتاب هاي تخصصي از طريق اينترنت �

  درسي

  افزايش توانمندهاي حرفه اي معلمان: 3عامل •

  دست يابي به اطالعات عمومي و شخصي  �

  ارائه آموزش هاي ضمن خدمت براي معلمان �

  آخرين اطالعات ودست يابي به اخبار روز �

  :تسهيل فرآيندهاي سازماني:4عامل •

تخصص در فناوري اطالعات ارزشمند است و عالوه بر اين كه منجر به رضايت شغلي و واكنشي مناسب و هشيارانه در : از نظر كاركنان 

 ]9[ .بر تحرك شغلي است يدليل دوخبرابر مسائل مي شود 

 انش آموزان را به نحو محسوسي ارتقا مي بخشد و به آنها كمك مي كند تا در كاوشثبت اطالعات با رايانه مهارت هاي گرافيكي د 

  .گري و بررسي روابط علمي درگير شوند

مهارت هاي مشاهده و گزارش يك فعاليت علمي در زمان حقيقي، كه در آن نمودار تغييرات همزمان با اجراي آزمايش رسم مي شود، 

  .مي و شركت فعال در بحث هاي گروهي و در نتيجه در تجزيه و تحليل داده ها فعال ساخته استدانش آموزان را در اجراي فعاليت عل

 ثبت اطالعات با رايانه مهارت هاي گرافيكي دانش آموزان را به نحو محسوسي ارتقا مي بخشد و به آنها كمك مي كند تا در كاوش

استفاده قرار گرفتن سيستم ثبت اطالعات، كه بخشي از فرآيند به همين جهت، ضمن مورد . گري و بررسي روابط علمي درگير شوند

آموزشي است، كيفيت گزارش هاي دانش آموزان از فعاليت هاي علمي انجام گرفته و نمودارهاي رسم شده به طور قابل مالحظه اي رشد 

  .داشته است

نمودار تغييرات همزمان با اجراي آزمايش رسم همچنين، مهارت هاي مشاهده و گزارش يك فعاليت علمي در زمان حقيقي، كه در آن 

مي شود، دانش آموزان را در اجراي فعاليت علمي و شركت فعال در بحث هاي گروهي و در نتيجه در تجزيه و تحليل داده ها فعال ساخته 

مدن بر مشكالت موجود در رسم بنابراين، نرم افزارهاي گرافيكي ثبت اطالعات به دانش آموزان كمك مي كنند تا، عالوه بر فايق آ. است

بررسي ها نشان داده است كه دانش آموزان براي  .نمودارها، به تمرين مهارت هاي استدالل و تجربه و تحليل داده هاي اخذ شده بپردازند

استقبال زيادي از ، ...درك بيشتر مفاهيم علمي شيمي از جمله ساخت شبكه بلوري انواع نمك ها، مدل هاي اتمي، ساختار انواع مولكول و 

 .اين فعاليت ها به رشد تحصيلي آنان منجر مي گردد. فعاليت هاي ساخت به صورت دستي و رايانه اي به عمل مي آورند
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