
 30-5  صفحات،  م چهار، شماره  دومپژوهش در آموزش شيمي، سال  

  پژوهش در آموزش شيمي 

  

http://chemedu.cfu.ac.ir 

  دیبا تأک یمیش  یریادگیدر  یآموزش  یاطاّلعات و تکنولوژ  یاستفاده از فنّاور

 ی م یپرکاربرد ش  یها و نرم افزارهاوبگاه بر 
 

 2، علیرضا خدایی* 1 حمدیا یاور

 ن ، ایراتبریزدانشگاه فرهنگيان،  ،  گروه علوم پایه  1

 ران یا  ز،یتبر  ان،يدانشگاه فرهنگ  ه،یگروه علوم پا  ،يميآموزش ش  یدانشجو 2

 

 چکیده 
شود.  های حسّاسي مانند کرونا نياز به آموزش از راه دور بيش از پيش احساس مي در عصر بيماری 

لي مستحکم برای تدریس و یادگيری دروس  نوین و مکمّفنّاوری اطّالعات و ارتباطات روشيبنابراین استفاده از  

ع گامي بزرگ در جهت  های متنوّافزارگيری از نرم به ویژه برای درس انتزاعي شيمي که بهره  .مطالعاتي است

های یادگيری شيمي مطابق با اصول  ترین روشوزبر   آموزش مجازی )الکترونيکي(  باشد.ميمفاهيم دشوار    درک

های بهبود کيفيت  گيری از تجربيات و راهکاربهره  .ندکفراهم مي  را  ی آموزش جهانعرصه  درنوین آموزشي  

ی رشد و ارتقای هر چه بيشتر  رتر ساخته و زمينهتواند روند آموزش را همواتدریس و یادگيری محققان مي

مطالب مربوط به فنّاوری اطّالعات و ارتباطات و    مرور هدف با  مقاله  این درهم سازد.  عرصه تکنولوژی را فرا

 که  هابه همراه مزایا و اهداف و معایب آن  افزارهای آموزشي در درس شيمي و معرفي نرم  آموزش الکترونيکي
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 مه مقدّ

های جامعه از جمله سالمت مردم تحميل مشکالتي زیاد بر تمام شاخصاگر چه پاندمي کرونا،  

توان به فراگير شدن و ها در کشور شد که از جمله آن مي کرد، اما منجر به شکوفایي برخي قابليّت

رسد که آموزش مجازی در کشور  رونق یافتن آموزش مجازی در سراسر کشور اشاره کرد. به نظر مي

های مجازی معطوف شده است. از طرف دیگر،  تر به آموزش ه و توجّهي بيشما وارد فازی جدید شد

اند.  های مبتني بر یادگيری الکترونيکي واقف شدهمسئولين امر نيز بيش از پيش بر اهمّيت آموزش 

دهه در  ارتباطات  و  اطّالعات  انسانفنّاوری  خردگرایي  و  دانش  محوریت  با  اخير  به  های  منظور    و 

-همچنين آزادسازی مهارت  ق به ماشين و ابرداری بهينه از اندیشه و سپردن امور تکراری و غيرخلّبهره

ها و محافل علمي را به خود جلب کرده  ویژه سازمان  جوامع، توجّه  ۀ عنوان محور توسع  های انساني، به

ترین وزش از مهمّکاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات در امر آم  است. در این ميان، ميزان توسعه و

پيشرفتشاخص فنّاوری (.  1398،  )کازروني شاميری و مرادی  رودعلوم به شمار مي  های  گسترش 

را  هزینهزمينه بسط اطّالعات و دسترسي آسان و کم نيز مفاهيم نوین استفاده از ابزارها و  اطّالعات و

وش برخط فراهم کرده و تبادل  ر   آموزان، دانشجویان و معلّمان بهفراگيران اعم از دانشتمام  برای  

تعامالت و  اطّالعات  ميسّ  سریع  را  به طور   (.2،2010و دوست محمودی  1د)اخوان سازر ميفرهنگي 

و نرم افزار سر و کار دارد تا   يکيالکترون ی هاانهیاستفاده از را مانند ي  کوتاه، فنّاوری اطّالعات با مسائل

باز  ره،يذخ  ل،یتبد و  انتقال  پردازش،  به  يابیحفاظت،  پذ  يشکل  اطّالعات  انجام  امن  و    رد یمطمئن 

صورتي    دهد که بهمي  انیامکان را به دانشجو  ن یفناوری اطّالعات، ا  هی(. آموزش بر پا1391،  بهنام)

،  4و عباسي   3)جالليان   به صورت مشترک استفاده کنند  هادهیا  نی ا  از  و   شندینديفعاالنه و نوآورانه ب

ف2004 مي(.  کهناوری  مشکالتي  و  تنگناها  موضوعات،  ارائه  با  فعّاليّت  تواند  معتبر    لياص  هایاز  و 

گرفته وسسرچشمه  آور  ریيادگی  برای  ایلهياند  فراهم  را  سال  (.  5،2009)زوفن  دبهتر    2009در 

کند که فناوری  مي  انيطور ب  نیرا ا  ریيادگی  در   ای نقش فناوری اطّالعات و ارتباطاتجهانيان در مقاله

توانند با استفاده از مي  یاناستادان و دانشجوآورد که  وجود مي  را به  ساختاری  اطّالعات و ارتباطات
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های  و شکل داده شیخود را افزا  ریيادگۀ ی زيانگ و  ابندی دست  عييوس ریيادگیمنابع   به فناوری نیا

 (. 2009، 1)جهانيان را مورد استفاده قرار دهند ریيادگیمختلف 

ابزاری  دید اده از علوم جفبرای استبنابراین،   است ، بسيار سریع از آنجا که پيشرفت علم در دنيا      

رسانه از  روزنامه)  ترقدیميهای  سریعتر  و  کتب  جمله  کتابخانه  از  در  نوشتاری  مجالت  و    (ها  ها 

فراگيران را در   بتواند تا  طوری باشد  د آموزش علوم به موازات پيشرفت آن بایاز طرفي  موردنيازاست،

عنوان مثال در های علوم پایه بهاستفاده از فنّاوری اطّالعات بویژه در درس ند.  عصر تکنولوژی ارضا ک

نشان داد   2009در سال    مالسينگيب  یهاافته. یرسددرس شيمي بسيار واجب و ضروری به نظرمي

  یادیآموزشي در آموزش دارند اما با موانع ز نینو یهافنّاوری استفاده از یباال برا يل یتما معلّمانکه 

دسترسي  عدم  الزم، و    ستگيیمهارت و شا  و  نانياطم  نبودعبارتند از    موانع  نیازجمله ا  ،مواجه هستند

 (.2009، 2مالسينگيب)  باشدمي  ابعنم به

اطّالعات    نکنندگامصرف  نیترعمده  ازي  کیو  ن  کنندگاديتول  نیاز بزرگتر  يکیرورش  و پ آموزش        

 جب گذشته، مو  دهه  در چند  انهیو را  کيدر عرصه الکترون  نینو  یها گسترش فنّاورییي است.و دانا

ماهواره ، تلفن همراه،  نترنتیمله اجاز    یاانهیو را  يکيالکترونی  هااز برنامه  يگوناگون  عانوا  ندش  داری دپ 

ا  نهاجدر    یاانهیرا  یهایباز  و ا  . تسشده  اخيرسال  در  نترنتیگسترش    ی هابرنامه  ،گسترشهای 

 ه يتک  باطاتتار  فنّاوری اطّالعات و  يگژوی  نیهمترمست.  به همراه داشته ا  زين  را  نبر آ  يمبتن  یکاربرد

ممکن   نزما  نیدر کمتر  نهمگا  یبرا   نآ  نرار داد ق  سرستد  در  ردازش اطّالعات،پ عه و  اشا  د،يبر تول

  ع يوس  یا  مجموعه  کييآموزش الکترون(.  1399)عباسي،    تسا  نو مکا  نزما  ها و هرنهیهز  لقحدا  با

فشرده،   سکید  انه،یرا از آموزش مبتني بر فناوری اطّالعات اعم هایوهيو ش کاربردی افزارهای از نرم

  در  نه،يرا برای هر فرد در هر زم  ریيادگی که امکان آموزش و    شودمي را شامل    رهيو غ   نترنتیشبکه، ا

 (.2004، 3)پریست دسازالعمر فراهم مي هر زمان و مکان به صورت مادام

 دگاه یاز د  ی)الکترونيکي(آموزش مجاز  ۀدور  ياثربخش  يبررس  مورد  در  قييتحق  2008در سال         

از نظر   داد  نشان  قيتحق  جینتا   شده است.مشهد انجام    يدانشگاه فردوس  انیدانشجو  و  اندتااس که 

  -يادده ی   یهامطلوب، فعّاليّت  حد  در  برگزار شده، محتوا  ی)الکترونيکي(آموزش مجاز  ۀ در دور  دياسات

 ه ئ ارا  در حد مطلوب، بازخورد  يمواد آموزش  يحد متوسط، سازمانده  در  صفحات  يو طراح  یريادگی
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انعطاف متوسط،  در حد  به    ي رسانمطلوب، کمک  در حد  یکار  مطلوب، حجم   در حد   یریپذ شده 

  يابيارزشی  هادر حد متوسط و روش  انیدر دانشجو  زهيانگ  جادیا  ي توانائ  در حد متوسط،  انیدانشجو

به است.  بوده  اثربخش  مطلوب،  حد  کل  در  نظر  ي طور  مجاز  ياثربخش  دياسات  از  آموزش   ی دوره 

 (. 2008 ،1يعيرب)  مطلوب بوده است ،)الکترونيکي(

به ارائه   االنهفعّ  استاداست و    استاددر آموزش به روش متداول، فعّاليّت اصلي کالس بر عهده         

فراگيران منتقل کند. این   ها را به ذهنپردازد و درصدد است تا آنیافته مي   اطّالعات و دانش سازمان

ها  بپردازند و محيط یادگيری در اختيار آن  باید به آزمایش و بررسي عناصر   شجودر حالي است که دان

و دیگران،    )مقدسي  و بررسي عناصر مختلف بپردازند  های علميقرار گيرد که بدون خطر به آزمایش

بي(.  1395 این شرایط،  فنّاوریدر  منابع درسي موجود،  آموزشي در دسترس،تردید  وضعيت   های 

توانند پاسخگوی نمي  های متداول تدریس آموزشي و روش  ها، وسایل کمکیشگاهي و کيفي آزماکمّ

های  رو، بازنگری کلي در روش  این  از  .در درس شيمي باشند  جویانمناسبي برای نيازهای امروزی دانش

و کمک آموزشي  امکانات  و  با  تدریس  نظر مي  آموزشي،  به  تغييراتي شایسته، ضروری  رسد.  ایجاد 

  (. 1391  حي،و)فت  راهبرد مناسبي برای حل این مشکل باشد  توانداوری نوین آموزشي مياستفاده از فنّ

با استفاده    شان،  ها، قبل از ساختدار بودن آنها و مدتهای ساخت پروژهامروزه با باال رفتن هزینه

يری در  را که قرارگ  هایيتوان تمام حسافزارهای کامپيوتری و استفاده از واقعيت مجازی مي  از نرم

تواند در حدی باشد که حداقل  مي  طور کامل؛ ولي  دهد درک کرد البته نه بهفضاهای مذکور به ما مي

  که طراح انتظار داشته است تا حدی القاء نماید  بتوان فضایي را ایجاد کرد که بعدها حس فضایي را

را فراهم کرده است تا    یانهيزم  ي ارتباط  نینو  لیوسا  ،تکامل  رشد و(.  1394  )ذوالفقارنسب و قدردان،

  يمکان  ياز حصار وابستگ  را  خود  ،یريادگیآموزش و    نینو  یهاوهياز ش  یريگبا بهره   دیجد  عصر  انسان

زمان هر  ي و  و  جا  هر  در  بتواند  و  ساخته  ن  يمکان   رها  خو  ازيطبق  خواست    ی ريادگیبه    شیو 

بنابراین  2008،  2)ویليامزبپردازد فضا(.  دقّ  یهامقوله،  21قرن  يآموزش  یدر  مهارتسرعت،    ، ت، 

ا  مطرح است.  نینو  یهااطّالعات و فنّاوری ا  دهيعق  يآموزش  یفضا  نیدر  است که به منظور    نیبر 

ن  دیبا ي  آموزشی  کالس و فضا  کی استانداردها باالخص در    نیتدو لحاظ   رانيفراگ  یازهايبرنامه و 

است    نیا  بر  دهيعق  رایآراسته گردد، زي  آموزش  دیجد  یهاکيالزم است با تکن  يآموزش  طيگردد. مح

انطباق  انطباق  ريتأث  يآموزش   يفيک  یدر فضا  یبه طور مؤثر  ایپوو    ق اخلّ   یهاکه  خالق    یهادارد. 
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 وجود   ،تر سازند ينيرا ع   يذهن  -ي نيع   م يو مفاه  کردهمرتبط    گریکدیبه    راي  درس  ی هاتوانند برنامهيم

 ر يتأث  یريادگیبر    باشند  شده  يغن   مناسب بر اساس استانداردها  یو محتواها که در فضا  سودر  يبرخ

این  2014،  1)اسپریافيکو  دارد   یيبه سزا اصلي  لذا هدف  فنّاوری    مرور پژوهش(.  به  مطالب مربوط 

افزارهای پرکاربرد  در درس شيمي و همچنين معرفي نرم  اطّالعات و ارتباطات و آموزش الکترونيکي

مي باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر پاسخگوی این   هابه همراه مزایا و اهداف و معایب آن  شيمي  

افزارهای پرکاربرد شيمي  آشنایي با نرم  سوال اساسي است: که فنّاوری اطّالعات و آموزش الکترونيکي و

  ی در آموزش درس شيمي برای دانشجو معلّمان دارد؟رتأثيچه 

در حال حاضر در بسياری از دانشگاه های ایران از روش سنتي در تدریس همه دروس    متأسفانه

اکثر دانشجویان  هایي که استاد محور و دانشجوگریز است. در این بين رویکرد شود. روشاستفاده مي

باشد و در نتيجه از این مباحث شيمي نسبت به درس شيمي آن است که برخي از مباحث پيچيده مي

تواند ناشي از  شود، که خود مي هراس دارند که این ضعف بزرگي برای نظام آموزشي ما محسوب مي

شيوه همچون  مختلفي  کالسعوامل  در  تدریس  سنتي  و  نادرست  ا  های  کمبود  و  مکانات،  درس 

های سنتي و عدم  اساتيد بر روش  تأکيدافزارهای متناسب با این درس و از همه مهمتر  تجهيزات و نرم

به بررسي چندین تحقيق در عرصه های نوین یادگيری باشد. در این مقاله  تحرک برای تطابق با روش

پيشنهادات سازنده  ده  سعي ش  پرداخته و همچنين  فنّاوری اطّالعات و ارتباطات و آموزش الکترونيکي

  تعيين شود. ای پویا و پيشگام در تکنولوژیآموزش الکترونيکي و آیندهبرای شده سازی روشنو 

 

 پژوهش   روش

 پژوهش نتایج و پيشينه  ادبيات، مضمون تحليل روش با کيفي مطالعه  یک ی نتيجه حاضر، تحقيق

 ي،ميش  یريادگیدر    يآموزش  یتکنولوژو  استفاده از فنّاوری اطّالعات    تأثيربيان   به منظور که باشدمي

 در شده انجام هایپژوهش  تمام این تحقيق، مطالعه مورد یاست. جامعه گرفته قرار توجّه مورد

باشد.  مي  کشورمان در آموزش شيمي در يآموزش  یتکنولوژو  استفاده از فنّاوری اطّالعات    با رابطه

 اولویت مقاالت، انتخاب گردید. معيار انجام صورت هدفمند به و نظری  اشباع اساس بر گيری نمونه

 ی متخصصينبه وسيله شده نگاشته و به روز مقاالت کامل  متن بودن  دسترس در به توجّه با هاآن

فنّاوری اطّالعات    تأثيرجمله:   از زمينه  این در کليدی جستجوی کلمات با که باشدآموزش شيمي مي
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 به گردید.   آوریگوگل جمع جستجوگر موتور در تکنولوژی آموزشي در شيمي، در آموزش شيمي،

 .گرفتند قرار بررسي مورد نمونه و به عنوان انتخاب مقاله 22 تعداد ترتيب این

 شناخت، برای روشي که گردید استفاده مضمون تحليل روش از هاداده تحليل و تجزیه برای

 و  1براون دیدگاه اساس بر روش این در  .است کيفي  درداده های موجود الگوهای گزارش و تحليل

 - 1   :دسته سه به اساس مضامين این بر  .است گردیده استفاده مضامين شبکه ی ابزار از  2کالرک

 و ترکيب از آمده به دست )مضامين کلّي  مضامين  -2  )متن کليدی نکات و کدها ( پایه مضامين

 یمثابه به  متن بر حاکم اصول   دربرگيرنده ی عالي مضامين (مقوالت -3،  )مضامين پایه تلخيص

 .گردید طبقه بندی )کل

 مفاهيمي تمام و بررسي هاآن متن مقاالت، در مورد که پذیرفت انجام صورتبه این کدگذاری

 مضامين به عنوان بودند، آموزشدر    يآموزش  یتکنولوژو استفاده از فنّاوری اطّالعات    تأثير  بيانگر که

نگردید(   استخراج جدیدی کد زمانيکه تا  (هاداده  نظری اشباع تا مقاالت گردید. بررسي پایه، استخراج

  )اوليه  طبقات  و مقوالت تشکيل جمالت، و مفاهيم شامل استخراج (کدگذاری با   از پس. یافت ادامه

بندی )شامل  محوری  کدگذاری از کدگذاری  )طبقات زیر  نمودن مشخص ها،داده طبقه   و 

 محوری( نيز کدگذاری توسط شده ایجاد مقوالت از نهایي و اصلي مقوالت تشکيل شامل(انتخابي

 گردید.  استفاده

 های پژوهش یافته

است که    يروشن  یياجرا  ندیو فرا  کیاستراتژی  زیربرنامه  ازمندين  نترنتیا  قیارائه دروس از طر

 جهينت  2004در سال    4و مگي   3گوئليم.  نحو برآورده سازد  نیآموزش را به بهتر  رسالت  بتواند اهداف و

مقاله  قيتحق را در  عنوان    یاخود  و"تحت  تجربه  هاوهيش"یمجاز  پرورش  آموزش  و    یجار  یهاو 

ا  رسانده  چاپ  به  ندهیآ  یرهايمس م  نیاست. در  آموزش    نوع  ،يسنت  یهاطيدر مح  ميخوانيمقاله 

اوست،  هاتي محور است و تمام مسئول  استاد بر آموزش    يمدرن مبتن  یهاستميدر س  اما  به دوش 

  گر یعبارت د  به  دارد،  يکنندگلي نقش تسه  شترياست و ب  نينش  هيو حاش  يمرب  کی  استاد  یمجاز
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کار انجام  و  برقرارکردن  مجاز  بحث  محور،  ي گروهارتباط  است  یآموزش  وب  بر  ،  گوئل يم)  مبتني 

به اندازه   توانديمی  آموزش مجاز  دهدينشان م  2016ی در سال  و صابر  يرازق  پژوهش  جینتا  (.2004

 بر   یشتريتأثير ب  یدر موارد  يمؤثر باشد، از طرف  انیدانشجوي  ليتحص  شرفتيدر پ   یآموزش حضور

 ن ی از ا  توانيم  یآموزش مجاز   یایمزا  دارد. لذا با توجّه به  يليتحص  يدهخود نظم  یهامولفه  يبعض

 (.  2016ی، و صابر 1يرازق)استفاده کرد يقابل قبول نیگزیجا نوع آموزش به عنوان

درسي  برنامه دهد که متخصصاننشان مي 2010زارعي نوجيني در سال  پژوهش هایافتهی       

  ابييبندی، زمان، مکان و ارزش  گروه س، یتدر  راهبردهای  ری، يادگی های های فعّاليّتهمه اصول مؤلفه

اهم  و  یشهسوار (.  2،2010ينينوج  يزارع )  دانندبه آموزش حضوری مي  نسبت  شتريب  تي را دارای 

فعال    ليرا به دل  )الکترونيکي(مجازی  هایستمياستفاده از سدر پژوهشي    2010ش در سال  همکاران

علوم   هایآموزش و با توجّه به تعاملي بودن نوع آموزش در مدار تي قابل ریيادگیامر  در ريبودن فراگ

دهد  واقعيت مجازی به کاربر امکان مي(.  لذا  2010  ،3همکاران   و  ی شهسوار)کنندمي  هيپزشکي توص

 (. 2016 و همکاران، 4)الینگردندتعامل داشته باش ای کنش یاسازی رایانه تا با یک محيط شبيه

 ای آموزش الکترونیکی در تدریس شیمیهاصول و معیار

برنامه و  الکترونيکي  روش  به  شيمي  تدریس  نيازمند  برای  الکترونيکي  آموزش  جهت  در  ریزی 

تاکر  الکترونيکي هستيم.  آموزش  معيارهای  و  اصول  با  طي    2009در سال    6و جنتری و    5آشنایي 

بر اصول   تأکيد   رسالت آموزشي نيازمندپژوهشي نتيجه گرفت که برای اجرای هر چه بهتر اهداف و  

های آموزشي و بهبود کيفيت یادگيری بر اساس فنّاوری اطّالعات و ارتباطات هستيم)تاکر،  و معيار

متقابل،  فعال، کنش  یريادگی  ،یمحور   رندهيادگی  را  يکيالکترون  یريادگی  یارهاي مع،  7بوتچار (.  2009

  ی ريادگی  یرو  شتريب  وقت  صرف  رنده، يادگی   يآمادگ  ،یفرد  یهاتوجّه به تفاوت  ،اینهيزمی  ريادگی

سال    9گامسون  و  8نگیکريچ  (. 2007،  بوتچار) دانديم را   يکيالکترونی  ريادگی  یارهاي مع1987در 

  یاستعدادها  انتظارات باال، توجّه به  ،بازخورد  دادن  فعال،  یريادگی  ،یاستاد، همکار-تعامل دانشجو
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ش و  نظر  مجموعه  و  دانسته  یريادگی متفاوت    یهاوهيگوناگون  از  شده  استخراج    یبرا  ها هیاصول 

 ی محور  رنده يادگیجمع    در  حس حضور  جادیاثربخش را کاهش احساس انزوا و ا  يکيالکترونی  ريادگی

اصول آموزش   يبه بررس  يدر پژوهش  1کالرک   (. 1987،    گامسون  و  نگیکريچ)دانديمتقابل مو کنش 

نتاپرداختي  کيالکترون چندرسانه  نشان  جی.  اصل  که  مجاورت،  ،یاداد  اصل    ،ي افزودگ  اصل  اصل 

و  يکپارچگیاصل    ته،يمدال اصل  اساس  ،يکيالکترون  آموزشی  سازژهیو  اصل  آموزش    يشش  در 

 (.2007، کالرک)هستندي کيالکترون

 آموزش براساس دانش روز   -1

تغييرات  با   به  تکنولوژیتوجّه  و  دانش  علم،  در    ،پيوسته  فنّاوری  پيشرفت  سرعت  به  توجّه  با 

های مختلف شاهد هستيم که بسياری از محتواهای آموزشي کهنه شده و جای خود را به متون  جنبه

ات و اصول مهم در آموزش الکترونيکي توجّه به تغييرات مهم  دهند. یکي از ضروریّروز مي  جدید و به

های همگامي  از نيازمندی  روز شده است.  مي و پژوهشي و آموزش بر مبنای علم بههای علدر زمينه

افزار های مرتبط با محتوای آموزشي است که در ادامه به معرفي چند با تکنولوژی، تدریس با نرم 

 پردازیم. های پرکاربرد تدریس شيمي مينمونه از نرم افزار

 دانشجویان و اساتید  ایجاد تعامل میان  -2

هایي برای تعامل افراد با یکدیگر است. کي از اصول مهم در طراحي آموزش الکترونيکي ایجاد راهی

و   دانشجویان  آموزشي  این شيوه  پروژه  اساتيددر  و  کارها  انجام  و  برای همفکری  بتوانند  های  باید 

بپردازند.  اطّالعات  تبادل  به  و  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  آموزش حضوری    گروهي  همانند  همچنين 

ها و تکاليف خود را تحویل داده  خود نيز ارتباط آنالین داشته، پروژه   اساتيد دانشجویان باید بتوانند با  

 . الت و ابهامات خود را بپرسندؤاو س

 استفاده از سیستم بازخورد و نظرسنجی   -3

ماً در بخش آموزش های آموزش آنالین، حتهمانند سيستم نظرسنجي در بخشدر این روش،  

. این مسأله تا حد بسيار زیادی  گيرندميها بازخورد  نظرسنجي کرده و از آن  فراگيرانالکترونيکي از  

 کند. را به سمت موفقيت هدایت مي ها آننشان داده و  مربيانرا به   تدریسنقاط ضعف و قدرت 

 های افراد تناسب محتوای آموزشی با نیازها و قابلیت -4
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ترین اصول آموزش الکترونيکي تناسب محتوای آموزشي با نيازهای افرادی است که  یکي از مهم

دوره در  است  داشتقرار  توجّه  باید  کنند.  شرکت  آموزشي  نيازهای    های  با  آموزشي  محتوای  که 

یادگيری    ،هایي از آموزش الکترونيکي یا مجازیکه در بخش جا  از آن    تناسب داشته باشد.  فراگيران

های آموزشي به دنبال  شود و فرد با مطالعه و یا مشاهده فایل صورت خودآموز انجام ميو آموزش به  

تناسب داشته باشد.    فراگيرانباید حتماً محتوای آموزشي با ميزان توانمندی و قابليت    است  یادگيری

، به استفاده از محتواهای سطح باال و سنگين که سنخيتي با ميزان تحصيالت و توانمندی افراد ندارد

 کند. ها را دلسرد مي سرعت آن

 های مختلف آموزش استفاده از روش -5

-ها و جزوه بسيار متنوع است. این محتواها شامل کتاب در آموزش الکترونيکي  محتواهای آموزشي  

های صوتي و تصاویر مختلف است که هر کدام برحسب نياز مورد های آموزشي، فایلهای آنالین، فيلم

تواند  سازهای مختلف نيز تا حد زیادی ميگيرد. عالوه بر موارد فوق نرم افزارها و شبيهاستفاده قرار مي 

های علمي مختلف  بر کيفيت یادگيری تأثير گذاشته و افراد را به صورت ملموس و عيني با پدیده 

 آشنا کند. 

 در تدریس شیمی  فنّاوری اطّالعات  ی آموزش بر مبنا  یبند دسته

 :کرد ميتوان به سه دسته تقسي( را مکيآموزش الکترونیا فنّاوری اطّالعات) یآموزش بر مبنا  

 ی شخص یر یادگی  -1

اطراف خود مخصوصاً   طيو در مح  کنديخود را انتخاب م  یمورد عالقه  یدسته فرد رشته  نیا  در

سپس سؤاالت خود    کند، ي م  قيتحق  نهيو در آن زم  گردد يم   آن  به دنبال اطّالعات مرتبط با   نترنت،یا

 (.  2012، 1)نورسياهيدا پرسدي م نیآن رشته به صورت آفال ديرا از اسات

 یجمع ی ریادگی  -2

خود ارتباط برقرار کنند. از    ديو اسات  گریکد یتا با    شوديم  ايافراد مه  یبرا  يطیدسته شرا  نیا  در

و امتحانات    يآموزش  یدوره  یروش معموالً زمان شروع و خاتمه  ن یا  در  است.  چت  ،ابزار  نیجمله ا

 (.2011، 2)موراست کسانیآن گروه  یهمه یبرا

 ی مجاز یهاکالس  -3
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مانند کالس درس است و حتّ  طیدسته، شرا  نیا  در  یهااز موارد در کالس  يدر بعض  يکامالً 

از و  نی. در اشوديبرگزار م  يکیزيف پروژکتور    دئویو  کیاز    اهيتخته س  یو به جا  کنفرانس  دئویجا 

و هر کس    باشديم  وب کم  ای  نيو دورب  شگرینما  یصفحه  قیاز طر  یي دئوی . ارتباط وشودياستفاده م

  ینهادها  جادیبودن حوزه آموزش باعث ا  عيبا استاد ارتباط برقرار کند. وس  وتريکامپ  قیاز طر  توانديم

-در حوزه  یريادگی   یهافعّاليّت  یر يگشکل  یرا برا  یانهيخود زم  نی است که ا  شده ي  گوناگون آموزش

ظهور    ژهیتقاضا، تکامل ابزار، و به و  يگستردگ د،ی جد  یازهاي . نکندي فراهم م  يو تخصص يعموم  یها

 ن ی ا  جهينت  دري  نینو  یکردهایکرده است. رو  يميآموزش را دچار تحوالت عظ  هعرص  نینو  یهافنّاوری

،  1د)کوکاریوباش يآموزش از راه دور م  کردهایرو  نیاز ا  يکیآمد، که    د یتحوالت در عرصه آموزش پد

2014 .) 

 های آموزش فنّاوری اطّالعات در تدریس ابزار

 اینترنت   -1

دانشگاهشکيل کالست  و وجود  این  ها  نقطه قوت  است.  اینترنت  به شبکه  وابسته  مجازی  های 

روش    اینترنت به چند  گير بودن آن است.عالمزش نقش محوری یابد،  شبکه که باعث شده در آمو

 :آمده استتواند برای آموزش مفيد باشد که در زیر مي

  یآموزش مجاز جادای •

 ي درس موضوع خاصّ کیدر مورد  رانيبه فراگ دياطّالعات مف هئراا •

 های دیجيتالي، کتب کمک آموزشي مجازی و دیجيتالي کتاب •

 نمونه سؤاالت موسسات و مربيان دروس مختلف مطالب و   •

 يآموزش یهاروش نیو بهتر نیآخر با   يمقاالت علم انيجستجو در م •

 وبالگ  - 2 

.  (1384)صراف زاده،  وبالگ است  افتهیگسترش    نترنتیکه امروزه بواسطه ا  یي هادهی از پد  يک ی   

 : امر آموزش عبارتند از در کاربرد آن یهايژگیو

 شتريبه مخاطب ب دسترسي •

ه  خود را ب   هاشهی اند  تا بازخورد افکار و  دهديوبالگ به شما امکان م  :عسری  بازخورد •

 . ديخود برقرار کن یهابا مخاطبان نوشته يکرده و ارتباط متفاوت  افتیسرعت در
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به وبالگ خود    ديتوانيمکان م   در هر لحظه و هر  نترنت،یا  به  با اتصال  :يدائم  دسترسي •

 باشيد. داشته يدسترس

 نوشتن است.  نتمری •

 دانش و اطّالعات ي ابی و باز رهذخي •

 جا  کی در  منابع نیترروزآمد و نیترمرتبط  تربن، مهمّگردآوری  •

 اطّالعات  و دانش نمودن روزآمد •

 ی مجاز ی هاکتابخانه  -3

 موجودي  کیزيکه به صورت ف  يمنابع  گسترده از  يفيرا به ط  یفور  يدسترس  ،یمجاز  یهاکتابخانه  

هستند،    يمحدود به زمان و مکان خاص  ،يکیزيف  یهاکه کتابخانه  ي. درحالکنندي فراهم م  ستندين

ارتباط   قیطر  اززمان و مکاني،    هر  در  توانندي م  ،يکیزيداشتن موانع ف  بدونی  مجاز  یهاکتابخانه

منابع خود  يدسترس  ينترنتیا به را فراهم کنند  به  آنها همچنين  و    يآموزش  منابع   رهيواسطه ذخ  . 

  ي انیکمک شا  يکيو الکترون  یاشبکه  یريادگی  به امر  ،یاانهیرا  یهاشبکه  قیطر  از  يابیامکان بازداشتن  

مرجع، آموزش   خدمات  داشته باشند. ارائه  يمنابع آموزش  عیو توز  ديتول  از  فراتر  ينقش  تواننديم  و   کرده

  در ی  مجاز  یهاجمله خدمات کتابخانه  از  وستهيبه صورت پ   ا ی  يکيپست الکترون  یلهيبه وس  راه دور  از

 (. 1385)اصنافي، است يکيالکترون یريادگی

 ای و پست الکترونیکی کنفرانس رایانه -4

کارآموزی این است که   تعليم و تربيت وای در  امتياز عمده پست الکترونيکي و کنفرانس رایانه  

همچنين ها استفاده کنند و  که خودشان بخواهند از آن  توانند در هر زمان و مکانيکنندگان ميشرکت

و برای استفاده بيشتر   هندها و موضوعات جالب را از رایانه اصلي به رایانه خود انتقال دآیتم  ندتوانمي

ای و پست الکترونيکي رسانه . کنفرانس رایانهنندنسخه چاپي تهيه کجاهایي که الزم و مفيد است    در

برای معلّمان و مربيان جهت برقراری تماس با فراگيران خود، هم در داخل    ایقدرتمند و چندکاره

کاربردهای رایانه امکان برقراری انفرادی بين معلّمان و    باشد. این نوعسازمان و هم خارج از آن مي

ف را  مي فراگيران  بهراهم  چهره  جلسات  برگزاری  که  وقتي  حتي  یا   کند،  مشکل  ممکن  غير  چهره 

 (.  1392باشد)قادر پناه، 

 رادیو و تلویزیون  -5

  ای را دررادیو نخستين و شاید مهمترین وسيله ارتباط جمعي بود که توانست ارتباطات گسترده 

ها و  مؤثری در تبادل اطّالعات و آگاهي ها و در نقاط مختلف جهان برقرار کند و نقش  ميان انسان



 

عمومي مردم ایفا نماید. با ورود تلویزیون حلقه ارتباطات و اطّالعات    افزایش سطح دانش و فرهنگ

صوت فراتر رفت و تصویر را همراه خود نموده    تکميل شد، انتقال اطّالعات و آگاهي و ارتباطات از مرز

نتيجه دارای جذابيت اطّالعات های فراواني شو در  توانسته است  تلویزیون  از    د.  را  کامل و جامعي 

ها  ر در اختيار انسانت و رویدادهای جوامع مختلف بشری به صورت کامالٌ مفيد و مؤثّالفاقات، تحوّاتّ

 (.  1380)عبادی، بگذارد

 آموزش براساس فنّاوری اطّالعات  ی ایمزا

 جا همه کس و در همه  یبرا یشگ یآموزش هم  -1

.  ستيدوره، وابسته به زمان و مکان ن  یبه مطالب و محتوا  رانيفراگ  ينوع آموزش، دسترس  نیا  در

ها را محقق  آن  يبه اهداف آموزش  ي ابيها باشد و دستسازمان  یبراي  منطق  ي راه حل  توانديم  نترنتیا

لحاظ   از  يتیو محدود   بودهي  دائم  ک،يبه آموزش الکترون  يدسترس  ،یاانهیرا  یهاشبکه  قیسازد. از طر

 (. 2010، 1د)آنجلو افراد جامعه وجود ندار هيو بق انیدانشجو یاستفاده از آن برا

 ها نهیدر هز ییجوصرفه  -2

 یريجلوگ  وآمد کاسته و از اتالف وقترفت  ی هانهیفنّاوری اطّالعات از هز  یآموزش بر مبنا  در

شده و در عوض در    ميتقس  یتربه جلسات کوتاه   تواننديم  يآموزش  یهاآموزش، دوره  ن ی. در اشوديم

 (. 2014، 2ی ارائه گردند)کوکاریوشتريب یهاروزها و هفته

 انتخاب سطوح مختلف  تیّقابل  -3

  توانند يانجام شده م  ی هایيبا توجّه به راهنما  انیفنّاوری اطّالعات، دانشجو  ی آموزش بر مبنا  در

زمان ممکن انتخاب کنند. در هر مرحله از   نیتررا در کوتاه  ازشانين   مورد  يآموزش  ی هاسطوح و دوره

ن  ي کيالکترون  شیآزما مورد  سطح  کند  احساس  دانشجو  است،    يبدرست  را  ازش يکه  کرده  انتخاب 

 (. 2011،  4و گاریسون  3)آکيال  آموزش شود  یهاسطوح دوره  گریبا گذراندن مراحل الزم وارد د  توانديم

های توسعه نيافته به  ها مثل کشوراطّالعات در درس شيمي مثل سایر رشتهدر کشور ما فنّاوری  

برنامه با  است  اميد  است که  نداشته  پيشرفتي  و  دالیلي  آموزش  نظام  ایجاد شده در  تغييرات  و  ها 

 پرورش و در محتوی و ساختار کتب شيمي دوره متوسطه به این مهم سریعتر دست یابيم. 

 

 
1 Angello 
2 Cojocariu 
3 Akyol 
4 Garrison 



 

 یای آموزش الکترونیکی زام

 بخش ت اختیاری و لذّ   "ی یادگیر"آور به جاجباری و رن  "شزآمو "تغییر روش  -1

بخش  تاختياری و لذّ  "یادگيری"آور را به  جاجباری و رن "شآموز" تواندآموزش الکترونيکي مي

مفاهيم درسي شده و بازده تحصيلي و فعّاليّت آموزشي فراگيران   تغيير دهد. زیرا موجب پردازش بهينه

حرکت   "آموزش"به جای   "یادگيری"سازی  جهت جایگزین  بخشد. آموزش الکترونيکي دربهبود ميرا  

ارتباط عمودی و افقي فراگيران با یکدیگر و مدرس به    کند. با آموزش الکترونيکي امکان برقراریمي

-د یاددهي ارزیابي به موقع فراهم آمده و فرآین  وجود آمده و به این ترتيب قابليت رهگيری، پيگيری و

 یابد یادگيری و مدیریت تدریس ارتقاء مي

 انعطاف در زمان و مکان    -2

های خود برنامه  دهد تایکي از مهمترین مزایای آموزش الکترونيکي این است که به افراد اجازه مي

زماني و کجا    دهد که تصميم بگيرند چهپذیری به مخاطبان این فرصت را ميرا تنظيم نمایند. انعطاف

آموزش   به مطالعه بپردازند و همچنين چه مدت زماني را صرف یادگيری نمایند. در این روش، جریان

  های خانوادگي افراد تعارض ندارد. بدین تي مسئوليّکاری، وضع فرهنگي و اجتماعي و حتّبا برنامه

منحصر به فرد  ترتيب فراهم بودن امکان یادگيری در همه جا، همه وقت و برای تمام افراد از مزایای 

 .آموزش است این گونه

            دسترسی سریع به حجم باالیی از اطّالعات   -3

موجود در جهان و دسترسي   هایسهولت دسترسي به حجم بسيار باالیي از اطّالعات و دانش 

 .شودآموزش محسوب مي سریع و به موقع به اطّالعات در زمان بسيار اندک، از مزایای مهم این نوع

 برقراری عدالت و مساوات  -4

برابری را بين   آموزش الکترونيکي با ایجاد شرایط یکسان برای تمام فراگيران، به نوعي عدالت و  

کشورهای در   نماید. با استفاده از این شيوه آموزشي،های متفاوت برقرار مياقشار مختلف در مکان

 د را با کشورهای صنعتي و پيشرفته کم خو  فاصلۀ علميتوانند  حال توسعه یا کمتر توسعه یافته مي

تواند فاصله ميان شهری و روستایي را کاهش داده  کنند. همچنين، آموزش الکترونيکي در روستا مي

دهي  های توليد و بهرهاميدهای نویني را در جامعه روستایي در جهت پویایي و تحرک در زمينه  و

 .دو موجبات ترقي اقتصادی را فراهم آور ایجاد نماید

 جلوگیری از مهاجرت  -5



 

قبيل  از  علل مختلف  به  به خصوص جوانان  روستایيان،  اعظم  اشتغال،   در حال حاضر قسمت 

  کنند، که این امر مشکالتي را هم در شهرها و هم در روستاها بهتحصيل و ... به شهرها مهاجرت مي

کاربرد فنّاوری اطّالعات و ارتباطات  وجود آورده است. وقتي امکان کار و اشتغال و تحصيل از طریق  

شود، بلکه عده زیادی از مهاجران نيز به ها جلوگيری ميفراهم باشد، نه تنها از مهاجرت آن  در روستا

 .گردندگذشته خود بازمي محل زندگي 

 های آموزشیسازی محیط  شبیه -6

افزارهای گوناگون توليد نرمهای آموزشي را با توجّه به  آموزش الکترونيکي قادر است تمامي محيط

کمک آموزشي    توانند از وسایلکند و در اختيار کاربران قرار دهد. در این نوع آموزش، فراگيران مي

 (.2012، 1)سُلچ  مختلف با توجّه به نياز خود بهره بگيرند

 درتدریس شیمی  های آموزشیافزاررم د ن کاربر

 سازی  مدل  -1

های استداللي  علمي، از ساخت مدل و روش  هایتوضيح بهتر پدیده مدرسان برای    مواقع،  در بيشتر

ها نشان داده است که برای درک بيشتر و بهتر مفاهيم علمي  کنند. بررسياستفاده مي   بر اساس مدل

ها و ...... از  های اتمي، ساختار انواع مولکولها، مدلانواع نمک  شيمي از جمله ساخت شبکه بلوری

گسترده استفاده    سازی به طورهای مدلافزارصورت دستي و همچنين با استفاده از نرمساخت مدل به  

ورانه فراهم  افن  های جدیدی را در فکر کردن و رسيدن به اهداف سازی راه شود. همچنين، مدلمي

 :داشاره کر این مواردتوان به های دستي معایبي دارد که به عنوان نمونه ميآورد. استفاده از مدلمي

ی را نسبت به کار عملي داشته ا توانند تجربه مشابههای دستي همه فراگيران نميبا استفاده از مدل

با توجّه به معایب ذکر شده استفاده    .ها به وقت بيشتری نياز دارداستفاده از این مدلو اینکه    شندبا

نوع  از برنامهافزارنرم  این  اجرای  در  مدلها  دهای  زیادی  اهميت  فرآیند  سازی  این  زیرا سرعت  ارد 

فراگيران    یوسيلهبهآن    های ساده و به کارگيریآموزشي زیاد است و زمان کمتری صرف تهيه مدل

های  فعّاليّت  سازی به کمک نرم افزار بيشتر وقت مدرس صرف مشاهده شود. همچنين در روش مدلمي

 . های غلط وجود داردبرداشت های نادرست وفراگيران شده و در نتيجه امکان اصالح فعّاليّت

 سازی  شبیه  -2

 
1 Solc 



 

شبيه از  رایانهاستفاده  پدیده سازی  نمایش  و  علميای  پيوند  )انتزاعي    -  های  تشکيل  مانند 

های موجود در درک مفاهيم  فهمي  ج در سطح مولکولي ک(  حالت گذار و ....    کوواالنسي، نظریه برخورد،

از مزایای عمده  (.  2001،  1)زاخاریان  گرددمي   ها شيمي را کاهش داده و موجب ارتقاء تحصيلي آن

 :توان به موارد زیر اشاره کردای ميسازی رایانهشبيه

 های انجام واکنش کاهش هزینه •

 های ویژهعدم نياز به وسایل و دستگاه  •

 کاهش زمان  •

 سازی شده امکان کنترل آزمایش شبيه •

 ایمن بودن  •

 سازی مورد استفاده در آموزش شیمی شبیهسازی و  های مدلافزارهایی از نرمنمونه

• Crystal Maker 

چند کليک    توان ساختار شيميایي و مولکولي مواد را به آساني وافزار ميبا استفاده از این نرم    

 (. 1)شکل  ها کار کردسازی نمود و به صورت سه بعدی بر روی آنو حرکت موس طراحي و آماده

 

 
 Crystal Makerافزار کار نرممحیط  -1شکل 

 

• Crystalline Solids   

 
1 Zakharian 



 

 شبکه بلوری مختلف   دادن سریع ساختار سه بعدی بيش از ده نوعافزار مناسب جهت نشانیک نرم

دهنده بلور را در دو اندازه    عناصر و ترکيبات شيميایي است. این نرم افزار قادر است تا اجزای تشکيل

 . دهد بزرگ و کوچک نشان

 

• Single Crystal 

-ت بسيار باال دارا بوده و با تکيه بر قدرت الگوریتمبها را با دقسازی ساختار مولکولتوانایي شبيه

-و ساختارهای بلوری و قابليت شبيه  سازی، تجسم و درک خواصّاش توانایي شبيه سازیهای شبيه

 .جزا داردتجزیه ساختار الکترون را از بلورهای م سازی اشعه ایکس، نوترون و الگوهای

 

• Nanotube Modeler   

برنامهمدل نانولوله  توليد مختصات  ساز  برای  نانولوله  xyzای  نانو مخروطدر  و  برای  ها  ها است. 

توان از مرورگر داخلي برنامه یا برنامه مرورگری به انتخاب خود  های توليد شده ميمشاهده نسبت

 د:توان موارد زیر را نام براین نرم افزار ميهای مهم (. از امکانات و ویژگي 2)شکل  استفاده کرد

 بهره مندی و استفاده از رابط کاربری مناسب به منظور راحت شدن کار با این نرم افزار  •

 امکان طراحي و ایجاد انواع نانو لوله ها، بوکسيبل و صفحات گرافن   •

 برای راحتي کاربران   Drag & Drop استفاده بي نهایت و بي نقص از قابليت های ماوس و •

  ایجاد نانو لوله های تک یا چند جداره •

 ایجاد و طراحي لوله های بسيار طوالني •

 

• Acid –Base Lab    

آزمایش،    توان بدون انجام باشد که ميباز مي  -های اسيد  آزمایشگاه مجازی برای انجام تيتراسيون

ميان   از  تيترانت  و  محلول  انتخاب  نتيجه    59با  ثانيه  چند  عرض  در  افزار  نرم  در  موجود  محلول 

را به همراه را در  نمودار مربوطه مشاهده کرد. همچنين مي  تيتراسيون  تيتراسيون مورد نظر  توان 

ت به خوبي محدوده  افزار انجام داد. نرم افزار قادر اسعرف )شناساگر( تعریف شده برای نرمم  9حضور  

قسمت از نمودار تيتراسيون   تغيير رنگ شناساگر را مشخص کند و با بردن نشانگر موس بر روی هر

 (. 1392)ابوطالبي،  گرددرنگ معرف در آن لحظه نمایان مي

 



 

 

 
 Nanotube Modelerافزار کار نرممحیط  -2شکل 

 

• ChemOffice    

و   اسبات حم ،يل آموزشئجهت مسا) Chem Draw  است که شامل یده گرد ليشکتاز سه بخش 

  Chem Finder   ( و3)شکل    (ماتيرست  ی سه بعد  یسازجهت مدل)  Chem 3D  (، یبعد  دو  ترسيم

 .است ( يژوهشپ و  تيقايقتحمنابع  یجو و جهت جست)

 

• Spartan     

متفاوت )کوچک تا پيچيده(  های  افزارها جهت بررسي ساختار مولکولیکي از کاربردی ترین نرم

-مدل  یهاي ژگی، ویيايميشی  ها، واکنشریذپ قيطبتو    یااسبهحم  یهاليلتح  هیجزت  یو داراد  باش مي

افزار، شما قادرخواهيد بود که ویژگي  با فراگيری استفاده از این نرم  است   ليقب  نیاز ا  یيو کارها  یساز

از جمله این   .پایدار در طبيعت باشد را محاسبه نمایيدفيزیکي یک مولکول که مي تواند به صورت  

 IR ،UV هایای، طيف  ها طول پيوند، زوایای پيوندی، انرژی پایداری بهينه شده، گروه نقطهویژگي

  یرهاتويکامپ اپ، دسکتاپ وتلپ یبرا يميافزار مربوط به شو به عنوان نرم باشد. مي …و  NMR و

 باشد. يم بمناس یاحرفه



 

 
 Chem Drawافزار کار نرممحیط  -3شکل 

 

• Gaussian     

نرم جمله  از  که  برنامه  خواص این  انواع  پيشگویي  به  قادر  است  محاسباتي  شيمي  افزارهای 

بهينه مولکول ها و واکنشمولکول  مانند رسم ساختار  انرژیها  پيوندی و واکنش، مکانيسم  ها،  های 

های مولکولي، بارهای اتمي،  ، اوربيتالNMRو IR طيفهای گذار،  واکنش، انرژی ساختارهای حالت

های الکتروستاتيک و دانسيته الکترون خواهي و پتانسيل یونيزاسيون، قابليت پالریزاسيون، پتانسيل

افزار گوسين در کنار  باشد. با استفاده از نرمهای ارتعاشي و خواص ترموشيميایي ميالکترون، فرکانس

سازی کرد ها و مکانيسم آن را شبيه توان وضعيت مولکول و واکنشایي، مينتایج تجربي و یا به تنه

 . (4)شکل 

• Crocodile Chemistry           

-شیآزماي به راحت يدتوانيکه با استفاد از آن م باشديم يميش هشگایساز آزماه يافزار شبنرم نیا

افزار امکانات جالبي در اختيارتان مي  برای انجام واکنش ها، نرم  دهيد  خود را انجام    یي ايميش  های

توانيد فعل و انفعاالت را به شکل معادله های شيميایي که دائما با پيشرفت  گذارد، به طور مثال مي

واکنش تغيير مي کند ببينيد، یا از مشاهده انيميشن های شبيه سازی تغييرات در سطح مولکولي 

 (. 1392)احساني،  (5)شکله است، لذت ببرید که حتي تناسب کمي، اتم ها نيز در آن رعایت شد



 

 
 Gaussianافزار  کار نرممحیط  - 4شکل 

 

 
 Crocodile Chemistryافزار کار نرممحیط - 5شکل 

 

• Mercury            

بلورها  سازه يشببرای  افزار  نرم  نیا انواع  ساختار  یک همچنين    Mercuryافزار  نرم  .باشد يمی 

کند  ها برای کمک به تحقيق و تجزیه و تحليل ساختار بلوری فراهم مي گزینهای از گسترده مجموعه

 زیر را انجام دهيم.  سازد تا بتوانيم کارهایهمچنين شما را قادر مي Mercuryافزار نرم. (6)شکل



 

 نمایش عناصر تقارني فضای گروه  •

نمایش حفره • و  اساس  محاسبه  بر  بلوری(  آزاد در ساختارهای  )فضای  یا  ها  تماس  سطح 

 سطوح قابل دسترس حالل

ی وسيلهمولکولي و نمایش مثال قویترین تعامالت تعریف شده بههای بينمحاسبه پتانسيل •

 کاربر در ساختاربلوری

 

 
 Mercuryافزار کار نرممحیط - 6شکل

 

• Chem Project           

استفاده  نرم  نیا با  ابزار قدرتمند و در عين حال  و محاسبه سنتز افزار یک  ارزیابي  برای  آسان 

   .شيميایي )ترکيب یا تجزیه ی مواد برای توليد ماده( سریع است

 

های شيمي بکار گرفت به عنوان این نرم افزار را مي توان به عنوان یک دستيار حرفه ای در آزمایشگاه

آزمایشگاهي را وارد کنيد    مقياسهای  مثال با استفاده از آن قادر خواهيد بود تا دنباله ای از آزمایش

و مقادیر مواد مورد نياز برای یک مقدار خاص از محصول نهایي یک کمپين سنتز چند مرحله ای را 

( 7)شکل  به همراه هزینه های مواد مرتبط، حجم عامل و ارزیابي استریم هدر رفته به دست آورید

 (. 1392)احساني، 



 

 
 Chem Projectافزار کار نرم محیط  -7شکل

 

 بحث و نتیجه گیری 

ابزاری   از آن ميفنّاوری  آموزشي را رفع   توان مشکالتقدرتمند است که امروزه با بهره گيری 

ارتباط با دانشجومعلّمان، گزارشتکنولوژی مينمود با کمک این دهي  نویسي، سازمانتوان آموزش، 

در جهت رسيدن به باالترین ميزان موفّقيت برای استفاده از ها و بررسي نتایج را تسهيل نمود.  داده

را فراهم   امکانات  این  از  استفاده  برای  مناسب  باید فضای  ارتباطات در آموزش  اطّالعات و  فنّاوری 

دانشجومعلّمان، سازد و استادان نيز در کنار  نمایيم. فنّاوری رایانه ساختار کالس درس را دگرگون مي

مي تسهيلیاد  نقش  سویه،  یک  آموزش  جای  به  اساتيد  نتيجه  در  خودآموزی گيرند  در  را  کننده 

های گيرند. فنّاوری اطّالعات و ارتباطات هر روزه در حال ارتقا و پيشرفتدانشجومعلّمان به عهده مي

ای از اطّالعات دامنه گستردهتواند انگيز است. ورود این نوع از تکنولوژی به عرصه آموزشي ميشگفت

کشور بياورد.  ارمغان  به  را  یادگيری  و  ارتباطات  بهترین و  الکترونيکي  آموزش  امر  در  پيشگام  های 

کشور الگو الکترونيکي  آموزش  اهداف  پيشبرد  برای  نياز  مورد  ميهای  محسوب  و  ما  اساتيد  شوند. 

همگام با جامعه جهاني باشند. زیرا با  های نوین تدریس،  مدرسان شيمي همواره باید به دنبال روش

های  برداری و تقليد از بهترین روشتوجّه به انتزاعي بودن و دشواری تفهيم درس شيمي باید به الگو  

هایي  های نوین جهاني پرداخت. در ادامه به ارائه نمونهممکن برای تدریس الکترونيکي مطابق با روش

 پردازیم. از پيشنهادات مي

 ریزی راهبردی  رنامهتحقيق و ب •

 علم الکترونيکي به روز ، متخصص و همگام با  ماهرافزایش نيروی انساني   •



 

  های آموزش و یادگيری الکترونيکيو قاطع در زمينه تصویب قوانين صریح، شفاف •

 امر آموزش الکترونيکيگذاری در های خارجي به سرمایهبخش خصوصي و شرکت تشویق •

 الکترونيکيآموزش فضای  احي آموزشي برای طراحياستفاده از الگوهای علمي طر •

 الکترونيکي  در ترویج استفاده از یادگيری اجتماعيهای دیگر رسانه هم سویي  •

 های اجتماعي در امر تدریس و یادگيری الکترونيکيهمکاری رسانه •

 های یادگيری الکترونيکي استانداردهای خاص برای ارزشيابي برنامه تدوین •

 الکترونيکي آموزشدر زمينه  پيشگامکشورهای  هتجرباستفاده از  •

 کاربردی در امر تدریس الکترونيکيهایافزاراقدام به توليد نرم •

 های ارائه دهنده خدمات آموزش الکترونيکيافزارحمایت دولتي از نرم •

 ران ي و فراگ انسمدرّ یبرا يميش یافزارهانرم يآموزش یهادوره یبرگزار •

الش  ت  نینو  یهااز فنّاوری  هاستفاد  ه که در را  اساتيدی   قیشوتو    هزينگا  جاد یارج نهادن، ا •

 کنند. يم

برای   نترنتیال به اتصو امکان ا  یو نرم افزار  یو امکانات سخت افزار  انهیآوردن را  مفراه •

 مناطق محروم
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Abstract 

      In the age of sensitive diseases such as corona virus, the need for distance 

education is felt more than ever. Therefore, the use of information and 

communication technology is a new and solid way to teach and learn study 

courses. Especially for chemistry as an abstract course where using a variety of 

software is a big step towards a lasting understanding of difficult concepts. 

Virtual (electronic) education provides the most up-to-date methods of chemistry 

learning in accordance with the new educational principles in the field of world 

education. Utilizing the experiences and strategies to improve the quality of 

teaching and learning of researchers can smooth the educational process and 

provide the ground for further growth and promotion of technology. In this 

article, with the aim of reviewing data related to information and communication 

technology and e-learning and introducing educational software in chemistry 

course along with their advantages, goals and disadvantages, which have been 

done by literature analysis method, background and research results Examples of 

research works on their educational applications in chemistry education were 

discussed. The method of study is searching in persian databases and reviewing 

articles, books and dissertations related to chemistry education, and at the end, 

suggestions for improving e-learning are presented.  

Keywords: Chemistry education, Information and Communication Technology, 

Educational Technology, E-learning 
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