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چکیده
هدف اصلي این پژوهش بررسي عوامل تسهيل گر فرآیند آموزش مجازی شيمي ،در دوران
کروناست .در مقاله حاضر سعي شده است تا با روش توصيفي -تحليلي و استناد به منابع معتبر داخلي و
خارجي ضمن معرفي آموزش الکترونيکي به عنوان اصلي ترین روش جهت استمرار فرآیند آموزش ،به جنبه
های اقتصادی به کارگيری گسترده آن در سيستم آموزشي کشور ،به خصوص برای دروس نيازمند آزمایشگاه،
همچون شيمي تأکيد شود .نتایج به دست آمده نشان مي دهد در دروس پایه ای و مهم مانند شيمي که به
شدت وابسته به آزمایشگاه هستند  ،مي توانيم با کمک فناوری های نوین آموزشي بدون صرف هزینه ،در
دوران آموزش مجازی به بيش ترین بازده یادگيری ممکن دست یابيم .چنان چه از تجربيّات کشورهای پيشرو
در زمينه آموزش استفاده کنيم مي توانيم با یک برنامه ریزی صحيح ،آموزش الکترونيکي را بخشي از سيستم
آموزشي خود کرده و از مزایای آن جهت ارتقا سطح یادگيری فراگيران استفاده کنيم.
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مقدّمه
امروزه با پيشرفت علم و فناوری دنيای پيرامون ما به طور ویژه ای تغيير کرده است به شکلي که
هر روز شاخه ای بر شاخه های درخت کهنسال علم افزوده مي شود و همگان را به فکر وا ميدارد.
بدیهي است اگر بتوانيم خودمان را با این واقعيّت همسو کنيم  ،مي توانيم زمينه را برای رشد و
پيشرفت خود فراهم کنيم  .در دنيای امروز که دنيای سرعت تبادل اطّالعات است  ،نميتوان تنها با
یک الگوی قدیمي زندگي کرد و توسعه یافت  .در این ميان نياز به الگو و روش های تدریس نوین
دائما حس ميشود اما موانعي نيز بر سر راهمان وجود دارد که باعث توقف پيشروی در این زمينه
ميشود از جمله مهمترین این موانع محدودیت  ،منابع مالي برای تأمين امکانات آموزشي الزم جهت
تکميل فرآیند آموزشي است .تحوالت حوزه فناوری همواره نظام های تعليم و تربيت را تحت تأثير
قرار داده اند .در واقع از شاخص های نظام های پيشرو تعليم و تربيت مي توان ،به استفاده از ظرفيت
های تازه ای اشاره کرد که در سایهی تحوالت فناوری ایجاد شده است .بنابراین نقش تأثيرپذیری را
باید امری مثبت و سازنده ارزیابي نمود و نظام های تعليم و تربيت را که از این اصل تبعيت نمي
کنند ،واپسگرا دانست (.عنایتي و همکاران،1390،ص 97تا ص )116پيشرفت های اخير در حوزۀ
آی سي تي طي سه دهه ی اخير منجر به ضرورت وجود دو مدل جدید از برگزاری آزمایشگاه شده
است که عبارتند از آزمایشگاه های مجازی که شبيه سازی از فرآیند یک آزمایشگاه واقعي هستند و
آزمایشگاه های آنالین که بسترهایي هستند تا از طریق اینترنت یا اینترانت دسترسي از راه دور به
موقعيِت های آزمایشگاهي را امکان پذیر سازند (.عبدل واحد و همکاران ،2011،ص 262تا ص)274
همان طور که مي دانيم در درس شيمي عالوه بر وجود مفاهيم کاربردی آزمایش ها و مدل های سه
بعدی فراواني وجود دارد که صرفاً در قالب کتاب درسي نمي توان آنها را به فراگير آموخت و نمي
توان انتظار داشت که مفهوم یک آزمایش تنها با روخواني دستور کار به فراگير منتقل شود  .شمار
اندکي از مدارس به آزمایشگاه دسترسي دارند که این مدارس غالباً ازجمله مدارس غير دولتي هستند
و بودجه آن ها از شخص فراگير تأمين مي شود اما در مدارس دولتي که شمار زیادی از فراگيران
کشور در آن ها در حال تحصيل هستند  ،چطور؟ آیا مي شود برای همهی آن ها آزمایشگاه شيمي
تامين کرد؟ پاسخ واضح است .برای مدارسي که دغدغه نياز های اساسي خود را دارند نمي توان انتظار
آزمایشگاه مجهز داشت اما چاره چيست؟ آیا باید آنها را رها کنيم؟ بيایيد فرض کنيم به تمامي
مدارس کشور بودجه الزم برای ساخت آزمایشگاه مجهز تعلق بگيرد و با شروع سال تحصيلي جدید
آزمایشگاه ها جهت استفاده کامالً آماده بودند آیا مدرسان ما اطّالعات کافي جهت استفادهی ایمن از
این امکانات را جدید دارند؟ اگر پاسخ منفي باشد مسلما باید شاهد حوادث ناگواری برای مدرسان و
فراگيران باشيم .در این ميان با توجه به پيشرفت های اخير فناوری به نظر مي رسد راه حل هایي

آموزش شیمی به کمک آزمایشگاه مجازی در دوران کرونا
برای مواجهه با این چالش وجود داشته باشد که بررسي این راه حل ها با توجه به شيوع کرونا و غير
حضوری شدن آموزش از اهميت باالیي برخوردار است.
پیشینه پژوهش
فردانش در سال  1390در کتابي با عنوان «مباني نظری تکنولوژی آموزشي» (فردانش،1390،
ص  )17یکي از مهم ترین اجزاء فناوری اطّالعات را فناوری آموزشي ميداند و همچنين به نظر وی
فناوری آموزشي عبارت است از مجموعه روش ها و دستورالعمل هایي که با استفاده از یافته های
علمي برای حلّ مسایل آموزشي اعم از طرح ،اجرا و ارزشيابي در برنامه های آموزشي به کار گرفته
ميشود .کاظمي ،ملک محمودی وهمکاران در سال  1394در مقاله ای با عنوان بررسي عوامل مؤثر
بر توسعهی آموزش الکترونيکي از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گلستان( ،کاظمي؛ ملک
محمودی و همکاران ،1394،ص )2سيستم های سنتي آموزش را جهت برآوردن نيازهای آموزشي
مدون امروزی کافي نمي دانند همچنين بيان مي کنند که ارتقا و توسعه ی سطح کيفيت آموزشي،
نياز به انتقال دانش در کوتاه ترین زمان دارد .همتي در سال  1394در مقاله ای با عنوان آموزش رو
در رو در مقابل آموزش الکترونيکي (همتي ،1394،ص )49در مورد ویژگي آموزش الکترونيکي این
چنين مي نویسد ".آموزش الکترونيکي ،روش های آموزشي کنوني را تکميل مي کند و در بعضي از
موارد جایگزین آن مي شود .آموزش یا یادگيری الکترونيک با رشد و توسعۀ فناوری های اطّالعات و
ارتباطات در حوزۀ تعليم و تربيت مطرح شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد .کرمي باغطيفوني در
سال 1396در مقاله ای به نام بررسي تطبيقي آموزش الکترونيکي رشته روانشناسي در دانشگاه های
باز جهان(کرمي باغطيفوني ،1396،ص )100آموزش مجازی را مهمترین کاربرد فناوری اطّالعات
ميداند که در قالب نظام های مختلف مثل یادگيری رایانه محور ،یادگيری برخط ،یادگيری شبکه
محور و آموزش تحت شبکه ارایه مي شود .با شروع همه گيری کرونا چالش جدیدی پيش روی
سيستم آموزش و پرورش سراسر دنيا قرار گرفت .چالشي که به هيچ عنوان قابل چشم پوشي نبود و
به سرعت تبدیل به اولویت اول مدیران آموزشي برای بحث و تحليل و ارائه راهکار شد در این ميان
اکثر کشورها مجبور به پذیرش آموزش از راه دور برای سيستم آموزشي خود ،جهت کاهش آسيب
های ناشي از همه گيری کرونا شدند .با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده برای سيستم آموزشي
کشور ،در این مقاله تالش مي کنيم تا ضمن اشاره به پژوهش های پيشين که در حوزه آموزش
الکترونيکي صورت گرفته است راهکارهایي از جمله استفاده از آزمایشگاه های مجازی به عنوان نمونه
ای از آموزش الکترونيکي را مورد بحث قرار دهيم.
روش پژوهش
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روش پژوهش در مقالۀ حاضر ،توصيفي ـ تحليلي است که منظور از این روش؛ توصيف و تفسير
شرایط و روابط موجود مي باشد .در حقيقت در این روش وضعيت کنوني پدیده یا موضوعي مورد
مطالعه قرار مي گيرد .پژوهش های کيفي به شيوه تحقيق توصيفي ـ تحليلي به پنج روش؛ پيمایشي،
همبستگي ،اقدام پژوهشي ،پس رویدادی و بررسي موردی تقسيم مي شود که در این مقاله از روش
تحقيق توصيفي ـ تحليليِ بررسي موردی استفاده شده است که این نوع تحقيق عبارتند از مطالعه
یک مورد یا یک موضوع ،و کاوش عميق در مورد آن که در واقع در این نوع تحقيقات سعي مي شود
از جهات مختلف هر پدیده یا موضوعي را مورد بررسي قرار دهند (حافظي نيا .)24 ،1387 ،برای
گردآوری اطّالعات مورد نظر نيز ،از روش اسنادی و همچنين بررسي منابع چاپي و الکترونيکي استفاده
شده است.
یافتههای پژوهش
-1جایگاه و اهمّیّت آموزش الکترونیکی در شیمی
آموزش الکترونيکي به هر نوع دوره و آموزشي اطالق مي شود که به شکلي غير از روش های
حضوری و رو در رو انجام گيرد .محتویات دروس ممکن است از طریق اینترنت و یا استفاده از ویدئو
و تصاویر فعّال و متعامل دو طرفه انتقال یابند .همچنين تلویزیون های کابلي یا ماهواره ای مي توانند
رسانۀ انتقال دهنده این مواد درسي باشند و یا مي توان مواد درسي را روی سي دی و دی وی دی
و یا نوار ویدئو در اختيار داشت و یا ترکيبي از موارد باال را به کار گرفت (گاریدو و همکاران،2008 ،1
ص 733تا ص .)743آموزش های الکترونيکي ،در مدارس ایران به سرعت در حال گسترش و کيفيت
یادگيری ،نرخ نگهداری یادگيرندگان و رضایتمندی آنها مهم و ضروری است؛ باید به ویژگي های
خاص این شيوه آموزش توجه شود ،یکي از اصول فرایندهای یادگيری الکترونيکي ،یادگيری مستقل
است که الزمه ی آن تربيت یادگيرنده مستقل است .یعني مدارس با فراهم کردن فرصت های الزم
برای انجام تعامالت مفيد و بيشتر و ایجاد مهارت های یادگيری خود تنظيميدر دانش آموزان ،امکان
یادگيری مستقل و اثر بخش را فراهم کنند (علي نژاد وهمکاران ،2015 ،ص 311تا ص .)320ارتقا و
توسعهی سطح کيفيت آموزشي ،نياز به انتقال دانش در کوتاه ترین زمان دارد؛ به طوری که سيستم
های سنّتي آموزش جهت برآوردن نيازهای آموزشي مدون امروزی کافي نيست (کاظمي ملک
محمودی ؛ پيری توسنلو ؛ نوروزی؛ آریایي ،1394،ص 229تا ص .)236در آموزش الکترونيکي مي
توان از ترکيب نمودن شيوه های مختلف یادگيری ،از قبيل :متن ،صوت و تصویری و غيره به حداکثر
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آموزش شیمی به کمک آزمایشگاه مجازی در دوران کرونا
بازده در یادگيری دست یافت(.اليس و همکاران،2009،1ص 303تا ص)318فناوری اطّالعات و
ارتباطات ،تحوالت شگرفي را در تمام زوایای زندگي فردی و جمعي ایجاد کرده است ،به طوری که
در تعليم و تربيت باعث تولد و رشد یادگيری الکترونيکي ،مدرسه مجازی و هوشمند شده است (کاليتا
و همکاران ،2015،2ص104تا ص .)111امروزه آموزش الکترونيکي ،در حکم شناخته شده ترین
محيط یادگيری در عصراطّالعات به عرصه ای با کاربردهای متنوع تبدیل شده است .دراین ميان،
آموزش عالي تحت تأثير دو عامل ترویج روش های یادگيری فعال و تلفيق تکنولوژی وب پایه توسعه
یافته است (پانداک و همکاران ،2010،3ص .)1فرصت هایي که فناوری اطّالعات و ارتباطات برای
آموزش به وجود مي آورد ،متخصصان آموزش را به باز اندیشي ماهيت یادگيری وبازمهندسي فعّاليت
های آموزشي وادار ميکند.محصول این باز مهندسي ،تغيير نقش معلمان از ارائه کنندهی اطّالعات به
تسهيل کننده ی یادگيری در خالل رویکرد فراگير محوری در آموزش است .یادگيرنده محوری و
فعال بودن یادگيرنده از جمله اصولي به شمار مي آیند که در آموزش الکترونيکي مورد توجه هستند.
فراگير محور بودن ،مفهوم کليدی آموزش الکترونيکي است و فعال بودن فراگير را در پي دارد (
فرهادی ،1384،ص  49تا ص  .)66با توجه به ویژگي های آموزش الکترونيکي و تاثير آن در یادگيری
فراگيران ،ضرورت آشنایي با روش های موثر برای به کارگيری گسترده آن در سيستم آموزشي کشور،
به شدت احساس مي شود.
-2آزمایشگاه مجازی شیمی در خدمت آموزش
با ظهور و گسترش فناوری های جدید در تعليم و تربيت ،طراحي محيط های یادگيری چندرسانه
ای اهميت فزاینده ای یافته اند .در این محيط ها ،باهدف بهبود یادگيری معنادار ،مطالب درسي از
طریق ترکيب مجرای حسّي مختلف و شيوه های متعدد به دانش آموزان ارائه مي شوند(.مورنو
وهمکاران،2002،4ص 156تا ص )163در این عصر ،مؤسسات آموزشي باید افرادی را پرورش دهند
که به جای حفظ و ذخيره اطّالعات ،توانایي طبقه بندی ،تحليل و ترکيب اطّالعات ،مهارت های حل
مسئله،مهارت های ارتباطي ،مباحثه ،مذاکره ،مهارت های مدیریتي و فنّاورانه داشته باشند تا بتوانند
با تغييرات سریع تکنولوژیکي ،صنعتي و اجتماعي همسویي مؤثری داشته باشند ( صفائي؛ اعمادی؛
طاهری،1390،ص 13تا ص .)20خوشبختانه به لطف پيشرفت فناوری در سراسر دنيا امکان دسترسي
به آخرین اطّالعات روز برای همه ما فراهم شده امروزه شاهد آن هستيم که در هر خانواده حداقل
یک تلفن همراه هوشمند و یا یک دستگاه رایانه موجود است ،اگر هم نباشد در هر مدرسه تعدادی
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از این لوازم هر چند اندک به راحتي به چشم مي خورد فراگيران امروز با گذشته کامال متفاوت اند ؛
اینان همان کودکاني هستند که در خردسالي با تلفن همراه و رایانه آشنا شدند و اکنون حتّي برای
سرگرمي و بازی هم که شده به آن تسلّط دارند آمار ها نشان مي دهند که درصد زیادی از فراگيران
بيشتر زمان تفریح و استراحت خود را در جهت استفاده از این لوازم مي گذرانند اما چرا؟ پاسخ روشن
است تنوع و خالقيت هایي که در بازی ها و برنامه های رایانه ای وجود دارد به هيچ وجه در کتاب
های خشک و بي روح درسي دیده نمي شود فراگيران ما به دنبال بازی و تنوع مي گردند و تا زماني
که مطالب درسي در قالب سرگرمي به آن ها ارائه نشوند آن ها را مطالعه نمي کنند یا اگر مطالعه
کنند نمي آموزند .با غير حضوری شدن آموزش در دوران کرونا ارائه دروس آزمایشگاهي در اکثر
مراکز آموزشي کشور متوقف شده که این امر باعث ایجاد شکاف در فرآیند آموزش دروس عملي و
تئوری شده است .در واقع آزمایشگاه واقعي آن نوع تجربه یادگيری مي باشد که در آن دانش آموزان
به صورت فيزیکي دنيای واقعي ،مواد و لوازم عيني و محسوس را برای مشاهده و درک طبيعت یا
دنيای مادی اطراف خود ،دستکاری مي کنند (زکریا وهمکاران ،2010،1ص 317تا ص .)331با توجه
به منافع آموزش مجازی در سطح آموزش عالي ،تقاضا برای برگزاری دوره های آموزش های مجازی
در برنامه آموزشي دانشگاه ها رو به افزایش نهاده است (زامر،2010،2ص 1تا ص .)8در این ميان ارائه
دروس آزمایشگاهي به صورت مجازی مورد بحث قرار مي گيرد که آیا فناوری های نوین آموزشي
نظير نرم افزار های آزمایشگاه مجازی مي توانند جایگزین مناسبي برای آزمایشگاه های حضوری
مراکز آموزشي باشند؟ به نظر مي رسد ایجاد یک محيط یادگيری جایگزین به نام آزمایشگاه مجازی،
در غالب ساخت نرم افزار به گونه ای که در دسترس فراگيران قرار داشته باشد مي تواند در این زمينه
به ما کمک کند (کومار و همکاران 1998،3؛ شين و همکاران2000،4؛ گروب2002،5؛ ساویس2010،6؛
جسک و همکاران.)2010،7
یکي از مهم ترین مزایای آزمایشگاه های آنالین قابليت به اشتراک گذاشتن منابع موجود با سایر
دانشگاه ها و مراکز آموزشي مي باشد ،در نتيجه هزینه های اقتصادی پياده سازی و اجرا کاهش پيدا
کرده و تجهيزات آزمایشگاهي جدیدی را تخصيص مي دهد (ایکوف و همکاران ،2002،8ص 16تا
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ص .)19به نظر مي رسد که مي شود از شرایط موجود به بهترین شکل جهت آموزش فراگيران
استفاده نمود به گونه ای که هم آموزش به بهترین شيوه خود ارائه شود و هم هزینه های مالي زیادی
بر کشور تحميل نگردد ما هر چقدر هم در زمينه تجهيز آزمایشگاه ها بودجه صرف کنيم باز هم با
کسری مواجه مي شویم .یکي دیگر از راه های برگزاری آزمایشگاه به صورت مجازی انجام آزمایش از
راه دور به کمک شبکه جهاني اینترنت است .آزمایش های از راه دور عموما نياز به پهنای باند باال
دارند که در بسياری از کشورهای در حال توسعه در دسترس نيست .در حالي که آزمایش های متعدد
بيشماری را مي توان کامال به صورت از راه دور اجرا نمود ،بسياری دیگر همچنان نياز به همکاری و
مشارکت افراد برای اجرا و پياده سازی دارند و حتي گاه برخي قابليت اجرا به صورت آنالین را ندارند
(عبدل واحد و همکاران ،2011،1ص 262تا ص .)274اگر نگاهي به سيستم آموزشي کشور های
توسعه یافته بيندازیم  ،مي فهميم که شاید اصال نيازی به ساختن آزمایشگاه در همه مدارس و مراکز
آموزش عالي نباشد و بشود به راحتي در کسری از ثانيه آزمایشگاه را در دور ترین نقاط کشور فراهم
کرد  .در کشور ما بحث دسترسي به آزمایشگاه جدی شده به شکلي که بعضي رشته ها از جمله
شيمي در شهر سکونت فراگير با وجود فراهم بودن مرکز آموزش عالي صرفا به دليل نبود آزمایشگاه
ارائه نمي گردد و فراگير جهت ادامه تحصيل مجبور است صد ها کيلومتر از محل سکونت خود فاصله
بگيرد که این خود هزینه ها ومشکالت زیادی را بر کشور تحميل مي کند در صورتي که مي شود
تنها با چند تغيير ساده و تجدید نظر در سيستم آموزشي این مشکالت را به طور کلي حلّ کرد.
-3اهمیّت آزمایشگاه مجازی در آموزش شیمی
همان طور که مي دانيم درس شيمي یکي از دروس پر اهميت در دوران آموزش متوسطه است
که خود شامل مفاهيم مهم و کاربردی بسياری است که یادگيری آن ها برای درک مفاهيم بعدی در
آموزش عالي ضروری به نظر مي رسد .به همين دليل به فراگيران توصيه مي شود که مفاهيم دروس
شيمي را به تناسب خود طبقه بندی کنند .مکانهایي که دانش آموزان مي توانند دانش علمي خود
را یاد بگيرند و طبقه بندی کنند آزمایشگاه ها هستند .فعاليّتهای آزمایشگاهي که از اجزای جدایي
ناپذیر دروس شيمي است دانش آموزان را قادر مي سازد تا تجربه خود را با استفاده از مواد عيني
ایجاد کنند (آیاس2و همکاران 2005 ،؛تاسدلن ،2004،3ص -133ص .)134دالیل بسياری وجود دارد
که استفاده از آزمایشگاه شيمي در فرآیند آموزش به شدت کاهش یافته است ازجمله این دالیل مي
توانيم به موارد زیر اشاره کنيم:

1

Abdulwahed, Mahmoud, and K. Nagy, Zoltan
Ayas
3
Tasdelen
2

پژوهش در آموزش شيمي ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 1399

 -1نگراني های ایمني :آیا در ساخت آزمایشگاه های ما در مدارس اصول ایمني به کار رفته است؟ آیا
معلمان برای استفاده ایمن از آزمایشگاه شيمي آموزش دیده اند؟
 -2کمبود تجهيزات :آیا تجهيزات کافي برای انجام آزمایش های موجود در کتاب درسي وجود دارد؟
 -3کمبود زمان :آیا در برنامه درسي آموزش شيمي ،زمان کافي برای اجرای عملي همه آزمایش
های موجود در کتاب درسي وجود دارد؟
آزمایشگاه های مجازی بيشتر نقاط ضعف و چالش های استفاده از آزمایشگاه های موجود در مدارس
را برطرف نموده است و تجربهی انجام آزمایش بدون محدودیت مکاني و زماني و صرف هزینه را برای
فراگير فراهم مي کند .در واقع در آزمایشگاه های مجازی شبيه سازی آزمایشگاه سنتي در دستور
کار است که منجر به یادگيری فراگير مي شود .یادگيری مبتني بر شبيه سازی آن نوع یادگيری است
که در یک محيط کامپيوتری اتفاق مي افتد و در آن یادگيرنده در ضمن اینکه در محيط شبيه سازی
پيش مي رود به تدریج به ویژگي های مدل مفهومي پي مي برد که ممکن است منجر به ایجاد
تغييراتي در مفهوم اصلي وی شود (دیجونگ و همکاران ،1998،ص 179تا ص .)201در این تصاویر
نمونه ای از فضای نرم افزار های گوناگون آزمایشگاه مجازی را مشاهده مي کنيد امروزه این نرم
افزارها در تالش اند تا با افزایش کيفيت و امکانات خود ،فضای آزمایشگاه واقعي را شبيه سازی کنند.

از جمله نرم افزار هایي که در زمينه آزمایشگاه مجازی شيمي و یا شبيه سازی مفاهيم در دسترس
هستند مي توانيم به موارد زیر اشاره کنيم:

• Crocodile chemistry
این نرم افزار یک ابزار بسيار محبوب در حوزه آزمایشگاه مجازی است .ویژگي های خاص آن
باعث شده است تا استفاده از آن حتي در بين دانش آموزان کم سن و سال رایج باشد .در این نرم
افزار شماری از آزمایش ها به صورت آماده موجود مي باشد همچنين با در اختيار داشتن ابزار و مواد
شيميایي گوناگون امکان طراحي و اجرای بسياری از آزمایش های مورد نظر کاربر فراهم شده است.
Hyper Chem Professional

•

آموزش شیمی به کمک آزمایشگاه مجازی در دوران کرونا
از جمله معروف ترین نرم افزارهای موجود در زمينه شبيه سازی مولکول های شيميایي است که
قابليّت های زیادی از جمله ترسيم مولکول ها با ساختار سه بعدی و انجام محاسبات مختلف برای
آن ترکيب را دارا مي باشد.

• Chemist – Virtual Chem Lab
یک آزمایشگاه مجازی شيمي و شبيه سازی شده است که در آن امکان انجام انواع واکنش ها و
آزمایش ها به صورت مجازی وجود دارد .از جمله ویژگي های خاصّ این نرم افزار مي توانيم به
دسترسي به بيش از  200ماده شيميایي معدني و  60ماده شيمایي آلي ،سيستم افزایش سرعت برای
گذشت سریع زمان در آزمایش های کند ،وجود بيش از  17دستگاه ضروری و پيشرفته برای آزمایش
های شيميایي پيشرفته و ...اشاره کنيم.
-4چالش های به کارگیری آزمایشگاه مجازی

تا اینجا طبق بررسي هایي که انجام دادیم  ،آزمایشگاه های مجازی مزیت های زیادی نسبت به
آزمایشگاه های سنتي دارند و ميتوانند جایگزین مناسبي برای آن ها بخصوص در شرایط خاص
کنوني (همه گيری ویروس کرونا) باشند .اما استفاده گسترده از آن ها در سيستم آموزشي کشور با
محدودیت های جدی روبه رو است.شناسایي این محدودیت ها غالباً در دوران تعطيلي مراکز آموزشي
صورت گرفته است چرا که در این دوران به دليل اهميت استمرار فرآیند آموزش ،مدرسان نهایت
تالش خود را برای انتقال مفاهيم مهم آموزشي انجام مي دهند اما حقيقت این است که بخش عمده
ای از مفاهيم دروس شيمي باید در غالب انجام آزمایش و کسب تجربه توسّط فراگير منتقل شود که
در شرایط تعطيلي مراکز آموزشي این مورد ميسر نيست .بدین جهت عده ای از مدرسان پيشرو تالش
مي کنند تا با استفاده از نرم افزار های آموزشي مناسب ازجمله آزمایشگاه های مجازی این خأل را
جبران کنند در این را ستا محدودیت های استفاده از هر نرم افزار شناسایي شد .یکي از مهمترین و
اصلي ترین چالش های استفاده از آزمایشگاه های مجازی که در اکثر نرم افزارها وجود دارد محدودیت
مواد مورد نياز برای انجام آزمایش است .با وجود این که بسياری از مواد مورد نياز برای انجام آزمایش
در این نرم افزار ها موجود است اما نمي توان با اطمينان از کامل بودن آن سخن گفت اگر چه این
نرم افزار ها امکان انجام آزمایش با مواد گران بها که غالباً در آزمایشگاه های سنتي موجود نيست را
برای ما فراهم مي کند ،اما گاهي با عدم بعضي از موادّ مورد نياز برای انجام آزمایش مواجه مي شویم.
-5راهکار غلبه بر چالش های به کارگیری آزمایشگاه مجازی
همان طور که اشاره شد در به کارگيری گسترده آزمایشگاه های مجازی و به طور کلي هر فناوری
نوین در سيستم آموزشي کشور ،چالش هایي وجود دارد .بي شک اوّلين گام برای غلبه بر چالش های
پيش رو شناسایي چالش هاست .مرحله اولين ( شناسایي چالش ها) در مورد آزمایشگاه های مجازی
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با شيوع کرونا و تعطيلي مراکز آموزشي به شکل نسبي انجام گرفت .ما متوجه شدیم که جهت اجرای
آزمایش های موجود در کتاب درسي و یا منابع آموزشي دانشگاه ها ممکن است با محدودیت مواد
مورد ن ياز برای آزمایش مواجه شویم .برای مقابله با این چالش مي توان با یک برنامه ریزی صحيح،
تمامي منابع درسي پایه مورد نظر اعم از متوسطه اول یا متوسطه دوم و یا حتي منابع آموزشي
دانشگاه را مورد بررسي قرار داد و مواد مورد نياز برای اجرا آزمایش ها را ليست کرد .با این کار ما
برای هر پایهی درسي ليستي شامل تمامي تجهيزات الزم برای اجرای آزمایش ها را در اختيار داریم.
تهيه این ليست کار دشواری نيست چرا که در اغلب آزمایش ها نام وسایل و مواد مورد نياز موجود
مي باشد ما صرفاً نياز به تجميع این موارد در قالب یک ليست داریم .مرحله بعد بررسي امکان ساخت
یک نرم افزار آزمایشگاه مجازی بومي متناسب با کتاب درسي هر پایه و فرهنگ کشور است این نرم
افزار مي تواند با الگو گيری از نمونه های مشابه خارجي شبيه سازی مناسبي از آزمایشگاه سنتي
برای فراگير فراهم کند همچنين مي شود با افزودن چندین قابليّت از جمله اجرای آنالین و همزمان
آزمایش توسط فراگيران در مقابل مدرس ،ویژگي های منحصر به فردی را برای آن ایجاد کرد که
عالوه بر انتقال مفاهيم مهم آموزشي ،انگيزه فراگير را برای اجرای آزمایش های بيشتر و تحقيق و
جست و جو افزایش دهد .همان طور که مي دانيم انگيزه ،نيرویي است که مسير و جهت رسيدن به
هدف را سوق مي دهد و ازسازه های اثرگذار و کاربردی در حوزه ی آموزش و تعليم و تربيت
است(.وتزل ،2006،ص 390تا ص )406به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون فناوری های
آموزشي ،تالش برای گسترش آن در سراسر کشور بسيار ارزشمند باشد .در همين نمونه ای که در
این مقاله عنوان شد بدون نياز به صرف هزینه زیاد مي توان در کوتاه ترین زمان ممکن تحولي
چشمگير در سيستم آموزشي کشور،جهت سوق دادن آن به سمت تمرکز بر آموزش عملي به جای
تئوری ایجاد نمود.
نتیجهگیری
در دنيای پرشتاب امروز ،یادگيری دائم تبدیل به یک ضرورت شده است .یادگيری مداوم مي تواند
فرصت های جدیدی را در زندگيمان رقم بزند ،به ما اعتماد بنفس بدهد و حافظه مان را تقویت
بکند همان طور که شاهد هستيم فناوری ها در آموزش این امکان را فراهم کرده اند تا اگر شرایط
شرکت حضوری در مراکز یادگيری را نداریم ،به راحتي بتوانيم به دوره های آموزشي دسترسي داشته
باشيم و به صورت مستقل مطالب مورد نياز را یاد بگيریم .در محيط های الکترونيکي ابزار های تعاملي
مختلفي وجود دارد که مي تواند یادگيری را اثربخشتر کند و رشد تفکر یادگيرنده کمک کند .در
حال حاضر ،با پيشرفت در تکنولوژی ابزارهایي در اختيارمان قرار گرفته که هر فرد عالقه مندی مي

آموزش شیمی به کمک آزمایشگاه مجازی در دوران کرونا
تواند با یادگيری اصول و مهارت های الزم یک دوره آموزش الکترونيکي را بدون هيچ گونه برنامه
نویسي ایجاد کند .تعداد برنامه های یادگيری الکترونيکي در کشور ما نيز روز به روز در حال افزایش
است .تعدادی زیاد از مدارس ،مؤسسات آموزش عالي ،مؤسّسات توليد مواد کمک آموزشي و آموزشگاه
ها دوره های یادگيری الکترونيکي را در کنار دوره های حضوری برپا کرده اند و بسياری از مراکز هم
به دليل مزایایي که ذکر کردیم ،طرحي برای راه اندازی این دوره ها دارند .در این مقاله آزمایشگاه
های مجازی معرفي شدند و مزایا و چالش های به کارگيری گسترده آن ها مورد بحث و بررسي قرار
گرفت همان طور که اشاره شد مي توان با یک تصميم جدی در راستا ساخت نرم افزار های کمک
آموزشي نظير آزمایشگاه های مجازی که غالباً زیر مجموعه آموزش الکترونيکي هستند گام بزرگي را
جهت تحول سيستم آموزشي کشور و سوق دادن آن به سمت تدریس کاربردی و عملي مفاهيم
درسي به خصوص در دروس مهمي چون شيمي برداشت .در این مسير توجّه به ایجاد رغبت برای
استفاده از این نرم افزار ها بسيار حائز اهميت است .یادگيری معلول انگيزه های متفاوتي است .یکي
از این انگيزه ها که نقش مهمي در جریان یادگيری دارد ،ميل و رغبت شاگرد به آموختن است .رغبت
محرکي است که نيروی فعاليت را افزایش مي دهد ،در واقع ما مي توانيم با به کارگيری فناوری های
نوین نظير آزمایشگاه های مجازی در شيوه تدریس خود با ایجاد رغبت یادگيری در فراگير ،گام
بزرگي را در افزایش بازدهي آموزشي برداریم.
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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the factors that facilitate the
process of virtual chemistry education in the Corona era. In the present article, an
attempt has been made to use descriptive-analytical method and citing reliable
domestic and foreign sources, while introducing e-learning as the main method
for continuing the education process, to the economic aspects of its widespread
use in the country's education system. Especially for courses that require a
laboratory, such as chemistry. The results show that in basic and important
courses such as chemistry, which are highly dependent on the laboratory, we can
achieve the highest possible learning efficiency during virtual education with the
help of new educational technologies without spending money. If we use the
experiences of leading countries in the field of education, with proper planning,
we can make e-learning part of our education system and use its benefits to
improve the learning of learners.
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