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چکیده
هوشمند سازی مدارس و لزوم استفاده از رایانه و سایر رسانه های مشابه  ،دبیران را ملزم به همسویی باا تواو و و
ایجاد تغییر در روش های تدریس نموده است .با استفاده از فناوری های نوین در تدریس هم می توان بر موادودیت
زمان فائق آمد و هم می توان تفاوو های یادگیری دردانش آموزان را در نظر گرفت .در این مقاله ویژگی های مفیاد
به کارگیری  ICTدر آموزش ،به ویژه آموزش شیمی را یادآوری می کنیم .ویژگای هاایی همناون ایجااد انگیازش
وعالقه در فراگیران  ،ایجاد فرصتهای برابر یادگیری  ،فعال سازی فراگیران وتوجه به تفاوتهای فاردی ایجااد تعاما ،
امکان انجام آزمایشها در مویطی امن وبا هزینه ی کمتر ،واضح ساختن مفااهیم پینیاده و...همنناین د یا عادم
عالقه دبیران به استفاده از این فناوری را یادآوری نموده و پیشنهادهایی برای رفع آنها داریم.در ضمن پیشانهادهایی
برای استفاده از مجموعه آفیس( 1به دلی ساده بودن و دسترسی آسان آن برای همه کااربران ) درمراحا متتلا
تدریس شیمی ارائه می دهیم.
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استفاده از  ICTدر بهبود فرایند یاددهی و یادگیری

-2مقدمه
امروزه کاربردهای رایانه در آموزش شیمی جایگاه منوصر به فردی پیدا کرده است .به کمک رایانه  ،مای تاوان باا عرضاه ی
کنترل شده ی درس ،ایجاد موقعیت تعام و تقویت موضوع مورد آموزش موقعیت تازه ای راپیش روی دانش آموزان گشود .به ایان
ترتیب رایانه و کتاب درسی مکم یکدیگر بوده و نتایج بهتری را به ارمغان می آورناد .شااید هناوز هام عاده ی زیاادی از معلماان
ستنرانی را بهترین روش تدریس می دانند اما تفاوو زیاد بین سرعت یادگیری فراگیران و مودودیت زمانی موجود ،از جمله عوام
نامطلوب استفاده از این شیوه ی تدریس است .به کمک ICTضمن ایجاد مویطی با نشاط و تعاملی می توان تفاوو های یاادگیری
دردانش آموزان را درنیز نظر گرفت .درگیر کردن دانش آموز در مراح یادگیری خود و به چالش کشیدن او در مراح تادریس باه
کمک  ICTسبب می شود معلم از یک ستنران صرف به تسهی کننده و راهنما تبدی شود و داناش آماوز باا سااخت مفااهیم و
مشارکت در یادگیری خود ،بهتر و عمیق تر بیاموزد .درکنار این مسائ نقشی که  ICTدر شابیه ساازی آزماایش هاا و آزمایشاگاه
های مجازی دارد را نمی توان نادیده گرفت .آشنایی با خطراو آزمایش مورد نظر ،دانش نظری مربوط به آزمایش ،آشانایی باا ابازار
مورد نیاز و کاربرد آن ها در آزمایش و ...در کنار امکان انجام آزمایش های خطرناک به طور مجازی از جمله کاربردهاای مهام ICT
در آموزش شیمی است.
در زمینه کاربرد فناوری اطالعاو و ارتباطاو در آموزش دروس متتل تاکنون پژوهش های زیادی انجام گرفته است که باه
اختصار به برخی از مهمترین آنها در کشور خود می پردازیم.
در سال  1931نتیجه پژوهش موققین بر روی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه در رشته های ریاضی و تجربی نشان
داد که نظر معلمان و دانش آموزان در رابطه با استفاده از رسانه های آموزشی مثبت بوده و این رسانه ها تاثیر به سزایی بر کیفیت
آموزش آنان داشته ولی مودودیت هایی از قبی منابع مالی و کمبود تتصص از جمله موانع روبروی استفاده از رسانه های آموزشی
است]1[ .
همننین در پژوهش دیگر در سال  1931نیز یافته های پژوهش نشان داد ارتباط استفاده از فناوری اطالعاو و ارتباطاو و یادگیری
معنا دار است و سبب افزایش یادگیری می شود]2[ .
در سال  1911رفیع پور و دیگران ضمن ارائه نکاتی درمورد اینکه چرا باید از  ICTدر آموزش ریاضی استفاده کنیم و استفاده از
این فناوری در کدام قسمت های درس ریاضی مناسب تر است و اینکه چگونه استفاده از  ICTرا سازماندهی کنیم نتیجه گرفتند
که  ICTمعجزه نمی کند بلکه این نیروی کارآمد و تواناست که می تواند با استفاده درست از امکاناو  ICTمنشا توول اساسی
در روند آموزش ریاضی شود .زمه داشتن چنین نیروهای کارآمدی این است که این افراد دارای دانش موضوعی و  ICTبوده و به
این باور رسیده باشند که فرصتی که  ICTدر اختیار بهبود شرایط آموزش ریاضی قرار می دهد یک شرایط استثنایی است و زم
است با استفاده از دوره های آموزشی مناسب در دست تولید برنامه درسی تلفیق شده با  ICTاز معلمان حمایت شود]9[.
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یادگیری فراگیران از کلماو وتصاویر بیشتر از یادگیری به کمک کلماو صرف است ارائه همزمان تصاویر وانیمیشنها با
گفتار این فرصت را در اختیار فراگیران قرار می دهد تا به ایجاد الگوهای ذهنی ،کالمی وتصویری و برقراری ارتباط بین آنها
بپردازند ]4[.از آنجا که مغز با روشهای دیداری وعملی آشناست ،یادگیری با استفاده از روشهای دیداری برای فراگیرراحت تر است.
بنابراین چنین آموزشی باعث می شود فراگیر مؤثرتر یاد بگیرد .به این روش همننین بر سرعت یادگیری افزوده می شود وبرخی
مودودیت های زمان ومکان در یادگیری برداشته می شود .به کمک  ICTدانش آموزان با ظاهر و سیمای آننه که به صورو تئوری
خوانده اند آشنا می شوند  .هنگامی که اطالعاو بر یک صفوه در به دانش آموز نمایش داده می شود  .رنگهای به کار رفته برای
تاکید بر قسمت خاصی می تواند بر سرعت یادگیری موثر باشد  ،یازمانی که زم است بر روی بتش ویژه ای از یک تصویر پینیده
تمرکز صورو گیرد ICT ،ابزار مناسبی است چرا که توجه به ک تصویر پینیده گیج کننده است  .این بتش به خصوص مورد
استفاده معلمان شیمی است ،چرا که نمادهای شیمیایی و زبان ،ممکن است برای دانش آموزان درک نکاو کلیدی و حساس را
مشک سازد .مثالً در مورد سنتز ترکیباو آلی استفاده از چنین نمایشی می تواند به دانش آموزان در با بردن کیفیت نووه
یادداشت برداری موثر باشد و درک فرا گیرنده را از مراحلی که به طور تئوری مطالعه کرده افزایش دهد.
 1-1ایجاد انگیزش وعالقه در فراگیران
جذابیت برنامه های رایانه ای خصوصا ًنوع جند رسانه ای 1آن بسیار یاد است ازاین کشش می توان درجهت ایجاد وحفظ
انگیزه ی یادگیری درفراگیران استفاده کرد .عالوه بر این تعام وپویایی که از خصوصیاو برنامه های رایانه ای مناسب واستاندارد
است ،همنون روشهای فعال تدریس ،با درگیر کردن فراگیر اورا از حوزه ی انفعالی صرف به دنیای عم می کشاند که این خود
سبب ایجاد عالقه به یاد گیری می شود ICT.قادر است پنجره ای به هر کجای جهان باز کند  .دنیای میکروسکوپی یا ماکروسکوپی
و دنیای واقعی یا مجازی  ،که در آنها داستانها و اصول شیمیایی با تصاویر صامت به صورو فیلم های کوتاه یا سایت های جالب
نمایش داده می شوند  .استفاده از  ICTمی تواند به تغییر ناگهانی وضعیت موجود در کالس کمک کند .
بعنوان مثال در مرور بتش های تاریتی که زمینه ساز ایجاد یک اص یا قانون شده اند  ،می توان دانش آموزان خواب آلود یک
کالس را بر سر و جد آورد و به صورو سوا و کوتاه یا نمایش داستان کوتاه می توان به بتش مورد نظر به سرعت دسترسی پیدا
کرد ]4[.
9-1کاهش مشکالت انضباطی فراگیران
ما از یادگیری ضعی علوم وریاضیاو در فراگیران ناخشنودیم اما هنوز این دروس اصلی را به صورو ستنرانی ارائه می
دهیم .امروزه بسیاری کودکان از سه سالگی قادرندبرنامه های مورد عالقه خود را به کمک نوار ویدئو وDVDدر دستگاه مربوطه قرار
داده وتماشا کنند .بنابراین تعجبی ندارد که چنین افرادی در طول کالسهای مدرسه که از حداق امکاناو فناوری مورومند آرام
ننشینند .چنین "فراگیران دیداری" بایداطالعاو مورد نیاز خود را به صورو دیداری دریافت کنند]6[.
این مشک د ر تدریس دروسی همنون شیمی ،هنگام تدریس اصول خشک وغیر جذاب مکرراً مشاهده می شود .تنوع در
نووه ی تدریس آن هم به کمک فناوری های نوین وجذاب می تواند چنین مشکالتی را کاهش دهد.
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 4-1تعاملی بودن وکمک به رسیدن به سطوح باالی تفکر
برنامه های آموزشی طراحی شده به کمک نرم افزارهای ساده ای همنون  Microsoft Officeمی توانند دانش آموز را به
تفکر در مورد مسائ تشویق و راهنمایی کنند.
سوا و یا فعالیت های تشویق کننده به تفکر می توانند قب از ظاهر شدن پاسخ به نمایش درآیند .طوری که یاد گیرنده را
به فرآیند فکری ویژه ایی راهنمایی کنند.
می توان گزینه هایی برای فراگیر در نظر گرفت و در برخی موارد می توان باز خور نیز برای دانشآموز در نظر گرفت .
 5-1ایجاد فرصتهای برابر یادگیری
در استانداردهای آموزش علوم( )NSES 1996تاکید شده است  «:درست است که ما طبق استانداردهای گذشته توصیه
کرده ایم که باید همه تالش خود را بکار گرفته تا دانش آموز مسئولیت بیشتری جهت یادگیری خود بپذیرد ،ولیکن قانوناً و اصو ً
این وظیفه و مسئولیت برعهده معلم و برنامه ریزان و مدیران می باشد .سیستم و معلم باید فرصت های یادگیری برای دانش آموز را
فراهم کنند تا انتظار توقق پیشرفت توصیلی را داشته باشند]7[».
با استفاده از فناوریهای نوین سعی براین است که فرصتهای یادگیری بطور یکسانی در اختیار فراگیران قرار گیرد.در واقع
استفاده از فناوریهای متتل در امر تدریس به جای اصرار بر روش ستنرانی باعث می شود فراگیرانی که به د ی گوناگون نمی
توانند از شیوه ی ستنرانی بهره مند شوند نیز در موقعیت های یادگیری قرار گیرند.
 6-1فعال سازی فراگیران وتوجه به تفاوتهای فردی
برنامه های کامپیوتری با ایجاد تعام با فراگیران،توانایی تطابق با سرعت یادگیری وقدرو درک فراگیر را دارند .زیرا ورود به
هرمرحل ه تنها باارائه ی پاسخ صویح به مرحله ی قب امکان پذیر میشودومتناسب با پاسخ فراگیر بازخورد مناسب به او ارائه می
شود .بنابر این توجه به تفاوتهای فردی بوسیله ی قرار دادن مرحله ی بعد ی آموزش بر اساس نتایج حاص از بازخوردهای قبلی
نسبت به سایر شیوه های آموزشی بسیار چشمگیرتر است  .این شیوه به یادگیری دروس دشواردبیرستان چون شیمی بسیار مفید
خواهد بود.
 7-1شبیه سازی مجازی
امروزه شبیه سازی وایجاد کالسهای آموزشی مجازی به کمک فناوری اطالعاو بسیار مورد توجه قرارگرفته است.آزمایشگاه
مجازی نیز بتشی از کاربردهای مفید فناوری اطالعاو است که امکان انجام ومشاهدهی آزمایشها را در مویطی سالم ،بی خطر،
جذاب وکم هزینه میسر نموده است.
 8-1کمک در انجام ارزشیابی به معلم
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امروزه در بسیاری از کشورها سیستم هایی برای انجام ارزشیابی تکوینی به صورو روزانه طراحی شده است .در این شیوه
فراگیر پس ازپایان درس کالس به کمک رمز عبور ونام کاربری مربوط به خود وارد سایت مدرسه شده به سؤا و مربوط به درس
آن روز پاسخ داده وسیستم بطور هوشمند ب ازخورد مناسب را به پاستهای او میدهد ونتیجه کار در پوشه ای به نام همان دانش
آموز به طور خودکار ذخیره شده ومعلم با مراجعه به آن پوشه از بدفهمیها ومشکالو یادگیری هر فراگیر آگاه می شود.برای مثال
1DFAو 2TCSSنمونه های چنین برنامه هایی هستند.
ارزشیابی به این شیوه در برگزاری آزمونهای عینی کمک شایانی می کند .آزمون های عینی ،آزمون هایی هستند که قضاوو
فرد مصوح در نمره دهی آنها تاثیر نمی گذارد.مواردی که می توان به این شیوه ارزشیابی نمود شام نمونه های زیر است:
آزمون های تشتیصی ،اندازه گیری دانش اولیه قب از شروع درس
خود ارزشیابی ،بررسی میزان درک یک فرد از میزان یادگیری خودش
ارزشیابی تکوینی ،سنجش یادگیرنده ،به همراه ارائه ی بازخورد های مناسب برای اصالح مشکالو
ارزشیابی تراکمی(پایانی) که معمو به رتبه بندی و درجه بندی فراگیران می پردازد.
 2-8-1محاسن ارزشیابی با برنامه های رایانه ای


بتش وسیعی از موضوعاو به سرعت امتوان گرفته می شود.



بر پیشرفت فراگیر با انجام آزمون های متوالی نظارو می شود.



استفاده ازچند رسانه ای و گرافیک ،دامنه ی سوا و را گسترده تر می کند.



بررسی نتایج وبه عبارتی تصویح سؤا و ساده تراز آزمونهای کتبی خواهد بود.



تعداد افراد زیادی در مدو کمی مورد ارزشیابی قرار می گیرند.



می توان از نتایج آزمون گزارشاو تشتیصی و تولیلی فراهم نمود.



نتایج به طور اتوماتیک به سیستم های اصلی و اداری مرکز وارد می شود.



خود ارزیابی در فراگیر تقویت می شود چون می تواند بر مراح پیشرفت خود نظارو داشته باشد.



فراگیران موفق به کسب مهارو های فناوری اطالعاو وارتباطاو()ICTمی شوند.

 به کمک ارزشیابی تکوینی که به این روش تسهیالو انجام آن فراهم میشود ،می توان جریان آموزشی را بهبود بتشید
ومشکالو یادگیری در فراگیران را برطرف کرد.



بازخورد سریع در طی ارزشیابی و پس از آن به فراگیر داده می شود.
اضطراب و دلهره ی دانش آموزان نسبت به برگزاری امتوان کاهش می یابد.

و...
 1-8-1محدودیت های ارزشیابی با برنامه های رایانه ای

Daily Formative Assessment
Test Construction Support System
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 صرف زمان برای با بردن مهارو های زم برای تهیه ی سوا و و آزمون ها به این روش(البته در ابتدای به کارگیری
این روش)


آزمودن درجاو با ی مهارو و انجام آزمون های فراشناختی به این روش مشک است.



هزینه ی نگهداری سیستم هاوطراحی برنامه هاونرم افزارهای ارزشیابی کننده با ست.



طراحی آزمونها نسبت به آزمون های کاغذی وکتبی مشک تر است.



دانش آموزان باید مهارو های  ITرا به دست آورده و در این مورد خود را دائماً به روز کنند.



ارزشیابی کننده نیز عالوه بر مهارو های طراحی سوال باید مهارو های  ITرا نیز دارا باشد.



استفاده ی بیش از اندازه از این شیوه ممکن است باعث یادگیری های کم عمق و سطوی شود.

و...

-9پیشنهادهایی برای استفاده از  ICTدر آموزش شیمی
زم به ذکر است که شیوه ی معقول  ،به خصوص برای افراد نا آشنا در استفاده از این فناوری ،این است که ،ایده ایی را کاه
پسندیده اند قب از آنکه کامالً با آن درگیر شوند و استفاده کنند  ،کامالً ارزیابی کنند .
فردی که در به کارگیری  ICTمهارو داشته و می تواند منابعی را برای تدریس ایجاد کند لزومااً در اساتفاده از  ICTبارای
تدریس موفق نیست .موادی که توسط افراد ماهرتهیه می شوند لزوماً برای تدریس مفید نیساتند .در واقاع روشای کاه معلام بارای
استفاده از این فناوری ها استفاده می کند مهمتر از خود آنهاست.
پیشنهاد ما این نیست که فعالیت های مبتنی بر  ICTرا جایگزین فعالیت های مفید و موثری که تا کناون در کاالس درس
رایج بوده کنیم .روشن است انجام فعالیت های مبتنی بر آزمایش و منابع علمی ،مناسب ترین شیوه برای کالس درس هستند .
 ICTمی تواند از روش هایی که تا کنون استفاده می شده و درستی آنها ثابت شده  ،حمایت کند و آنها را موثرتر و کارا تار
کند .هم چنین می تواند تجربه جدید و هیجان انگیزتری را به کالس درس ارا ئه دهد .به هرحال دائماً باید موثرتر باودن آن نسابت
به سایر فعالیت ها بررسی شود  .عق سلیم حکم می کند که به تکنولوژی اجازه در دست گرفتن کنترل کالس داده نشود .اساتفاده
از  ICTباید موقعی انجام گیرد که در تدریس بهتر و موثرتر کمک کند  .اما استفاده از  ICTلزوماً نشان دهنده تدریس بهتر نیسات.
در مجموع  ICTبه معلم کمک می کند که از یادگیری دانش آموز مطمئن شده و فعالیت های زم را دربه کاارگیری شایوه هاای
متتل ارزشیابی و تدریس انجام دهد.
در اینجا به مواردی که می توان ار  ICTدر آموزش شیمی استفاده کرد اشاره می کنیم .تاکید ماا بار ICTبار خاالف آنناه
امروزه مصطلح شده ،استفاده از نرم افزارهای ساده وپر کاربرد وقاب دسترس ونصب در هر گونه رایانه وهر مویط آموزشی است باه
تعبیری به موارد استفاده از  Microsoft Officeدر تهیه مواد آموزشی اشاره می کنیم]1[.
 2-9مواد آموزشی شروع کننده

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
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در شروع درس پیش از هر آموزشی نمایش یک تصویریا انیمیشنهای ساخته شده درنرم افزار ارائه مطلب یا به کمک ساایر
نرم افزارها ،اجرای یک فیلم کوتاه  ،حتی ارائه ی چند پرسش کوتاه در رابطه با درس جدید می تواند تمرکز و توجه داناش آماوز را
به درس جدید معطوف کرده و انگیزه اورا به یادگیری افزایش دهد  .زم به ذکر است که این گونه مواد آموزشی ومرتبط با هر درس
قبالً توسط معلم آماده و یا جمع آوری شده و می تواند قب از ورود دانش آموزان به کالس روی صفواو بزرگ به نمایش در آید.باه
عنوان مثال نمایش ذراو سازنده و ساختار الماس ،گرافیت و نمک طعام و طرح پرسش هایی در رابطاه باا تفااوو ایان جامادها در
شروع درس الماس و گرافیت در بتش  1شیمی 2
 1-9مرور پیشینه تاریخی مربوط به موضوع درس
به کمک امکاناو  ICTمی توان به پیشینه ی موضوع علمی مورد بررسی به سرعت و قب از شروع درس اشاره کرد .مناابعی
که برای افرادکم سن و سال آماده می شود شام مرور ایده های پیشینیان بوده  ،و برای افراد بزرگتر بررسی تصوراو غلط گذشتگان
رانیز در بر می گیرد .البته مهارو معلم در طرح پرسش های مناسب استفاده از این منابع را برای همه افراد با سنین متتل امکاان
پذیر می سازد .
مثالً درشروع درس ساختار ا تم می توان پیشینه ای که در این مورد وجود داشته را به کمک توضیواو متتصر در فلوچارو
ارائه نمود ویا از اسالیدهای متوالی در پاور پوینت استفاده کرد.
 9-9تاکید بر بخش های مهم و روشن کردن نکات مبهم
هر چند که معلمان خوب در مراح تدریس  ،نکاو حساس و مبهم را واضح می سازند  ،اما معمو ً دانش آموزان باا انباوهی
از مطالب نوشتاری ویادداشت ها در مورد آن موضوع ،کالس را ترک می کنند  ،و ممکن است درک آنهاا از درس کاما نباوده و یاا
دچار کج فهمی شوند .
یکی از تکنیک هایی که بتصوص برای تدریس شیمی توسط  ICTفراهم میشود  ،نرم افزارهایی است که به کمک آنها مای
تواند مرحله پینیده ای را به صورو ترکیبی از حرکاو و تصاویر ساده نمایش داد .مث مکانیسم یک واکنش پینیده و شکساتن آن
به مراح ساده تر که توسط نرم افزار ارائه مطالب امکان پذیر است  .این نووه نمایش عادو فکر کردن در فراگیر را ایجاد می کند .
مثالهایی دیگر در این مورد نمایش چرخه بورن هابر به کمک انیمیشان در پاورپوینات یاا چگاونگی موازنهه یاک واکانش
شیمیایی می باشد ناگفته نماند که یافته ها نشان می دهد که ارائه کل درس به این شیوه عاقالنه نیست چرا که فراگیران بهه
سرعت بی عالقه می شوند. .معلوم شده که استفاده از این شیوه ها برای تاکید بر نکات مهم و تفههیم موفقیهت آمیهز
موضوعات مشکل ساز ،موثر و کار آمد است ]5[.
1

هنگام ارائه اسالید می توان نکاو مهم تصویر را مشتص کرد و یا روی آنها خاط کشاید سااده تارین راه اساتفاده از قلام
حاشیه نویسی در پاورپوینت برای رنگی کردن وتاکیدبر مطالب مهم است.کاربردی ترین موضوعی که می توان در این بتاش باه آن
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اشاره نمود تشتیص گرو ههای عاملی یا تاکید بر آنها در ترکیب های پینیده شیمیایی و یا نمایش نقاط مورد نظر در یاک منونای
یا نمودار است.
 4-9ارائه متون جذاب
یکی از نکاو مهم در مورد قابلیت نمایش بر روی صفواو بزرگ در کالس  ،این است که به کماک آنهاا مای تاوان علات و
یااهمیت مطالعه هر موضوع در شیمی را برای یاد گیرندگان بیان کرد  .به خصوص در مورد موضوعاتی که از دید فراگیران خشک و
مبهم تلقی می شود ،این شیوه بسیار مناسب است .داشتن مجموعه ای از چنین مواردی  ،در کامپیوتر کالس ( که شام داستانهای
کوتاه مشهور  ،کاربردهای روزانه شیمی و یا موارد مرتبط و جذاب می باشد ) به معلم امکان اساتفاده از آنهاا را در موقاع لازوم مای
دهد .وقتی درسی خسته کننده است  ،ارائه یکی از این موارد در چند دقیقه  ،می تواند فضای کالس را برای تمرکز دوبااره بار روی
درس عوض کند  .اینترنت یک منبع عالی برای تصاویر جذاب و تصاویری که در شیمی ایجاد انگیازه مای کنناد مای باشاد معلماان
ضمن راهنمایی برای دسترسی به چنین منابعی باید به فراگیران مسئولیت پذیری در مورد قانون کپی رایت را گوشزد کنند .

 5-9ارائه اطالعات در کارهای عملی وآزمایشگاهی
ازنمایش به کمک صفوه های بزرگ می توان برای ارائه ی نکاو ایمنی ( مث نمایش عالئام هشادار دهناده ) و اطالعااو
مربوط به حفاظت از ابزار ،یادآوری نکاتی از آزمایش های قبلی ( شام فیلم کوتاه یا عکس ) ویا تئوری مربوط به آزمایش مورد نظار
می باشد استفاده کرد  .این تکنولوژی اجازه دستیابی آسان و سریع به این اطالعاو را جهت باه حاداکثر رسااندن زماان زم بارای
اجرای کارهای عملی در آزمایشگاه می دهد .
برای استفاده بهینه از زمان می توان جزئیاو کار عملی جلسه ی آینده را نمایش داد تا داناش آماوزان بهتار خاود را آمااده
کنند .این جزئیاو می تواند شام تذکراتی در مورد چگونگی استفاده از ابزارها  ،رسم نمودارها و توضیواتی در مورد تصاویر باشد.
تصاویر و ابزار در نرم افزار واژه پرداز ،ارائه مطلب و صفوه گسترده ،قابلیت کشیدن و رها کردن را پیدا مای کنناد کاه مای
تواند شیوهی دیداری بسیار عالی ایی برای نمایش در جمع کالس توسط معلم باشد  .این شیوه می تواند همزماان باا انجاام واقعای
اتصال قطعاو یک دستگاه  ،یا بعد از این کار بر روی صفوه بزرگ در مقاب دانش آموزان انجام گیرد .
مزیت این شیوه ،این است که معلمان به آسانی می توانند صفوه کار و یا تصاویر و برچسب های آنها را به راحتی تغییر داده
یا اصالح کنند (این کار آسان تر از اصالح یا تعویض قطعاو واقعی  ،صورو می گیرد) .
همننین می توان از قابلیت های نرم افزارصفوه گسترده ،در رسم نمودار ،تعیین میزان خطا ،گرفتن میانگین و تولی نتایج
در مورد داده های حاص از فعالیت های عملی و آزمایشگاهی استفاده کرد.
 6-9حمایت از فعالیت های کالسی
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یک جلسه ممکن است عمدتاً شام مباحثه ،فعالیت های عملی و یا نوشتاری و یا کارگروهی فراگیران در گروههای کوچک
باشد  .در چنین مواردی می توان راه ح ها را روی صفواو بازرگ ارائاه کارد تاا در خاالل مادتی کاه معلام مشاغول راهنماایی
گروههاست  ،افرادی که سریعتر به جواب رسیده اند  ،پاسخ خود را چک کنند .
 7-9شبیه سازی های ملکولی
نرم افزارهای ویژه ی رسم مولکول مواد شیمیایی برای ایجاد تصویری از ساختار برخی ملکول ها موجودناد  .داناش آماوزان
می توانند تصاویر سه بعدی گلوله و میله را به راحتی دستکاری نموده و ساختارهای دلتواه را تهیه کنند  .شک های گوناگون ایان
مدل های ملکولی سه بعدی در اینترنت قاب دسترسای اسات و مای تاوان باه راحتای باا تایاا واژه هاایی همناون Chimeو یاا
 Molecular representationدر موتورهای جستجو ،آنها را در اینترنت پیدا کرد  .استفاده از تصاویر مدل های ملکاولی بار روی
صفواو بزرگ در کالس و ارائه توضیواو زم روی آنها  ،می تواند برای دانش آموزان بسیار مفید باشد ]1[.
 8-9تهیه ی کاربرگ های الکترونیکی
کاربرگ ها 1در طراحی ابزارهای سنجش به ما کمک می کنند .کار برگها  ،تمرین هاا و فعالیات هاایی هساتندکه مای تاوان بارای
ارزشیابی مستمر در هر مرحله از تدریس از آن ها استفاده کرد و پس از اطمینان از یادگیری مبواث ماورد تادریس توساط داناش
آموزان و رفع اشکال آنان ،تدریس را ادامه داد .دانش آموزان نیز می توانند پس از دریافت پاسخ درست ،کار برگ خاود را ارزیاابی
کنند.
کاربرگ های الکترونیکی به معلمان اجازه می دهند که موقعیت های یادگیری را مناسب با تفاوتهای فردی  ،نیازهاا و شایوه
های یادگیری فراهم کنند  .یافته های به دست آمده نشان می دهد استفاده از چناین برگاه هاایی قبا از انجاام یاک ارزشایابی و
امتوان رسمی ،به تقویت توجّه در فراگیران کمک می کند تهیه کاربرگ ها در نرم افزارهای زیر مجموعاه آفایس 2باه معلام اجاازه
ویرایش و تغییراو جدید را می دهد .کار برگ ها می توانند توسط نرم افزارهای واژه پرداز  ،ارائه مطالب و صافوه گساترده سااخته
شوند.
در نرم افزار واژه پرداز می توان از منوهای کشویی برای ساخت برگه های تمرین استفاده کرد .این نمونه سوا و به ساوا و
حاوی جای خالی شبیه هستند اما در اینها کلمه جا افتاده از لیستی از گزینه ها  ،انتتاب مای شاود باا کلیاک بار روی آن  ،پاساخ
مناسب در جای خالی قرار می گیرد .چنین شکلی از برگه های تمرین  ،آنها را از لواظ ساخت نسبت به نوع مکتاوب  ،عاالی تار و
جذاب تر می کند .همننین می توان از سوا تی استفاده کرد که پاسخ آنها را می توان به کمک حرکت موس وانتتااب آن از باین
لیستی از کلماو وکشیدن وسپس رها کردن در مکان مورد نظر پیدا کرد 9.می توان متنی را حاوی غلطهای علمی به دانش آموز داد
تا او به کمک قلم نرم افزار غلطهای آن را رنگی کرده واصالح شده ی آن را بنویسد.
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در صفوه گسترده ها نیز می توان کار برگ ساخت .چنین برگه های تمرین به فراگیر هم اجازه ی انتتاب پاساخ درسات را
داده و هم باز خورد به او می دهد  .برای ایجاد چنین برگه هایی ،به سطح با یی از مهارو ها نسبت به سایر منابع  ICTنیاز اسات.
در این برگه ها برخی از ویژگی های موجود در صفوه گسترده ها مث سطر ها و ستون ها و ...متفی می شود تا مااده ی آموزشای
برای فراگیر شلوغ و نا واضح نباشد و همننین ممکن است رمز عبور برای کنترل کار دانش آموز و ارائه ی بازخورد زم به او بر روی
صفواو قرار داده شود .
می توان فیلم های کوتاه را در داخ چنین برگه هایی وارد کرد تا فعالیت ها ی آن صفوه مبتنی بر فیلم انجام بگیرد.
در برگه های تمرین ساخته شده توسط نرم افزار ارائه مطلب می توان سوا و را طوری طراحی کرد که با کلیک ماوس یاا
فشار دادن دکمه ای از صفوه کلید ،پاسخ آشکار شود .مراح را می توان با زیرکی و دقّت طوری طراحی کرد که باه جاای آشاکار
شدن سریع پاسخ ،طی مراحلی فراگیر به سمت پاسخ درست هدایت شود .در اسالیدها می توان فیلم ،نمودار و عکس نیز به کار برد
و یا آنکه اسالیدها را به سایر اسالیدها و یا به صفواو وب یا فای های نرم افزار واژه پرداز لیناک نماود .ایان کاار باه معلام اجاازه
انتتاب مسیر زم برای فعالیت مورد نظر را می دهد]1[.
 3-9تکلیف خانه و موعد انجام آن
یکی از فعالیتها در پایان درس روی پرده های بزرگ  ،موول کردن کار گروهی به فراگیران در مراکازی کاه شابکه داخلای
دارند می باشد ،می توان از فراگیران خواست در موعد خاصی کار خود را تووی دهند یا یک کار برگ موجود بار روی شابکه را پار
کرده و خروجی گرفته و در شروع درس جلسه ی بعد تووی دهنده چنین ابزاری برای افرادی که غایب بوده اند نیز مناسب است و
آنان را از فعالیت و درس داده شده در جلسه ی غیبت خود آگاه می کند ،البته به شرطی که این منابع همیشاه در جاای مشاتص
ودر دسترس افراد قرار بگیرند .

-4علل عدم استفاده از  ICTچیست ؟
در اینجا به برخی عوام که نه تنها معلمان شیمی بلکه بسیاری از دبیران سایر دروس به آنها بعنوان عواما بااز دارناده در
استفاده از  ICTدر آموزش اشاره می کنند اشاره می کنیم عواملی که شاید بارای برخای از آنهاا هناوز های راه حلای پیادا نشاده
باشد]1[.
 2-4کمبود وقت
انتظار اینکه همهی جنبه های تدریس شیمی در زمان کوتاهی پس از شروع به کارگیری  ICTتوت تاثیر قرار گیرد  ،انتظار
بیهودهای است  ،اما می توان با انتتاب یا تعری یک سطح واضح و مودود در استفاده از  ICTبه عنوان بذرهایی برای توساعه ایان
فناوری در آینده ،شروع کرد  .به عنوان مثال می توان با نمایش انیمشن های مودودی از نرم افزار ارائه مطالب در ماورد موضاوعاو
مشک شروع کرد .دیگر پی آمد مربوط به استفاده  ،زمانی است که برای فکر کردن به شیوه هاا و توساعه مهارتهاای زم بارای باه
کارگیری آنها صرف می شود .
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 1-4فقدان آگاهی و انگیزه
نداشتن باورهای روشن از امکاناو قاب استفاده در  ICTبرای غنی کردن فرآیند یادهی  ،یادگیری  ،سبب بای انگیازه باودن
معلمان در به کار گیری این منابع شده است .روشن شدن این مساله به همراه ارائه ی مثالهای شفاف در مواسن باه کاارگیری ایان
فناوری ،در افزایش احتمال استفاده از آن موثر خواهد بود .
معلمان باید بدانند که استفاده از این فناوری سبب انعطاف پذیری در ارائه درس ودر نتیجه دلنساب تار و جاذاب ترشادن
موضوع درسی برای دانش آموز و معلم می شود.
 9-4عدم حمایت فنی
توجه و پشتیبانی مدیران ارشد وایجاد اطمینان در مورد وجود امکاناو فنی و موثر و به موقع برای کاربرد ایان فنااوری زم
است  .توقع اینکه مسئولیت این مسائ را معلمان پر مشغله بعهده بگیرند  ،امری نابجا و غیر مسئو نه است .
 4-4فقدان مهارتهای شخصی در ICT

متاسفانه خیلی از معلمان  ،تمریناو و تجربیاو کافی در مورد مهارتهای عمومی به کارگیری  ICTرا ندارند  ،مهارتهایی کاه
با نیازهای کالسشان  ،آشکارا در ارتباط است .داشتن اطالعاو کافی از مهارتهایی که برای تدریس مفید باوده وزمیناه ساازی بارای
دستیابی به این مهارتها ازجمله اقداماتی است که در این زمینه باید انجام بگیرد.
 5-4عدم آشنایی و دسترسی به منابع
بسیاری از دبیران در ابتدای مسیر استفاده از این منابع ،نیاز مند پشتیبانی برای تهیاه چناین مناابعی هساتند .در اختیاار
داشتن مث الهایی در مورد چگونگی استفاده از این منابع و روشهای دست یافتن باه چناین اطالعااتی ،معلماان را از سار درگمای و
وحشت در ابتدای مسیر نجاو خواهد داد.
 -1نتیجه
«هاوارد گاردنر 1زمانی گفته بود اگر انساانی باه صاورو معجازه آساا از ساال  1311باه زماان ماا پرتااب شود،بسایاری از
فرآیندهای کالسهای درس امروزی را درک خواهد کرد...کمتر نهادی وجود دارد که همانند مراکاز آموزشای –کاه مسائول آماوزش
رسمی نس آینده هستند-از توو و بنیادی بر کنار مانده باشد]1[».
بنابراین می توان نتیجه گرفت که روشهای حاکم بر آموزش می بایست دچار توول شده ومطابق سایر تغییراو ،به روز شوند
 .امروزه نوجوانانی که در خارج از کالس درس از همه ی حواس برای جمع آوری اطالعاو استفاده کرده و منابع اطالعاتی فراوانی در
اختیار دارند،از شنیدن مفاهیم علمی بصورو شنیداری لذو نمی برند واین مهم سبب شده که آموزش از طریق مناابع  ICTبسایار
مورد توجه قرار گیرد .معلمان ضمن تالش در بکارگیری و آشنایی با این منابع باید بدانند که ICTو اساتفاده از آن در کناارآموزش
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کمک کننده وتسهی کننده است ونه بجای آن.استفاده از این منابع نباید کامالً جایگزین حضور در کالسهای درس توسط فراگیاران
شود همننین استفاده ی بی رویه و بی برنامه از این منابع نه تنها کمک کننده نیست بلکه سبب خستگی ودلزدگی نیز خواهد شد.
همه ی موارد ذکر شده بیان کننده ی این است که استفاده از این منابع ،همنون هر تغییر دیگر قب از همه گیر شادن احتیااج باه
فرهنگ سازی دارد.
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