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چکیده
محتوای برنامة درسی شیمی در ایران شباهت زیادی به سایر کشوورها دارد اموا بوه نمور مویرسود کوه فوع
عملکرد تحصیلی دانش آموزان ما در مقایسه با کشورهای دیگور ،بوه روور عموده بوه علوت کاربسوت روشهوای
ناکارآمد "یاددهی -یادگیری" است .به همین دلیل بهترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش توجه بیشتر به
شیوههای نوین آموزشی است.
آموزش شیمی با استفاده از فناوری و ارالعات این امکان را برای معلمان و دانشآموزانی کوه از لحواز زموان و
مکان و یا هر دو از یکدیگر جدا هستند میدهد تا از رریق نرم افوزار مودیریت دروس ،منوابن نود رسوانهای و
مانند آن با هم ارتباط برقرار کنند و محتوای درس را دریافت نماینود و بوا همودیگر تبوادال ارالعوات و انتقواال
معلومات کنند .بنابراین استفاده از این شیوه باعث ایجاد فرصتهای یکسان بورای ماواربین در نقواط ماتلو
وایجاد زمینههای مناسب برای جلوگیری از سفرهای غیر فروری داخل شوهری وبورون شوهری جهوت شورکت
دردورههای آموزشی حضوری رابهمراه خواهدداشت که این باعث کاهش هزینههای آموزشی میشوند.
آموزش شیمی با استفاده از فناوری و ارالعات میتواند ،آموزش اجباری و رنج آور را به "یادگیری" اختیواری و
لذت باش تغییر دهد ون موجب پردازش بهینه مفاهیم شیمی و تحصیل سهلتر و استحکام بیشتر مهارت-
های درسی میشود .در فمن فرایند "یاددهی -یادگیری" میتواند قابلیت رهگیری و پیگیوری و ارزیوابی بوه-
موقن را فراهم و باعث ارتقاء کیفیت یادگیری درس شیمی شده و به صورت کاتالیزگری در آموزش شیمی عمل
میکنند.

کلمات کلیدی
یاددهی -یادگیری،شیوههای نوین آموزشی ،فناوری و ارالعات ،کاتالیزگر

*

s.gaza4@yahoo.com

 -9مقدمه
عصر کنونی را به دلیل افزایش ارالعات علمی و فناوریهای نوین که همة ارکان اجتماعی و زنودگی روزموره را درگوون
کرده است ،عصر ارتبارات و ارالعات نامیدهاند .انقالب ارالعاتی و پیشرفت فزاینده علم عواملی هستند که فرورت پرداختن به
موفوع مهم استفاده از شیوةهای نوین آموزشی و تحوال در آموزش و پرورش را ند برابر میکند.
امروزه شرایط آموزش در اکثر مدارس ما بر اساس نمریههای جدید یادگیری مهیا نیست ولی باید توجوه داشوت کوه بوا
علم به سطح آگاهی دانش آموزان ،انگیزهها و شرایط جدید جامعه ،تأکید روی روشهای قدیمی تدریس و اسوتفادهی محو از
روشهای سنتی نیز مؤثر نیست .این سان به معنای این است که دانش آمووزان اموروزی را نمویتووان بوا شویوههوای قودیمی
تدریس به صورت منفعل در کالس نشاند و برای آنان مفاهیم شیمی را تودریس کورد ،تجربوه و تحقیوق نشوان داده اسوت کوه
یادگیری دراین روش سطحی بوده و قابل اعتماد نیست.
یادگیری و درک شیمی به خارر مفاهیم شیمیایی غیرقابل لمس و پیچیدگی آنها اغلب دشوار بوده ،کمو بوه دانوش
آموزان برای درک درست ایدههای علمی و پدیدههای شیمیایی و اصالح کج فهمیهای رایج در آموزش شیمی ،هدف هر معلوم
شیمی است .بررسیهای نشان میدهد که مطالعات زیادی در بکار گیوری فنواوری و ارالعوات در آمووزش شویمی در سرتاسور
جهان انجام گرفته است[1].
تغییرات ناشی از فناوریهای جدید تاثیرات بسزایی بر روند زندگی و کار مردم در سرتاسر جهان گذاشته و با روشهوای
سنتی آموزش ،یادگیری و مدیریت آموزش به رور جدی به مقابله پرداخته است .فناوریهای نوین که خود یو زمینوه جدیود
مطالعاتی است ،تاثیر عمدهای بر تمامی زمینههای آموزش ،یادگیری و پژوهش خواهد داشت.

 -2بحث و نتیجه گیری
محتوای برنامة درسی شیمی در ایران شباهت زیادی به سایر کشورها دارد اما بوه نمور مویرسود کوه فوع عملکورد
تحصیلی دانش آموزان ما در مقایسه با کشورهای دیگر ،به رور عمده به علت کاربست ناکارامد روشهوای"یواددهی -یوادگیری"
است.
الزم بذکر است که یادگیری و درک مفاهیم شیمی به خارر پدیدههای شیمیایی پیچیده و غیر قابل لمس ،اغلب دشوار
است و در فراینود یواددهی -یوادگیری شویمی ،دانوش آمووزان بوا نمریوههوا و فرفویههوایی روبوهرو هسوتند کوه بوه راحتوی
قابلنیستند .ون با شم مسلح و حتی میکروسکوپهای قوی قادر به بررسی رفتارمواد شیمیایی در اندازههای مولکولی یا اتمی
نیستیم و این خود اغلب منجر به کجفهمی در این زمینهها میشود[1].در فمن به علت وسوعت زیواد مباحوث رورح شوده در
برنامه درسی شیمی و اغلب هم مالحمه میشود که مطالب مورد نمر در کتابهوای درسوی بوهصوورت خالصوه شوده و نسوبتا
محدود ارائه میشوند ،در این حالت دانشآموزان نمیتوانند به تصویر جامن و رایج از علم شیمی دستیابند.
پژوهش در ساالهای اخیر نشان داده است که در اکثر مدارس ما به فعالیتهای عملی کوم تووجهی شوده اسوت کوه از
عوامل آن را میتوان به کمبود تجهیزات و نبود متصدیان آزمایشگاه اشاره کرد] ،[2یا اینکه بسیار از پدیدههای شویمیایی را بوه
دلیل محدویت زمانی و یا ایمنی نمیتوان در آزمایشگاه مدرسه مورد بررسیقرارداد.
آن ه مهم است این است که معلمان درربیعت یا کارگاه یا آزمایشگاه یا حتی کالس درس بتوانند دانش آمووزان را در
دنیای ذهن خود با محیط زندگی درگیر کنند و زمینه را برای تولید فکر آنان ایجاد نمایند[3].با توجه به رشد شمگیر علموی
شیمی در ند دهه اخیر و موفوعها و نمریههای جدید افافه شده به این دانش ،شرط پویا بودن برنامه درسی ایجاب میکنود
تا برای آشنایی دانشآموزان با حیطههای ماتل علم شیمی و کاربردهای متعدد آن در زندگی روزمره ،توجه ویژهای بوه رورح
مباحث نوین در محتوای آموزشی و کتابهایدرسی نمود[2].
ابزارهای تکنولوژی درروال تاریخ همواره برای آموزش وتسهیل باشیدن به فرایندیاددهی  -یادگیری مفیود وکوار آمود
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بودهاند نکته مهمطرز استفاده ازاین ابزارها است.امروزه وسایل کم آموزشی اعم از پیچیده و ساده به عنوان ابزاری برای ایجواد
تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نمام آموزشی به کار میروند این وسایل از حیث اینکه تئوری و عمول را بوا هوم ترکیوب
کرده ،باعث ماندگاری یادگیری و تنوع باشی در کالس درس میشووند حوائز اهمیوت اسوت.الزم بوذکر اسوت کوه  57درصود
یادگیری از رریق به کارگیری حس بینایی بدستمیآید.
با استفاده از فناوری و ارالعات ،دانش آموزان میتوانند ارالعات فراوانی را در مدت کوتاه کسب کنند .تحقیقوات نشوان
میدهد که استفاده از رایانهها عالوه بر افزایش انگیزه دانشآموزان برای یادگیری ،سبب تقویت روحیه ،اعتماد به نفس و مقابلوه
مسایل آنها میشود .استفاده از ابزارهای ارتباری مانند ایمیل و  ...باعث کوتاهتر شودن زموان و فاصوله و مهیوا شودن امکانوات
جدید یادگیری شده است .از سوی دیگر با گسترش این فناوریها امکان آموزش متقافیانی که به صوورت پراکنوده در منوارق
ماتل قرار دارند فراهم شده است .در واقن فناوری جدید نه تنها باعث دستیابی دانشآموزان به منابن اعمیم نود رسوانهای و
کتاباانهها میشود ،بلکه سبب دستیابی مستقیم و بیواسطه به مدرسین در تمامی جهان خواهدشود.بورای آن دسوته از دانوش
آموزان معلوال که به آموزش ماصوص نیاز دارند ،این فناوری دسترسی به کلیه موارد آموزشی را فراهم میکند و همچنین آن-
ها را قادر می سازد که نمرات و نیازهای خود را به صورت کلمات یادر قالب ررح و شکل ،بیان کنند .تحقیقات نشان میدهد که
استفاده از رایانه عالوه بر افزایش انگیزه دانش آموزان برای یادگیری ،سبب تقویت روحیه ،اعتمادبه نفس و مقابله بوا مسوائل در
آنهامیشود[4].
آموزش با کم رایانه ،عملکرد شاگردان را در زمینههای تشایص و عوارفی بهتور مویکنود و باعوث افوزایش عالقوه و
نگرشهای مثبت نسبت به مدرسه می شود ،از سوی دیگر این گونه آموزش این قابلیت را دارد که بالفاصوله بوازخورد و نمورات
شاگردان را منعکس کند .بنابراین اگر رایانه بدرستی بهکار گرفته شود وسیلهی بسیار خووبی بورای کسوب مهوارت و یوادگیری
محتوا است و باعث تقویت در بهتر سازی آموزش میشود .از سوی دیگر بوه درک دانوش آمووز از خوود و جامعوهپوذیری وی و
تسهیل تعامالت گروهی ،همکاری و شکل گیری دوستها منجرمیشود.
با این سب تدریس در رویکرد جدید کالسداری ،کاربرد فون آوری نووین در کوالس درس ،خوواه از رریوق یوادگیری
گروهی ،یا به وسیله ویدئو کنفرانس و یا استفاده از آموزش مجازی ،دانش آموزان را در مرکز فرایند آموزش قرار می دهود .ایون
همان راهی است که به قوال جان دسی ،ما در آن می توانیم بر روی آنچه که در گذشته گلوگاه بزرگوی بورای جداسوازی دانوش
آموزان از فرصتها بوده است ،پلی بزنیم .آموزش با این شیوه این امکان را برای معلمان و شاگردانی که از لحاز زمان و مکان و
یا هر دو از یکدیگر جدا هستند می دهد تا از رریق نرم افزار مدیریت دروس ،منابن ند رسوانه ای و ماننود آن بوا هوم ارتبواط
برقرار کنند و محتوای درس را دریافت نمایند و با همدیگر تبادال ارالعات و انتقاال معلوموات کننود.ارتبواط آسوان در سرتاسور
گیتی باعث دستیابی سرین و آسان به مجموعه گستردهای از دادهها و ارالعات و مطالب علموی موورد نیواز در کومتورین زموان
ممکن شده و همچنین با افزایش سرین و ساده دستیابی به فناوری ارالعات در منازال ،محل کار و موسسههوای علموی ،مقولوه
آموزش و یادگیری به ی روند مستمر در زندگی بشر تبدیل شدهاست.
فناوری و ارالعات و دوره تحصیلی در باشی از فناوری ارالعات ،آموزش گیرندهها ،تشوویق و تقویوت مویشووند توا از
کامپیوتر به عنوان وسیلهای که در تمامی ابعاد تحصیلیشان تاثیرگذار است ،استفاده کنند .فرورتا آنها محتوا بوه اسوتفاده از
تکنولوژیهای جدید ندرسانهای برای تبادال نمر ،توصی پروژههاو مرتب کردن ارالعات در کارهای خودهستند.
در رراحی مدارس بهتر فردا ،فناوری ارالعات و ارتبارات نقش حیاتی خود را ایفا می کند ،را کوه در فراینود ارتبواط
دهی فن آوری نوین آموزش و پرورش ،قدرت بهره گیری فراده و فراگیر افزایش موی یابود موثال بوا کواربرد فون آوری و ویودئو
ماهوارهای دانش آموزان ی کالس با معلم و دانش آموزان هم پایهشان در نقطه دیگری از همان کشور رلب همیاری میکنود،
حتی برای تهیه گزارش در درسها از رریق پست الکترونیکی با دانش آموزان هم سن و ساال خود در کشوورهای دیگور ارتبواط
برقرار میکنند یا برای همساالن خود در جاهای دیگر نامه مینویسند و درباره مسائل جهانی با هم گفت وگومیکنند.

بنابراین با برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه بکار گیری فناوری و بهرهگیری از تعامل با دیگر دبیران و تشوویق آن-
ها ،باعث ایجاد انگیزه در این موارد میشود .یکی از موثر ترین راههای آموزش پایدار در شیمی انجام آزمایش و درگیر شودن بوا
فعالیتها ،فراگیران را در روند یادگیری فعالمیسازد[2].
از سوی دیگر در عصر ارتبارات رایانهها سرینتر از آنچه ما فکرش را میکردیم به کوالسهوای درسوی راه یافتوهانود بوا
توجه باینکه امکان دسترسی به سیستمهای پیشرفتهی فناوری ارالعات و رایانهای در همهی منارق و مدارس مهیا نمویباشود
لذا روشهایی را میتوان پیشنهاد نمود که ری آنها به صورت کاربردیتر برای اکثریت افراد استفاده از این تکنولوژی را امکوان-
پذیر نمود که از جمله میتوان به آشنایی دبیران به روشهای نوین تدریس و یا تشکیل کالسهای آیتی اشارهکرد[5].
در برنامه درسی شیمی مبتنی بر فناوری ارالعات و ارتبارات میتوان جهت تسهیل و تسرین فرایند یاددهی-یوادگیری،
از ابزارهای ند رسانهای تعاملی و نیز از محیطهای مجازی مبتنوی بور شوبکه اسوتفاده کورد و از آزموایشهوای مجوازی بهوره
گرفت] ،[6که در اینصورت بسیاری از آزمایشهایی را که از نمر ایمنی و یا کمبود مواد شیمیایی یا ابزار مکوان انجوام آنهوا در
آزمایشگاههای مدارس فراهم نبود ،انجام شود.
آموزش شیمی با استفاده از فناوری و ارالعات میتواند ،آموزش اجباری و رنج آور را بوه "یوادگیری" اختیواری و لوذت
باش تغییر دهد ون موجب پردازش بهینه مفاهیم شیمی و تحصیل سهلتر و استحکام بیشتر مهارتهای درسی مویشوود.
در فمن فرایند "یاددهی -یادگیری" میتواند قابلیت رهگیری و پیگیری و ارزیابی بوهموقون را فوراهم و باعوث ارتقواء کیفیوت
یادگیری درس شیمی شده و به صورت کاتالیزگری در آموزش شیمی عمل میکنند[7].
بررسیها نشان داده است که تلفیق مهارتهای فناوری و ارالعات در برناموة درسوی شویمی بسویار موؤثرتر از آمووزش
مهارتها به شکل مجزا و به صورت موفوع جداگانه است .بنابراین با تلفیق مهارتهوا مسوتقیما بوه محتووای برناموه و تکوالی
درسی آموزشی بسیار مؤثرتر و کارا خواهیم داشت.
بنابراین جهت تحقق این امر و داشتن فردای بهتر در آموزش شمی کشور ،تغییور باشوی از سواختار و محتووای کتوب
درسیالزم و مرکز آموزشی و متولیان مربورةنیز باید افراد جامعه را با این تکنولوژی جدیود آشونا کورده و امکانوات یوادگیری و
استفاده از آن را به راحتی در اختیار آن ها قرار دهند زیرا با تغییرات و توسعه روزانه تکنولوژی ،مقوله یادگیری و آموزش تبدیل
به ی روند مداوم در روال حیات بشر خواهدشد.
امید است همة دست اندرکاران نمام تعلیم و تربیت اهمیت استفاده از فناوریهای نوین را بدانند و توالش کننود توا بوا
ایجاد زمینههای مساعد ،آن را در برنامههای درسی جدید آموزش قرار دهند.
بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که به کارگیری فناوری و ارالعات در آموزش:



باعث ایجاد انگیزة بیشتر برای یادگیری درس شیمی در دانشآموزان میشود.
فراگیران در فعالیتهای آموزشی شرکت کرده و عالقه و توجه بیشتری نشان میدهند ,تجربه این گونه کارها باعث
تقویت و رشد مهارتهای فردی دانش آموزان میشود.



باعث بکارگیری صحیح از رایانه در بین دانشآموزان در منازال فراهم میشود.



باعث ماندگاری یادگیری و تنوع باشی در کالس درس میشود.





نقش معلم را از حالت ساران و ارائهی دهندهی صرف ،به ی تسهیل کننده و راهنما تبدیل میکند و در نتیجه
زمان بیشتری به دست میآورد تا توجه بیشتری به دانش آموزان در کالس معطوف کند.
منجر به ارتقای درک عمیق مفاهیم شیمی ،نمریهها و ساختار مولکولی شده و بسیاری از کجفهمیهای موجود را
برررف میکند.
باعث کسب ارالعات فراوان شیمی در مدت کوتاه میشود.

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
 6و  7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان
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اشاعه فرهنگ استفاده از فناوری و ارالعات درسیستم آموزشی



تربیت کارشناس برای بهرهمندی درست از این ابزار در نمام آموزشی



تغییر محتوای کتب درسی شیمی و تلفیق آن با رویکردهای نوین آموزش



برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت برای تمامی دبیران



ترغیب و تشویق دانش آموزانی



توجه مدیران به تکنولوژی آموزشی مدارس و فراهم آوردن تجیزات الزم در مدارس



برگزاری مسابقه در میان دبیران درابطه با تولید محتوای الکترونیکی در زمینه درس شیمی و تشویق آنها
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