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ی  می ش   یریادگ یدر   یآموزش  یتکنولوژو استفاده از فناوری اطالعات مروری بر  

 1یاور احمدی 

 1400/04/03پذیرش:                             28/08/1399دریافت: 

 
 چکیده

فناوری شود. بنابراین  پیش احساس می ازهای حساسی مانند کرونا نیاز آموزش از راه دور بیشدر عصر بیماری

به ویژه    .اطالعات و ارتباطات روشی نوین و مکملی مستحکم برای تدریس و یادگیری دروس مطالعاتی است

بهره انتزاعی شیمی که  از  برای درس  مفاهیم افزارنرم گیری  ماندگار  متنوع گامی بزرگ در جهت ادراک  های 

های یادگیری شیمی را مطابق با اصول نوین آموزشی  ترین روش  روز  های الکترونیکی بهراهکار  .باشدمی دشوار  

های بهبود کیفیت گیری از تجربیات و راهکاربهره .کندی آموزش جهانی فراهم می مان عرصههم جهت با پیشگا

ی رشد و ارتقای هر چه بیشتر عرصه  رتر ساخته و زمینه تواند روند آموزشی را همواادگیری محققان می تدریس و ی

مطالب مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش    مرور هدف با مقاله این درتکنولوژی را فراهم سازد.  

 روش با که  هاو اهداف و معایب آن  به همراه مزایا  های آموزشی در درس شیمی افزارنرمو معرفی    الکترونیکی 

پژوهش و  پیشینه  ادبیات، مضمون تحلیل و  شده انجام نتایج   به پژوهشی  آثار از  هایی نمونه آوردن با است 

 اطّالعاتی  هایپایگاه در جستجو مطالعه، مورد شد. روش پرداخت شیمی  آموزش  در هاآن  آموزشی  کاربردهای

نامهو    هاباکت،هامقاله بررسی  و  فارسی  ارائه  و  باشد.  می  شیمی  آموزش با مرتبط هایپایان  به  نیز  پایان  در 

 برای بهبود آموزش الکترونیکی پرداخته شده است.   هایی پیشنهاد

 ، تکنولوژی آموزشی، آموزش الکترونیکی فناوری اطالعات و ارتباطاتآموزش شیمی،   : هاکلیدواژه 

 

 

    مقدمه 

های جامعه از جمله سالمت مردم تحمیل کرد، مشکالت زیادی بر تمام شاخص اگر چه پاندمی کرونا،  

یافتن  شدن و رونق توان به فراگیرها در کشور شد که از جمله آن میاما منجر به شکوفایی برخی قابلیت 

رسد که آموزش مجازی در کشور ما وارد یک آموزش مجازی در سراسر کشور اشاره کرد. به نظر می

لین  ئو های مجازی معطوف شده است. از طرف دیگر، مستری به آموزششده و توجه بیش   فاز جدیدی
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فناوری اطالعات  اند.  های مبتنی بر یادگیری الکترونیکی واقف شده امر نیز بیش از پیش بر اهمیت آموزش

برداری بهینه از اندیشه  منظور بهره   و به  های اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسانو ارتباطات در دهه 

عنوان محور    های انسانی، به همچنین آزادسازی مهارت  و سپردن امور تکراری و غیرخالق به ماشین و 

این میان، میزان ویژه سازمان  توسعه جوامع، توجه به خود جلب کرده است. در  ها و محافل علمی را 

علوم به    های پیشرفتاز مهمترین شاخصکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش    توسعه و

مرادیرود  شمار می و  شامیری  و.  (1398  ،)کازرونی  اطالعات  فناوری  و   گسترش  ابزارها  از    استفاده 

آموزان،  را برای فراگیران اعم از دانش  هزینه زمینه بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم  نیز  مفاهیم نوین، 

ر  فرهنگی را میسّ   کرده و تبادل سریع اطالعات و تعامالت   روش برخط فراهم   دانشجویان و معلمان به 

استفاده از    مانند ی  اطالعات با مسائل  ی به طور کوتاه، فناور (.2010)اخوان و دوست محمودی،  دسازمی

تبدسر  افزارنرم و    یکیالکترون  یهاانهیرا تا  دارد  باز  ره،یذخ  ل،یوکار  و  انتقال  پردازش،    ی ابیحفاظت، 

امکان    ن یفناوری اطالعات، ا  ه ی(. آموزش بر پا1391،  بهنام)  ردیپذمطمئن و امن انجام  یشکل  اطالعات به 

به صورت مشترک    هاده ی ا  نیا  از  و   شند یندیصورتی فعاالنه و نوآورانه ب  دهد که به می  انیرا به دانشجو

از    تواند با ارائه موضوعات، تنگناها و مشکالتی کهناوری می(. ف2004)جاللیان و عباسی،    استفاده کنند

(. 2009  ،1)زوفن   دبهتر را فراهم آور  ری یادگی  برای   ای لهیاند وسو معتبر سرچشمه گرفته  لیاص   های تیفعال

  ان یطور ب ن یرا ا رییادگی در  اطالعات و ارتباطات  ای نقش فناوریدر مقاله آقای جهانیان  2009در سال 

توانند  میو دانشجویان    تاداناسآورد که  وجود می  را به  ساختاری  کند که فناوری اطالعات و ارتباطاتمی

و    داده   شیخود را افزا  رییادگی  زه یانگ  و  ابندیدست    عییوس  رییادگیمنابع    به  فناوری  نیبا استفاده از ا

 (.2009)جهانیان،  را مورد استفاده قرار دهند  رییادگیهای مختلف شکل

ابزاری    دنیازمن دید اده از علوم جفبرای است د باشمی بسیار سریعجدید از آنجا که پیشرفت علم در دنیای  

رسانه  از  کت  ترقدیمیهای  سریعتر  جمله  روزنامه   هابااز  کتابخانهو  در  نوشتاری  مجالت  و  ها  ها 

صورت گرفته تا فراگیران را در عصر   د از طرفی آموزش علوم به موازات پیشرفت آن بای موردنیازاست،

در درس شیمی    های علوم پایه مثالًده از فناوری اطالعات بویژه در درسفااستند.  ک   ء تکنولوژی ارضا

  ل ی تما  معلماننشان داد که    2009در سال    2مالس ینگیب  یها افتهید.  رسبسیار واجب و ضروری به نظرمی

از  ی برا  ییباال با موانع ز  ن ینو  ی هایفناور  استفاده  اما    ، مواجه هستند  ی ادیآموزشی در آموزش دارند 
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  ابع نم  الزم، و فقدان دسترسی به   ستگییفقدان مهارت و شا  نان،یعبارتند از فقدان اطم  موانع  نیازجمله ا

 (.2009، مالسینگیب)  باشدمی

بزرگتر  یکی  وپرورشآموزش و  ن  کنندگادی تول  نی از   نکنندگامصرف  نیترعمده   ازی  ک یاطالعات 

گذشته،    دهه   در چند   انه یو را  کی در عرصه الکترون  ن ینو  یهای گسترش فناور.باشدیم  یی اطالعات و دانا

، تلفن همراه،  نترنتیمله اجاز    یاانهیو را  یکیالکترون ی  هااز برنامه   یگوناگون   ع انوا  ن دشداریدپ  جبمو

  ی هابرنامه   ،گسترشهای اخیرسال  در   نترنت یگسترش ا  .تسشده ا  نهاجدر    ی اانهیرا  یها یباز  ماهواره و 

بر    هی تک  باطاتتار  اطالعات و  یفناور  یگژوی  نیهمترمست  به همراه داشته ا  زین   را  نبر آ  یمبتن  یکاربرد

و  اشا  د،ی تول اطالعات، پعه  کمتر  نهمگا  یبرا  نآ  ندادرارق  سرستد  در  ردازش  با  نزما  نیدر   ممکن 

الکترون(.  1399)عباسی،    تسا  نو مکا  نزما  ها و هرنهیهز  لقحدا از   عییوس  یمجموعه  کییآموزش 

فشرده، شبکه،    سکی د  انه،یرا  از  آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات اعم  های وه یو ش  کاربردی  هایافزارنرم

هر زمان    در   نه،یرا برای هر فرد در هر زم  رییادگیکه امکان آموزش و    شود میرا شامل    ره یو غ  نترنت یا

 (.2004، 1)پریست دسازالعمر فراهم می و مکان به صورت مادام 

  تادان اس  دگاه یاز د  )الکترونیکی(   ی دوره آموزش مجاز  یاثربخش  یبررس  مورد   در  قییتحق  2008در سال  

در دوره آموزش    تادانکه از نظر اس  داد   نشان  قی تحق  جینتا  شد.مشهد انجام    یدانشگاه فردوس  انیدانشجو  و

محتوا  )الکترونیکی(  یمجاز فعال  حد  در  برگزار شده،  طراح  یریادگی  -یاددهی  یها تیمطلوب،    ی و 

شده در حد متوسط،    هئارا در حد مطلوب، بازخورد ی مواد آموزش یحد متوسط، سازمانده  در  صفحات

  در حد متوسط،   انیبه دانشجو  یرسانمطلوب، کمک  در حد  یکار  مطلوب، حجم  در حد  یریپذعطافان

در حد مطلوب، اثربخش بوده    یاب یارزشی  هادر حد متوسط و روش انیدر دانشجو  زه یانگ   جاد یا  یتوانائ

به کل  است.  نظر  یطور  است   ،)الکترونیکی(  یدوره آموزش مجاز  یاثربخش  تاداناس  از  بوده    مطلوب 

 (.2008 ،یعیرب)

به ارائه اطالعات و    فعاالنه   استاداست و    استاددر آموزش به روش متداول، فعالیت اصلی کالس بر عهده  

فراگیران منتقل کند. این در حالی است   ها را به ذهن پردازد و درصدد است تا آن یافته می دانش سازمان

ها قرار گیرد که  بپردازند و محیط یادگیری در اختیار آن  باید به آزمایش و بررسی عناصر  شجوکه دان

بپردازند  های علمیبدون خطر به آزمایش )مقدسی، ربیعی، بیگدلی، ناظمی    و بررسی عناصر مختلف 

ر  های آموزشی دتردید منابع درسی موجود، فناوریدر این شرایط، بی(.  1395  اسالم و پورصدقیانی،
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آزمایشگاه   دسترس، کیفی  و  کمی  کمکوضعیت  وسایل  روش  ها،  و  تدریس آموزشی  متداول    های 

دانشنمی امروزی  نیازهای  برای  مناسبی  پاسخگوی  باشند  جویانتوانند  شیمی  درس  رو،    این   از  .در 

ایجاد تغییراتی شایسته،   آموزشی، با  های تدریس و امکانات آموزشی و کمکبازنگری کلی در روش

راهبرد مناسبی برای حل این مشکل    تواند رسد. استفاده از فناوری نوین آموزشی میی به نظر میضرور

هزینه   (.1391  )فتحی،   باشد  رفتن  باال  با  پروژه امروزه  ساخت  مدتهای  و  آنها  بودن  از  دار  قبل  ها، 

را    هاییان تمام حستوافزارهای کامپیوتری و استفاده از واقعیت مجازی میبا استفاده از نرم   ساختشان،

تواند در حدی  می طور کامل؛ ولی دهد درک کرد البته نه بهکه قرارگیری در فضاهای مذکور به ما می

که طراح انتظار داشته است تا حدی    باشد که حداقل بتوان فضایی را ایجاد کرد که بعدها حس فضایی را 

  ک یآوردن  فراهم  وتر، یکامپ  یبانی با پشت  یکتمشار  (. یادگیری 1394  )ذوالفقارنسب و قدردان،  القاء نماید 

  یی هاستمیس.  گرفته است  هدف  بسته باشد را  رندگان یادگی  که به دانش قبل  یبعد   اعتماد و چند   قابل  طیمح

دادن  شکلی  برا  ، یفناور  یلهیتوانند افراد را به وسیهستند که م  یشناخت ی  ابزارها  وتریکامپ  یبانی با پشت

  دهد   وندیشوند، به هم پ یم  میسه  یگروه  ند یفرا  کیدر طول    یانسان  ی روهایمشترک که ن   نشیب  کی

با    دی جد عصر را فراهم کرده است تا انسان ی انهیزم ی ارتباط ن ینو لی وسا ،تکامل رشد و (. 1397)امانی، 

ساخته رها  یو زمان  یمکان  یاز حصار وابستگ  را  خود  ،یریادگیآموزش و    نینو  یهاوه یاز ش  یریگبهره 

(. بنابراین  2008،  1)ویلیامز  بپردازد  ی ریادگیبه    ش یو خواست خو  ازیطبق ن   یمکان  و بتواند در هر جا و هر

 مطرح است.   ن ینو  ی های سرعت، دقت، مهارت و اطالعات و فناور  یها مقوله  21قرن  یآموزش  یدر فضا

ا ا  ده یعق  ی آموزش  ی فضا  ن یدر  به منظور تدو  نیبر  کالس و    کیدر  به ویژه  استانداردها    نیاست که 

  ی هاکیالزم است با تکن  یآموزش  طیلحاظ گردد. مح  رانیفراگ  یازها یبرنامه و ن  دیبای  آموزشی  فضا

  ی در فضا   یبه طور مؤثر  ایپو،  خالق  یها است که انطباق  نیا  بر  ده یعق  رایآراسته گردد، زی  آموزش  دیجد

انطباق  ر یتأث  یآموزش  یفیک  م  یهادارد.  برنامه یخالق  کنند و    گریکدیبه    رای  درس   یهاتوانند  مرتبط 

ع  یذهن  -ینیع  میمفاه برخینیرا  و  سازند  فضادرس  یتر  در  محتواها  و  اساس    یها  بر  که  مناسب 

بر  شده   یغن  استانداردها این  2014،  2)اسپریافیکو  دارد  ییبه سزا  ریتأث  یریادگیاند  اصلی  لذا هدف   .)

در درس شیمی و    مطالب مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش الکترونیکی  مرور پژوهش

. بر این مبنا،  باشدمی  ها به همراه مزایا و اهداف و معایب آن  های پرکاربرد شیمی  افزارنرمهمچنین معرفی  
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وری اطالعات و آموزش الکترونیکی و آشنایی فنا  پژوهش حاضر پاسخگوی این سوال اساسی است: که 

  ثیری در آموزش درس شیمی برای دانشجو معلمان دارد؟ أهای پرکاربرد شیمی چه ت افزارنرم با 

 

  روش پژوهش 

 باشدمی پژوهش  نتایج  و پیشینه  ادبیات، مضمون تحلیل  روش با  کیفی مطالعه  یک ی نتیجه حاضر، تحقیق 

 توجه  مورد  ،یمیش  یریادگیدر    یآموزش   ی تکنولوژو  استفاده از فناوری اطالعات    ر یثأتبیان   به منظور که

استفاده از    با  رابطه در شده  انجام پژوهشهای  تمام این تحقیق، مطالعه مورد یجامعه. است گرفته قرار

 اساس بر گیریباشد. نمونه می کشورمان در آموزش شیمی در یآموزش  یتکنولوژو  فناوری اطالعات 

هدفمند  به  و  نظری  اشباع  معیار انجام  صورت   در  به  توجه  با  آنها  اولویت  مقاالت، انتخاب گردید. 

 با  که  باشد میآموزش شیمی   توسط متخصصین شده  نگاشته  و  به روز مقاالت کامل متن  بودندسترس

تکنولوژی   ثیر فناوری اطالعات در آموزش شیمی،أت :جمله از زمینه این در کلیدی جستجوی کلمات

 مقاله  22 تعداد  ترتیب  این  به گردید.   گوگل جمع آوری  جستجوگر موتور  در  آموزشی در شیمی،

 .گرفتند قرار بررسی مورد  نمونه به عنوان   و  انتخاب

 و تحلیل شناخت، برای روشی که گردید استفاده  مضمون تحلیل روش از هاداده  تحلیل و تجزیه برای

 از  2کالرک  و   1براون  دیدگاه  اساس بر روش این  در   .است کیفی هایداده   در  موجود  الگوهای گزارش

 کدها  (پایه  مضامین  - 1   :دسته سه به  اساس مضامین این بر  .است گردیده  استفاده  مضامین یشبکه  ابزار

 - 3  ،)مضامین پایه تلخیص  و ترکیب از آمده  به دست )مضامین کلی مضامین  -2  )متن کلیدی نکات و

 .گردید بندیطبقه  )کل یمثابه به  متن  بر حاکم اصولِ یدربرگیرنده  عالی مضامین (مقوالت

  بیانگر  که  مفاهیمی تمام  و بررسی آنها  متن مقاالت،  در مورد  که  پذیرفتانجام  صورت به این  کدگذاری

اطالعات    ریثأت فناوری  از  عنوان  بودند،  آموزشدر    یآموزش  یتکنولوژو  استفاده  پایه،   مضامین به 

 ادامه (  نگردید استخراج جدیدی کد زمانیکه،  تاها ) داده  نظری اشباع تا مقاالت گردید. بررسی استخراج

استخراج(  باز  کدگذاری  از پس. یافت  از(  اولیه  طبقات و  مقوالت  تشکیل جمالت،  و مفاهیم شامل 

 شامل (انتخابی و کدگذاری )طبقات زیر نمودن مشخص ها، داده  بندیطبقه شامل)   محوری  کدگذاری

 
1 Braun 
2 Clarke 
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گردید  استفاده  نیز) محوری کدگذاری توسط شده  ایجاد مقوالت از نهایی و اصلی مقوالت تشکیل

 .(1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها ها، مفاهیم و مقوله گیری داده فرآیند شکل  . 1شکل 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش: 

همچنین  های ایران از روش سنتی در تدریس همه دروس دانشگاه سفانه در حال حاضر در بسیاری از  أمت

هایی که استاد محور و دانشجوگریز است. در این بین رویکرد اکثر شود. روشدرس شیمی استفاده می

. و در نتیجه از این مباحث  باشدمیدانشجویان نسبت به درس شیمی آن است که بعضی از مباحث پیچیده  

د  توانمیخود    شود، کهگی برای نظام آموزشی ما محسوب میشیمی هراس دارند که این ضعف بزر

های درس کمبود امکانات،  های نادرست و سنتی تدریس در کالسناشی از عوامل مختلفی همچون شیوه 

های سنتی و عدم  بر روش  تادانکید اسأهای متناسب با این درس و از همه مهمتر تافزارنرم تجهیزات و  

ه بررسی چندین تحقیق در عرصه  ب . در این مقاله  باشدمیی نوین یادگیری  هاروشتحرک برای تطابق با  

سازنده و    ی هاپیشنهادسعی شده    پرداخته و همچنین   فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش الکترونیکی

   تعیین شود. ای پویا و پیشگام در تکنولوژیآموزش الکترونیکی و آینده برای  شده  سازی روشن

   های پژوهش یافته

 ها داده 

 کد باز 

 کد محور 

 کد انتخابی 

 مفاهیم

 ها مقوله

 مودننمشخص ها،داده  بندی طبقه شامل

در أت،  طبقاتزیر  اطالعات  فناوری  ثیر 

و شیمی  در  آموزش  آموزشی  تکنولوژی 

 شیمی 

در   الکترونیکی  آموزش 

 شیمی  تدریس
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از طر بتواند    یروشن  ییاجرا  ندیو فرا  کیاستراتژی  زیربرنامه  ازمندین  نترنتیا  ق یارائه دروس  است که 

خود را    ق یتحق  جهینت  2004در سال    1گوئل یم.  نحو برآورده سازد  نیآموزش را به بهتر  رسالت  اهداف و

  چاپ   به   نده یآ  یرها یو مس  یجار  یها و تجربه  هاوه یش"یمجاز  وپرورشآموزش"تحت عنوان    یا در مقاله

ا  است.  رسانده  م  نیدر  مح  میخوانیمقاله  تمام    استادآموزش    نوع  ،یسنت  یهاطیدر  و  است  محور 

  ه یو حاش  یمرب  کی  استاد  یبر آموزش مجاز یمدرن مبتن  یهاستمیدر س  اما  به دوش اوست،   هات یمسئول

 یگروهارتباط برقرارکردن و انجام کار  گریعبارت د  به  دارد،  یکنندگلینقش تسه  شتریاست و ب  نینش

شان  ن ی  و صابر یرازق  پژوهش  جی نتا (.2004،  گوئلیم) بر وب است   یتنیم  یآموزش مجاز بحث  محور،

موثر باشد،    ان یدانشجوی  لیتحص  شرفتی در پ  یبه اندازه آموزش حضور  تواندیمی  آموزش مجاز  دهدیم

  ی ایمزا دارد. لذا با توجه به  یلیتحص  یدهنظمخود  ی هالفهؤم یبعض بر ی شتریب  ریثأ ت ی در موارد یاز طرف

،  یو صابر  یرازق)  استفاده کرد  یقابل قبول   نیگزیجا  نوع آموزش به عنوان  ن یاز ا  توانیم  یآموزش مجاز

2016 .) 

نوجینی در سال    پژوهش   هایافتهی اصول  برنامه   دهد که متخصصاننشان می  2010زارعی  درسی همه 

ارزشگروه   س، یتدر  راهبردهای   ری، یادگی  های تی فعالهای  مؤلفه و  مکان  زمان،  دارای    ابییبندی،  را 

در سال   همکاران  و  یشهسوار(.  2010،ینی نوج  یزارع)  دانندبه آموزش حضوری می  نسبت  شتریب   تیاهم

پژوهشی    2010 سدر  از  دل  )الکترونیکی(   مجازی   هایستمیاستفاده  به  فراگفعال  ل یرا  امر    در   ریبودن 

  کنند می  ه یعلوم پزشکی توص  هایآموزش  بودن نوع آموزش درو با توجه به تعاملی  مدارت یقابل  رییادگی

سازی دهد تا با یک محیط شبیه واقعیت مجازی به کاربر امکان می(.  لذا  2010  همکاران، و یشهسوار)

 (. 2016 و همکاران، 2)الینگردن  تعامل داشته باشد  ای کنش یارایانه

 

 های آموزش الکترونیکی در تدریس شیمی:اصول و معیار -1

ریزی در جهت آموزش الکترونیکی نیازمند آشنایی با  برای تدریس شیمی به روش الکترونیکی و برنامه

طی پژوهشی نتیجه گرفت که برای   2009در سال  3اصول و معیارهای آموزش الکترونیکی هستیم. تاکر

های آموزشی و بهبود کیفیت  کید بر اصول و معیارأاجرای هر چه بهتر اهداف و رسالت آموزشی نیازمند ت

 
1 Miguel    
2 Lindgaren 
3 Tucker 
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هستیم ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اساس  بر    ی ر یادگی  یارهایمع،  1بوتچار(.  2009)تاکر،    یادگیری 

  ی ها توجه به تفاوت   ،اینهیزمی  ریادگیمتقابل،  فعال، کنش  یریادگی  ،یمحور  رنده یادگی  را   یکیالکترون

  و   2نگیکریچ  (.2007،  بوتچار)  داند یم  ی ریادگی  یرو   شتریب  وقت  صرف  رنده،یادگی  یآمادگ  ،یفرد

  ی ر یادگی  ،یاستاد، همکار  -را تعامل دانشجو  یکیالکترونی  ریادگی  یارهایمع  2008در سال    3گامسون

متفاوت    یهاوه ی گوناگون و ش  یاستعدادها   انتظارات باال، توجه به  فه،ی وظ  یبازخورد، زمان رو  دادن  فعال،

نظر  مجموعه  و  داندیم  یریادگی از  شده  استخراج  را    یکیالکترونی  ریادگی  یبرا  هاهیاصول  اثربخش 

 نگ یکریچ)  داندیمتقابل مو کنش  یمحور  رنده یادگیجمع    در  حس حضور  جادیکاهش احساس انزوا و ا

  نشان   جینتاو    پرداختی  کیاصول آموزش الکترون  یبه بررس  یدر پژوهش  4کالرک  (.2008،  گامسون  و

چندرسانه اصل  که  مجاورت،  ، یاداد  مدال  ، یافزودگ  اصل   اصل  اصل    یکپارچگیاصل    ته، یاصل  و 

 (.  2007، کالرک)  هستندی کیدر آموزش الکترون یشش اصل اساس ،یکیالکترون آموزشی سازژه یو

 

 آموزش براساس دانش روز  -1-1

های مختلف  با توجه به سرعت پیشرفت فناوری در جنبه   ،توجه به تغییرات پیوسته علم، دانش و تکنولوژی

دهند.  روز می  شاهد هستیم که بسیاری از محتواهای آموزشی کهنه شده و جای خود را به متون جدید و به 

از ضروریات و اصول مهم در   تغییرات مهم در زمینهیکی  به  های علمی و  آموزش الکترونیکی توجه 

های همگامی با تکنولوژی تدریس با  از نیازمندی   روز شده است.  پژوهشی و آموزش بر مبنای علم به

های پرکاربرد افزارنرم های مرتبط با محتوای آموزشی است که در ادامه به معرفی چند نمونه از افزارنرم

 پردازیم.یتدریس شیمی م

 تادان دانشجویان و اس ایجاد تعامل میان -2-1

هایی برای تعامل افراد با یکدیگر است. در  یکی از اصول مهم در طراحی آموزش الکترونیکی ایجاد راه 

های گروهی  باید بتوانند برای همفکری و انجام کارها و پروژه   تاداناساین شیوه آموزشی دانشجویان و  

همچنین همانند آموزش حضوری دانشجویان باید    اشته و به تبادل اطالعات بپردازند.با یکدیگر ارتباط د

 
1 Boettcher 
2 Chickering 
3 Gamson 
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با   پروژه   تادان اسبتوانند  داشته،  ارتباط آنالین  نیز  و  خود  و سواالت  داده  تحویل  را  تکالیف خود  ها و 

 .ابهامات خود را بپرسند

 استفاده از سیستم بازخورد و نظرسنجی -3-1

  فراگیران های آموزش آنالین، حتما در بخش آموزش الکترونیکی از  نظرسنجی در بخشهمانند سیستم  

  تدریس له تا حد بسیار زیادی نقاط ضعف و قدرت  أ. این مسگیرندمیها بازخورد  نظرسنجی کرده و از آن 

 کند.را به سمت موفقیت هدایت می هاآننشان داده و    مربیانرا به 

 های افراد آموزشی با نیازها و قابلیتتناسب محتوای  -4-1

ترین اصول آموزش الکترونیکی تناسب محتوای آموزشی با نیازهای افرادی است که قرار یکی از مهم 

  فراگیران که محتوای آموزشی با نیازهای    های آموزشی شرکت کنند. باید توجه داشت است در دوره 

نیز    فراگیران های  ها و توانمندیید با میزان قابلیتاز طرف دیگر محتوای آموزشی با  تناسب داشته باشد.

یادگیری و آموزش به    ،هایی از آموزش الکترونیکی یا مجازیتناسب داشته باشد. از آن که در بخش

  است   های آموزشی به دنبال یادگیریشود و فرد با مطالعه و یا مشاهده فایلصورت خودآموز انجام می

تناسب داشته باشد. استفاده از محتواهای    فراگیرانمیزان توانمندی و قابلیت    محتوای آموزشی با  باید حتماً

ها را دلسرد  سطح باال و سنگین که سنخیتی با میزان تحصیالت و توانمندی افراد ندارد، به سرعت آن

 کند. می

 های مختلف آموزش استفاده از روش -5-1

های  ها و جزوه بسیار متنوع است. این محتواها شامل کتابدر آموزش الکترونیکی  محتواهای آموزشی  

فیلم فایلآنالین،  آموزشی،  مورد  های  نیاز  برحسب  کدام  هر  که  است  مختلف  تصاویر  و  های صوتی 

بر  تواند  سازهای مختلف نیز تا حد زیادی میها و شبیهافزارنرم گیرد. عالوه بر موارد فوق  استفاده قرار می

 های علمی مختلف آشنا کند. ثیرگذاشته و افراد را به صورت ملموس و عینی با پدیده أ کیفیت یادگیری ت

 

 

 سیستم آزمون و ارزیابی -6-1
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دوره  برگزاری  آموزشگاه، حین  و  دانشگاه  در  الکترونیکی  از  آموزش  باید  پایان آن  و  آموزشی  های 

ارزیابی  و  آزمون  شود.    سیستم  آمواستفاده  میزان  همانند  نیز  الکترونیکی  آموزش  در  حضوری  زش 

 .شودداده می  ها امتیاز و نمره سنجیده و به آن فراگیران یادگیری و آمادگی

 

 در تدریس شیمی: اطالعات یفناور یآموزش بر مبنا  یبند دسته -2

 :کرد میتوان به سه دسته تقسی( را مکیآموزش الکترونیا )  اطالعات ی فناور یآموزش بر مبنا

 ی شخص  یریادگی  -1-2

اطراف خود مخصوصاً    طیو در مح  کندیخود را انتخاب م  یمورد عالقه  یدسته فرد رشته   نیا  در

سپس سؤاالت خود    کند،یم   ق یتحق  نهیو در آن زم  گرددیم  آن  به دنبال اطالعات مرتبط با   نترنت، یا

 (. 2012، 1)نورسیاهیدا  پرسدیم نیآن رشته به صورت آفال تادان را از اس

 یجمع یریادگی  -2-2

خود ارتباط برقرار کنند. از    تادان و اس  گریکدیتا با    شود یم  ایافراد مه   ی برا  یطیدسته شرا  ن یا  در

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

 (.2011، 2)مور  است  کسانیآن گروه  یهمه یبرا

 ی مجاز یهاکالس -3-2

شرا  ن یا  در حت  ط یدسته،  و  است  درس  مانند کالس  بعض  یکامالً  کالس   یدر  در  موارد    ی هااز 

پروژکتور    دئو یو  کیاز    اه یتخته س   ی و به جا  کنفرانس   دئویجا از و  نی. در اشودیبرگزار م  یکیزیف

و هر    باشدیم  وب کم  ای  نی و دورب  شگرینما  یصفحه   قیاز طر  ییدئوی. ارتباط وشودیاستفاده م

  جاد یبودن حوزه آموزش باعث اع یبا استاد ارتباط برقرار کند. وس  وتریکامپ  قیاز طر  تواند یکس م

آموزش  ی نهادها ا  شده ی  گوناگون  که  زم  ن یاست  برا   ی انهیخود    ی هات یفعال  ی ریگشکل  یرا 

تقاضا، تکامل    یگستردگ  د،ی جد  یازهای. نکندی فراهم م  یو تخصص  یعموم  یهادر حوزه   یریادگی

و به  و  فناور  ژه یابزار،  عظ  هعرص  نینو  ی هایظهور  تحوالت  دچار  را  است.   یمیآموزش  کرده 
 

1 Nursyahidah 
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  کردها یرو  ن یاز ا  یکیآمد، که    د ی تحوالت در عرصه آموزش پد  ن یا  جه ینت  دری  نینو  یکردهایرو

 (. 2014، 1)کوکاریو  دباش یآموزش از راه دور م

 

 های آموزش فناوری اطالعات در تدریس: ابزار -3

 اینترنت  -1-3

اینترنت است. نقطه قوت این    های مجازی وابسته به شبکههای مجازی و وجود دانشگاه شکیل کالس ت

روش زیر   اینترنت به چند   گیر بودن آن است. شبکه که باعث شده در آموزش نقش محوری یابد، عالم

 :آیدآموزش مفید باشد که در زیر میتواند برای  می

   یآموزش مجاز جادای •

 یموضوع خاص درس کیدر مورد  رانیبه فراگ د یاطالعات مف هئراا •

 کمک آموزشی مجازی و دیجیتالی  هایب اهای دیجیتالی، کتکتاب •

 مطالب و نمونه سواالت موسسات و مربیان دروس مختلف  •

 ی آموزش ی هاروش نیو بهتر نیآخر با یمقاالت علم انیجستجو در م •

 وبالگ  -2-3 

-یژگی. و(1384زاده،  )صراف   وبالگ است  افتهیگسترش    نترنتیکه امروزه بواسطه ا  ییهاده یاز پد  یکی

 : امر آموزش عبارتند از در کاربرد آن  یاه

 شتر یبه مخاطب ب دسترسی •

امکان م  :عسری  بازخورد • به شما  بازخورد افکار و   دهدیوبالگ  ب  هاشهیاند   تا  ه  خود را 

 .  دیخود برقرار کن یها با مخاطبان نوشته یکرده و ارتباط متفاوت افتیسرعت در

به وبالگ خود    دیتوان یمکان م  در هر لحظه و هر  نترنت،یا  به   با اتصال   :یدائم   دسترسی •

 باشید.  داشته یدسترس

 نوشتن است.  نتمری •

 
1 Cojocariu 
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 عات دانش و اطال یابیو باز ره ذخی •

 جا کی در  منابع نیترروزآمد  و  نیترمرتبط تربن،مهم گردآوری  •

 تااطالع و  دانش  نمودن  روزآمد •

 

 یمجاز یهاکتابخانه -3-3

  ستند ین  موجود ی  کیزیکه به صورت ف  یمنابع  گسترده از  ی فیرا به ط  یفور  یدسترس  ،یمجاز  ی هاکتابخانه

  ی ها هستند، کتابخانه  یمحدود به زمان و مکان خاص  ،یکیزیف  یهاکه کتابخانه  ی. درحالکنندیفراهم م

ف  بدونی  مجاز موانع  از  هر  در  توانند یم  ،یکیزیداشتن  از  هر  لحظه  و  ا  کی  ق یطر  جا    ی نترنتیارتباط 

و امکان    یآموزش  کردن منابعره یبه واسطه ذخ   ،یمجاز  ی هابه منابع خودرا فراهم کنند.کتابخانه  یدسترس

اند.  کرده   یانیکمک شا  یکیو الکترون  یاشبکه   یریادگی  به امر  ، یاانهیرا  ی هاشبکه  ق یطر  ها ازآن  یابیباز

توز  د یتول  از   فراتر  ینقش   توانند یم  ی مجاز  ی هاکتابخانه ارائه   عیو  باشند.  داشته    خدمات   منابع آموزش 

از آموزش  دور  مرجع،  وس  راه  الکترون  یلهیبه  پ  ا ی  یکیپست  صورت  خدمات  جمله    از  وسته ی به 

 (.1385)اصنافی،   است یکیالکترون ی ریادگی دری مجاز یهاکتابخانه 

 ای و پست الکترونیکیکنفرانس رایانه -4-3

رایانه کنفرانس  و  الکترونیکی  پست  عمده  در  امتیاز  که    و   وتربیتتعلیمای  است  این  کارآموزی 

  ها استفاده کنند )به شرط بخواهند از آنکه خودشان    توانند در هر زمان و مکانیکنندگان میشرکت

ها و موضوعات جالب را از رایانه اصلی به رایانه خود انتقال داد و  توان آیتمو می  داشتن ترمینال و پایانه(

ای و پست  جاهایی که الزم و مفید است نسخه چاپی تهیه کرد. کنفرانس رایانه  برای استفاده بیشتر در

برای معلمان و مربیان جهت برقراری تماس با فراگیران خود،    ایو چندکاره  الکترونیکی رسانه قدرتمند

کاربردهای رایانه امکان برقراری انفرادی بین    باشد. این نوعهم در داخل سازمان و هم خارج از آن می

ممکن  غیر  چهره مشکل یا  کند، حتی وقتی که برگزاری جلسات چهره بهمعلمان و فراگیران را فراهم می

 (. 1392)قادرپناه،   شدبا

 رادیو و تلویزیون  -5-3
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ارتباطات گسترده  توانست  بود که  ارتباط جمعی  را در رادیو نخستین و شاید مهمترین وسیله  میان    ای 

ها و افزایش  ها و در نقاط مختلف جهان برقرار کند و نقش موثری در تبادل اطالعات و آگاهیانسان

نماید. با ورود تلویزیون حلقه ارتباطات و اطالعات تکمیل شد،    عمومی مردم ایفا  سطح دانش و فرهنگ

صوت فراتر رفت و تصویر را همراه خود نموده و در نتیجه   انتقال اطالعات و آگاهی و ارتباطات از مرز

کامل و جامعی را از اتفاقات، تحوالت   های فراوانی شد. تلویزیون توانسته است اطالعاتدارای جذابیت

انسان   و رویدادهای اختیار  به صورت کامالٌ مفید و موثر در  )عبادی،    ها بگذارد جوامع مختلف بشری 

1380 .) 

 

 : اطالعات یآموزش براساس فناور یای مزا -4

 جا همه کس و در همه  ی برا یشگیآموزش هم -1-4

  نترنت ی. استیدوره، وابسته به زمان و مکان ن  ی به مطالب و محتوا   رانی فراگ  ینوع آموزش، دسترس  ن یا  در

باشد و دستسازمان  ی برای  منطق  یراه حل  تواندیم از  آن  یبه اهداف آموزش  یابیها  ها را محقق سازد. 

از لحاظ استفاده از    یتیو محدود  بوده ی  دائم  ک،یبه آموزش الکترون   یدسترس  ،یا انهیرا  یهاشبکه  قیطر

 (2010، 1)آنجلو   دافراد جامعه وجود ندار ه یو بق  انیدانشجو ی آن برا

 ها نه ی در هز یجوئصرفه -2-4

.  شودیم  یریجلوگ  وآمد کاسته و از اتالف وقترفت  ی هانهیاطالعات از هز  یفناور  یآموزش بر مبنا  در

شده و در عوض در روزها و    میتقس   یتربه جلسات کوتاه   توانند یم  ی آموزش  ی هاآموزش، دوره   ن یدر ا

 (.2014، 2)کوکاریو  ی ارائه گردندشتریب  یهاهفته 

 انتخاب سطوح مختلف تیقابل -3-4

سطوح    توانند یانجام شده م  یهاییبا توجه به راهنما  ان یاطالعات، دانشجو  ی فناور  ی آموزش بر مبنا  در

 شیزمان ممکن انتخاب کنند. در هر مرحله از آزما  نیتررا در کوتاه   ازشانین   مورد  یآموزش  یهاو دوره 

 
1 Angello 
2 Cojocariu 
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ن  یکیالکترون مورد  کند سطح  احساس  دانشجو  م  یبدرست  را  ازشیکه  است،  کرده  با   تواندیانتخاب 

 (.2011، 1)آکیال  آموزش شود  یهاسطوح دوره  گریگذراندن مراحل الزم وارد د

های توسعه نیافته به دالیلی  ها مثل کشورمثل سایر رشتهدر کشور ما فناوری اطالعات در درس شیمی  

برنامه با  است  امید  که  است  نداشته  نظام  پیشرفتی  در  ایجاد شده  تغییرات  و  در   وپرورشآموزش ها  و 

 شیمی دوره متوسطه به این مهم سریعتر دست یابیم.  هایبامحتوی و ساختار کت

 

 : یای آموزش الکترونیکیزام -5

 بخش اختیاری و لذت  "ییادگیر"آور به ج اجباری و رن "شزآمو"تغییر روش  -1-5

بخش تغییر  اختیاری و لذت  "یادگیری"آور را به  جاجباری و رن "شآموز" تواندآموزش الکترونیکی می

مفاهیم درسی شده و بازده تحصیلی و فعالیت آموزشی فراگیران را بهبود    دهد. زیرا موجب پردازش بهینه 

دربخمی الکترونیکی  آموزش  جایگزین  شد.  جای   "یادگیری"سازی  جهت  حرکت  "آموزش"به 

ارتباط عمودی و افقی فراگیران با یکدیگر و مدرس به    کند. با آموزش الکترونیکی امکان برقراریمی

- یاددهیارزیابی به موقع فراهم آمده و فرآیند    وجود آمده و به این ترتیب قابلیت رهگیری، پیگیری و 

 یابد یادگیری و مدیریت تدریس ارتقاء می –

 انعطاف در زمان و مکان   -2-5

های خود را  برنامه   دهد تایکی از مهمترین مزایای آموزش الکترونیکی این است که به افراد اجازه می

به  زمانی و کجا    دهد که تصمیم بگیرند چه پذیری به مخاطبان این فرصت را میتنظیم نمایند. انعطاف

آموزش با    مطالعه بپردازند و همچنین چه مدت زمانی را صرف یادگیری نمایند. در این روش، جریان

ترتیب    های خانوادگی افراد تعارض ندارد. بدینکاری، وضع فرهنگی و اجتماعی و حتی مسئولیت برنامه

  حصر به فرد این گونه فراهم بودن امکان یادگیری در همه جا، همه وقت و برای تمام افراد از مزایای من

 .آموزش است

            دسترسی سریع به حجم باالیی از اطالعات  -3-5

 
1 Akyol 
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موجود در جهان و دسترسی سریع و به    هایسهولت دسترسی به حجم بسیار باالیی از اطالعات و دانش 

 .شودآموزش محسوب می موقع به اطالعات در زمان بسیار اندک، از مزایای مهم این نوع 

 رقراری عدالت و مساواتب -4-5

برابری را بین اقشار    آموزش الکترونیکی با ایجاد شرایط یکسان برای تمام فراگیران، به نوعی عدالت و

کشورهای در حال توسعه    نماید. با استفاده از این شیوه آموزشی،های متفاوت برقرار میمختلف در مکان

کنند. همچنین، آموزش    کشورهای صنعتی و پیشرفته کمتوانند شکاف خود را با  یا کمتر توسعه یافته می

امیدهای نوینی را در جامعه    تواند فاصله میان شهری و روستایی را کاهش داده و الکترونیکی در روستا می

و موجبات ترقی اقتصادی    دهی ایجاد نمایدهای تولید و بهره روستایی در جهت پویایی و تحرک در زمینه

 .را فراهم آورد

 جلوگیری از مهاجرت -5-5

اشتغال، تحصیل و ...   در حال حاضر قسمت اعظم روستاییان، به خصوص جوانان به علل مختلف از قبیل 

بهبه شهرها مهاجرت می وجود آورده    کنند، که این امر مشکالتی را هم در شهرها و هم در روستاها 

فراهم    فناوری اطالعات و ارتباطات در روستااست. وقتی امکان کار و اشتغال و تحصیل از طریق کاربرد  

گذشته    شود، بلکه عده زیادی از مهاجران نیز به محل زندگیها جلوگیری میباشد، نه تنها از مهاجرت آن 

 .گردندخود بازمی

 های آموزشی سازی محیط شبیه -6-5

های گوناگون تولید کند  افزارنرمهای آموزشی را با توجه به  آموزش الکترونیکی قادر است تمامی محیط

کمک آموزشی مختلف    توانند از وسایلو در اختیار کاربران قرار دهد. در این نوع آموزش، فراگیران می

 (.2012، 1)سُلچ  با توجه به نیاز خود بهره بگیرند

 

  :درتدریس شیمی های آموزشیافزارنرمد کاربر -6

 :ازیسمدل  -1-6

 
1 Solc 
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های استداللی بر  علمی، از ساخت مدل و روش  هایتوضیح بهتر پدیده مدرسان برای    مواقع،  در بیشتر

ها نشان داده است که برای درک بیشتر و بهتر مفاهیم علمی شیمی کنند. بررسیاستفاده می  اساس مدل

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

شود. گسترده استفاده می  سازی به طورهای مدلافزارنرمدستی و همچنین با استفاده از  مدل به صورت  

مدل راه همچنین،  اهدافسازی  به  رسیدن  و  کردن  فکر  در  را  جدیدی  میا فن  های  فراهم  آورد. ورانه 

استفاده از    با   :توان به موارد زیر اشاره کردهای دستی معایبی دارد که به عنوان نمونه میاستفاده از مدل

استفاده از    .شندبای را نسبت به کار عملی داشته  ا توانند تجربه مشابههای دستی همه فراگیران نمیمدل

سازی و  های مدلافزارنرمبا توجه به معایب ذکر شده استفاده از    .ها به وقت بیشتری نیاز دارداین مدل

اهمیت زیادی دارد زیرا سرعت این فرآیند آموزشی  سازی  های مدلای در اجرای برنامه سازی رایانهمدل

شود. همچنین  آن توسط فراگیران می  های ساده و به کارگیریزیاد است و زمان کمتری صرف تهیه مدل

مدل روش  کمک  در  به  مدلافزارنرم سازی  مشاهده ای  صرف  مدرس  وقت  بیشتر  های  فعالیت   سازی 

 . های غلط وجود داردهای نادرست و برداشتتفراگیران شده و در نتیجه امکان اصالح فعالی

 :سازی شبیه -2-6

مانند تشکیل پیوند کوواالنسی، نظریه  )انتزاعی    -  های علمیای و نمایش پدیده سازی رایانه استفاده از شبیه

های موجود در درک مفاهیم شیمی را کاهش  فهمی  جدر سطح مولکولی ک (  حالت گذار و ....    برخورد،

ای  سازی رایانهاز مزایای عمده شبیه(.  2001،  1)زاخاریان  گرددمی  هاارتقاء تحصیلی آن   داده و موجب 

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی

 های انجام واکنش کاهش هزینه  •

 های ویژهعدم نیاز به وسایل و دستگاه  •

 کاهش زمان •

 سازی شده امکان کنترل آزمایش شبیه •

 ایمن بودن  •

 سازی مورد استفاده در آموزش شیمی:سازی و شبیههای مدلافزارنرمهایی از نمونه

•  :Crystal Maker  

 
1 Zakharian 
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چند کلیک    توان ساختار شیمیایی و مولکولی مواد را به آسانی ومی  افزارنرم با استفاده از این  

 .ها کار کردسازی نمود و به صورت سه بعدی بر روی آن و حرکت موس طراحی و آماده 

 

•  :Crystalline Solids   

نشان  افزارنرم یک   نوع مناسب جهت  ده  از  بیش  بعدی  بلوری    دادن سریع ساختار سه  شبکه 

دهنده بلور    قادر است تا اجزای تشکیل  افزارنرم عناصر و ترکیبات شیمیایی است. این    مختلف

 . دهد را در دو اندازه بزرگ و کوچک نشان

 
•   :Single Crystal 

مولکولشبیه  توانایی ساختار  قدرت  سازی  بر  تکیه  با  و  بوده  دارا  باال  بسیار  دقت  با  را  ها 

ها سازی، تجسم و درک خواص و ساختار کریستالاش توانایی شبیهسازیهای شبیهالگوریتم

قابلیت شبیه الگوهایو  نوترون و  بلورهای    سازی اشعه ایکس،  از  الکترون را  تجزیه ساختار 

 .مجزا دارد

 

• Nanotube Modeler:     

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

توان از مرورگر داخلی برنامه یا برنامه مرورگری به انتخاب  های تولید شده میمشاهده نسبت 

 . خود استفاده کرد

 
• :Acid –Base Lab    

انجام   برای  مجازی  اسید  تیتراسیونآزمایشگاه  می  -های  میباز  که  انجام باشد  بدون    توان 

در عرض چند    افزارنرممحلول موجود در    59آزمایش، با انتخاب محلول و تیترانت از میان  

توان تیتراسیون مورد  نمودار مربوطه مشاهده کرد. همچنین می  ثانیه نتیجه تیتراسیون را به همراه 

قادر است    افزارنرم انجام داد.    افزارنرم ( تعریف شده برای  عرف )شناساگرم  9نظر را در حضور  

نشانگر موس بر روی هر  بردن  با  تغییر رنگ شناساگر را مشخص کند و    به خوبی محدوده 

 (. 1392)ابوطالبی،   گرددقسمت از نمودار تیتراسیون رنگ معرف در آن لحظه نمایان می

 

• :ChemOffice    
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 :شاملاست که  یده گرد لیشک تاز سه بخش 

               1 )Chem Draw  ی بعد دو ترسیمو  اسباتحم ،یل آموزشئجهت مسا   

2)Chem 3D  ماتیرست ی سه بعد  یسازجهت مدل 

               3 )Chem Finder  استی ژوهشپو  تیقا یقتحمنابع  یجهت جستجو . 

• :Spartan    

،  ریذپ   قیطبتو    یااسبهحم  یهالیلتح  هیجزت  یدهد. و دارایرا انجام م  یمیش  یهایسازمدل

 افزارنرم است و به عنوان    لیقب  ن یاز ا  ییو کارها  یسازمدل  یهایژگی، وییایمیشی  هاواکنش

 باشد. یم بمناس ی احرفه یرهاتو یکامپ اپ، دسکتاپ وتلپ  یبرا یمیمربوط به ش 

 
• :Gaussian     

  نیرتمندتنا قدرئمطم  نی است.گوس  نیسنگ  اریاسبات بسحانجام م   ن،یگوس  افزارنرم  یکار اصل

 افزارنرم   نیبا ا  ا یدن  یرتئو درصد مقاالت    91  بایقرتهست که    یمیش  افزارنرم   نیرتبردرکارپو  

 شود. یکار م

 
•      :Crocodile Chemistry            

آزماهیشب   افزارنرم  نیا میم  یمیش  ه شگایساز  آن  از  استفاد  با  که  راحت  ید توان یباشد  ی  به 

ان  جیو نتا  دهیدخود را انجام    ییایمیش  شاتیآزما و معادالت    شنیمیکامل آن را به صورت 

 (. 1392)احسانی،   دین یبب ییایمیش

 

 گیری نتیجه بحث و  

فع نمود  توان مشکالت در آموزش را رکه امروزه با بهره گیری از آن میفناوری ابزاری قدرتمند است  

ها  دهی داده نویسی، سازمان، ارتباط با دانشجومعلمان، گزارشتوان آموزشتکنولوژی میبا کمک این  

فناوری   از  استفاده  برای  موفقیت  میزان  باالترین  به  رسیدن  در جهت  نمود.  تسهیل  را  نتایج  بررسی  و 

م. فناوری  اطالعات و ارتباطات در آموزش باید فضای مناسب برای استفاده از این امکانات را فراهم نمایی

گیرند در  نیز در کنار دانشجومعلمان، یاد می  تادانسازد و اسرایانه ساختار کالس درس را دگرگون می

کننده را در خودآموزی دانشجومعلمان به عهده  به جای آموزش یک سویه، نقش تسهیل  تاداننتیجه اس
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انگیز است. ورود  های شگفت گیرند. فناوری اطالعات و ارتباطات هر روزه در حال ارتقا و پیشرفتمی

ای از اطالعات و ارتباطات و یادگیری را  تواند دامنه گسترده این نوع از تکنولوژی به عرصه آموزشی می

های مورد نیاز برای پیشبرد  های پیشگام در امر آموزش الکترونیکی بهترین الگوبه ارمغان بیاورد. کشور 

و مدرسان شیمی همواره باید به    تادان شوند. اسوب میاهداف آموزش الکترونیکی کشور عزیز ما محس

های نوین تدریس، همگام با جامعه جهانی باشند. زیرا با توجه به انتزاعی بودن و دشواری  دنبال روش 

الگو ت به  باید  شیمی  حساس  درس  روشفهیم  بهترین  از  تقلید  و  تدریس  برداری  برای  ممکن  های 

 پردازیم. می دهاهایی از پیشنهانوین جهانی باشند. در ادامه به ارائه نمونه های الکترونیکی مطابق با روش

 ریزی راهبردیتحقیق و برنامه  •

 علم الکترونیکی به روز، متخصص و همگام با ماهرافزایش نیروی انسانی  •

   های آموزش و یادگیری الکترونیکیو قاطع در زمینه  تصویب قوانین صریح، شفاف •

 امر آموزش الکترونیکی گذاری در های خارجی به سرمایهخصوصی و شرکتبخش  تشویق  •

 الکترونیکی آموزش فضای   استفاده از الگوهای علمی طراحی آموزشی برای طراحی •

 الکترونیکی    در ترویج استفاده از یادگیری اجتماعیهای دیگر رسانه هم سویی •

 رونیکیهای اجتماعی در امر تدریس و یادگیری الکتهمکاری رسانه •

 های یادگیری الکترونیکیاستانداردهای خاص برای ارزشیابی برنامه  تدوین  •

 الکترونیکی  آموزشدر زمینه  پیشگام کشورهای  ه استفاده از تجرب •

 های کاربردی در امر تدریس الکترونیکی افزارنرم اقدام به تولید  •

 الکترونیکیهای ارائه دهنده خدمات آموزش افزارنرم حمایت دولتی از  •

 رانی و فراگ  نیمدرس یبرا  یمیش یهاافزارنرم  یآموزش یهادوره  یبرگزار •

ا • نهادن،  را  یتاداناس  ق یشوتو    ه زیانگ  جاد یارج  در  فناور  ه استفاد  ه که  الش  ت   نینو  یهایاز 

 کنند. یم

رامفراه • افزار  انه یآوردن  امکانات سخت  ا  یافزارنرم و    یو  امکان  اتصو  به  برای    نترنت یال 

 مناطق محروم 
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