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1401بهار ، 1، شماره چهارمپژوهش در آموزش شیمی، سال    

 مه مقدّ

 انواع مختلفی از ارائه مکانتحت وب ا ی رایگانهابرنامه ریو سا یتعامل یهایآورتوسعه فن امروزه

 عنوانها بهانهی، رایاطالعات یهایآورفن توسعه . بافراهم نموده است و استادان معلمانبرای  را سودر

معرفی علوم  آموزشو  تحقیقدر  و دانشجویان آموزاندانش ییتوسعه توانا یابزار برا نیقدرتمندتر

آموزان و یا دانشجویان با ی، دانشتعامل در یک کالس درس (.2007و دیگران،  1اند )فتاجیشده

 ،کنندحل میمشترک طور سائل را به، مگذارندمیبه اشتراک خود را ، اطالعات داشته تعاملیکدیگر 

برگزاری  های جدیدشیوه در کنند.می یابیرا ارز بقیه هایفعالیتو ی نموده سازهیشب ها راتیموقع

ها و همراه و تبلت یهااز جمله تلفن وسایلیآموزان مجاز به استفاده از ، دانشیتعامل هایکالس

، 3و سیترناکتوا 2هستند )سیداکو دستگاه خودشان یبر روآموزان دانش جینتا دنیمعلمان قادر به د

( روز به روز در حال ICT) 4ارتباطات فناوری اطالعات و. درواقع امروزه استفاده از (31، ص.2019

عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر فناوری اطالعات و ارتباطات  گسترش است.

در . ای و مخابرات صورت پذیرداطالعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه

اطالعات و ارتباطات  یفناورهای گذشته صورت گرفته است. این زمینه مطالعات زیادی در سال

 کیدر  کند که شاید این قابلیتفراهم می ی درسهارا در کالس یزندگ یمسائل واقع قابلیت حل

 یهافرصت ،نترنتیاویژه به و ICT ریانعطاف پذ تی. ماهپذیر باشدکمتر امکان یکالس سنت طیمح

 دمانیچ قیاز طر ICT سازد.یفراهم مآموزان و دانشجویان دانش یرا برا یهمکار و ، تعاملقیتحق

استفاده  دهد.و انگیزه فراگیران را افزایش می بهبود بخشیدهآموزش را ی، فرایند تعاملآموزشی مواد 

 یهابرنامهها و لمی، فشدهضبط محتواهای ، ونیزیمختلف مانند تلو یاچندرسانه یاز ابزارها

های سنی مختلف ایجاد ردهدر  رانیفراگتری را برای چالشیو تر جذاب یریادگی یفضاکامپیوتری 

کم وبیش در جهان وجود داشت اما  ICT. اگرچه استفاده از (2019کنند )سیداکو و سیترناکتوا، می

از آموزش سنتی  در سراسر جهان، باعث انتقال سریع بسیاری از کشورها 19 -شیوع بیماری کووید

گردید. سرعت انتقال و تطبیق یافتن کشورها  ICTتر از به آموزش مجازی و استفاده بسیار گسترده

                                                           
1 Fetaji 
2 Sadykov 
3 Ctrnactova 
4 Information & Communication Technology 



 

 

 ... گیری همه طی شیمی آموزش در(ICT)  ارتباطات و اطالعات فناوری

های الزم در این زمینه های آموزشی، امکانات و آموزشبا این روش جدید با توجه به فناوری سیستم

 (. 19، ص. 2022، 1متفاوت بود )موسارات

 پژوهش روش

و  آوری اطالعات و ارتباطات در زمینه درس شیمیتحقیق ما بررسی نقش فنهدف اساسی در  

ین است. در ا 19-گیری بیماری کوویدویژه در دوران همههای موجود بهها و چالشهمچنین فرصت

 یندبطبقه ،ییهدف شناسا ی،فیک قیدر روش تحق. روش تحقیق کیفی استفاده شده استمطالعه از 

ز اها، مطالعات حاصل مختلف )شامل مقاالت، کتاب براساس مطالعه متون میو استخراج مفاه

با استفاده از  این مطالعه نیز خبرگان است. دگاهیبر د یمبتن ای های علمی و ...(سمینارها و همایش

رتباطات بر جانبه نقش فناوری اطالعات و امنظور بررسی همهمرور منابع و تحلیل متون علمی و به

 ی انجام شده است.آموزش شیم
 

 های پژوهش یافته

های آموزش مجازی قبل از شیوع کرونا صورت گرفته بود. مطالعات زیادی در زمینه انواع روش

تلفن با  یریادگی رشیآموزان متوسطه نسبت به پذمثبت دانشبرداشت  ،2018ای در سال مطالعه

آموزان روزانه از آن استفاده دانش بیشتراست که  یتلفن همراه دستگاه اصل. همراه را نشان داد

 یبرا یابزار ارزشمند عنوانرا به هاتاپلپ ای دیگردر مطالعه (.499، 2018، 2)نیکولوپولو کنندیم

 ازین یآورفن ؤثرم یکه اجراداشت  دکیتأ مطالعه بر این نکته نیز این اما معرفی کردند؛آموزش علوم 

، 2014و همکاران،  3ی دارد )ژنگفن یبانیو پشت یقو یهارساختیمداوم، ز و یکافای توسعه حرفه به

 یریادگیتواند یم تبلتکه استفاده از  نیز در طی مطالعاتش به این نتیجه دست یافت 4ول بلک (.591

این امکان را  معلمانبه  زیخانه و مدرسه ن نیارتباط ب .کند ریپذامکان کجا و هر زمان هردر را 

 یهااز تلفن یبیکه ترک رسدنظر میدر هر جایی ارتباط داشته باشند. به آموزاندانشکه با  دهدمی

زمان را هم ی آموزشی خودهاتیفعالکه دهد یامکان مو دانشجویان  انآموزها به دانشتبلت وهمراه 

مورد  عنوان مثال درتعامل داشته باشند. به گریکدیکند تا با یم بیها را ترغآنهمچنین  و ادهانجام د
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دانند به را ن حیصح پاسخشان کالسیی که همند و در صورتنها گفتگو کتیفعال حیصح یهاپاسخ

 ICTبا استفاده از  که افتندیاز روانشناسان در یبرخ. (2019ها کمک کنند )سیداکو و سیترناکتوا، آن

 یفکر یهایژگیو نیعملکرد حافظه و همچن ی،آموزش یتعامل محتوایاز دانشجویان دقت برداشت 

 ابدییم سایرین بهبود تیفعالیی تجزیه و تحلیل توانا و مانند دامنه توجه آنان یو عاطف

 یتواند فرصت بزرگیم یتعامل یهااز درس استفاده .(102، ص. 2013و همکاران،  1)بالسکوآرکاس

 یبا فناورهمراه نوع دروس  نیاز ا استفاده باشد. و دانشجویان آموزاندانشدر کاهش اضطراب  یبرا

 ی، بلکه احساس راحترا بدهد گریکدیبا گروهی امکان کار آنان تواند به یم نه تنها اطالعات و ارتباطات

 در 3مایر  .(187، ص. 2013و تفضلی،  2آنان خواهد داد )کریمبوبه  زیرا ن یشتریو اعتماد به نفس ب

(. 125، ص. 2003را مشخص ساخت )مایر،  ICTتحقیقات خود عوامل مؤثر بر یادگیری در حوزه 

  :چند نمونه از این عوامل عبارتند از

الب استفاده شوند در ارائه مط ریتصاو کلمات و کههنگامی کندبیان می این اثر: یااثر چندرسانه -

 دهد؛تری رخ میاستفاده شود یادگیری عمیق کلماتتنها از  کهنسبت به زمانی

 گیرد؛ورت میتری صی، یادگیری عمیقاضاف طالبم با حذف که کندبیان می این اثر :اثر انسجام -

ه کلمات چاپ کیهنگامگر تأثیر مجاورت کلمات وتصاویر است. این اثر بیان یی:فضا مجاورتاثر  -

-صاویر مربوطهتکه کلمات با فاصله از وند نسبت به زمانیقرار داده ش مربوطه ریتصاوی کیشده در نزد

 دهد؛یادگیری بهتری رخ می شان باشند

 ایرهحاوم صورتبه حالت رسمی یجاکلمات به یوقتکند این اثر بیان می ی:سازیاثر شخص -

 افتد. یادگیری بهتری اتفاق میارائه شوند 

 یفناور یهاتوان فرصتی، میبیترک یریادگیمربوط به  مقاالت و منابع با استفاده از        

 (.  227، ص.2003، 5و گراهام 4: )اسگوترپکرد میتقسبه چهار دسته اطالعات و ارتباطات را 

                                                           
1 Blasco-Arcas 
2 Chirimbou 
3 Mayer 
4 Osguthorpe 
5 Graham 
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1 .ICT عنوان مثال، از به کندیم ریپذامکان را ندهایها و فرآدهیپد یبرا یو تعامل ایتجسم پو

 ی؛سازهیو شب شنیمیان قیطر

2 .ICT ؛کندیم جادیا یدر انجام تعامالت اجتماع یدیجد یهافرصت 

3 .ICT سازد؛یم پذیرامکاناز زمان و مکان  فارغ را یریادگی، آموزش و در صورت لزوم 

4- ICT به نحو مؤثرتری ها راآن یگذارها و به اشتراکها، پردازش دادهدست آوردن دادهامکان به 

 .کندیفراهم م

امر  نیممکن است. ا کجا هردر اطالعات  به و جامع عیسر یابیدست ICTدر واقع به کمک       

ی کونیالکتر یریادگی یهاطیمح قیعنوان مثال از طربه. شودیدانش م مورد افراد در دهیا رییباعث تغ

مکان به مطالب توانند در هر زمان و هر یم و دانشجویان آموزاندانش ،نترنتیدر مرورگر ا فعال

 و بدون مرز را فراهم نمودهبه اطالعات  یابیراه دست نترنتیاآموزشی خود دسترسی داشته باشند. 

توان ساخت، به اشتراک یاطالعات را مسازد. پذیر میی را امکانعمومو  دسترسی به اطالعات تخصصی

 طیدر مح گروهیدر  شاندرسی کالسآموزان دردانش نیببحث عنوان مثال به .کرد نقدگذاشت و 

. گیردی صورت میاجتماع یهارسانه قیاز طر یجهاندر سطح  و در همان زمان یکونیالکتر یریادگی

 زیرا کندیم تیتقو نیز را داریتوسعه پا ی،ارتباط یهاکانال بر شبکه و یاطالعات مبتن یجهان رهیذخ

اساس  برگیرد. صورت می بدون نیاز به سفر و رفت وآمد، اریو ارتباطات گفت منابع اطالعات،تبادل 

اعمال  یریادگیدر تمام مشاهدات مربوط به و است  عمومی ICT هایقابلیت، یبیترک یریادگی هینظر

 .جالب توجه استی میتجسم اطالعات در ش دیدگاه از ی(و تعامل ایتجسم پو) شوند، اما دسته اولیم

 

 در آموزش شیمی ICTهای ها و چالشفرصت

شوار به نسبت د موضوعیی میش است که تیواقعاین  یمیدر مورد آموزش ش اولیهاز اصول  یکی

 یکروسکوپیمری)قابل مشاهده(، ز یماکروسکوپسطح در  را یکسانتوان اطالعات یمدر شیمی  .است

سه سطح  نیای طور کلبهبررسی نمود.  (یساختارفرمول ) نی( و در سطح نمادغیرقابل مشاهده)

 معلمیا یک دان یمیشمانند یک  یاحرفهفرد  کی یشوند. برایم دهینام یمیعنوان سه سطح شبه

در که  ییایپو یندهایفرآی و ساختار یها، فکر کردن در مورد جهان قابل مشاهده در فرمولشیمی



 

1401بهار ، 1، شماره چهارمپژوهش در آموزش شیمی، سال    

آموزی که تازه آموختن این علم دانش یآسان است، اما برا اریبس ،افتدیاتفاق م یکروسکوپیسطح م

اطالعات  میکه بتوان میدار ازین ییها، به روشنیدشوار است. بنابرا یسازمدلرا آغاز کرده است، این 

 ICTاز تصویرسازی استفاده کنیم.  گریکدیبه  هاآن اتصال یو برادر سطوح مختلف ارائه نموده را 

 در تجسم یکه برا ییابزارها نیپرکاربردتر. دهدیارائه م به ما را برای این منظور الزم تجسمیابزار 

های یسازو مدل هاویدئو، یسازهیشب ها،شنیمیان ازعبارتند  شوندیاستفاده م شیمی سطوح مختلف

 (435، ص. 2013، 2و آکسال 1پردازیم )پرنای در ادامه به بررسی این ابزار میمولکول

 متحرک وجود دارد. ریتصاو جادیها امکان اآن ه کمکاست که ب ریاز تصاو یامجموعه :شنیمیان

از نظر ها انیمیشن در واقع مناسب هستند. بسیار یمیش یهادهیو پد ندهایفرآ فیتوص درها انیمیشن

در ارائه اطالعات  شنیمید از اننتوانیم ان. معلمشوندرسانه چندکاربردی محسوب مینوع  کی یآموزش

 شنیمیان ساختوجود دارد.  بسازند هم شنیمیان خودشانآموزان دانش کهاین امکاند، اما ناستفاده کن

 هیتفکر مرتبه باالتر مانند تجز یهامهارت در مرحله طراحی انیمیشکه  استفعال  اریبسیک فرایند 

عنوان مثال به (.2008، 3)میچالچیک رندیگمیقرار  استفادهمورد ، بازآفرینیو  یابی، ارزلیو تحل

ChemSense توان . به کمک این نرم افزار میمنظور است نیا یمناسب برا شنیمیافزار اننرم کی

های مربوط به فرایندهای شیمیایی را ایجاد نمود و به اشتراک طرح و انیمیشنمتن، عکس، نمودار، 

 (. http://chemsense.sourceforge.netگذاشت. )

یی ایمیاطالعات شارائه  دیدگاههستند، اما از  شنیمیمانند انی تالیجید یهالمیف ویدئوها ویدئوها:

مورد مطالعه قرار  یکروسکوپی، سطح مشنیمیانعلم شیمی با استفاده از در  .تفاوت دارند گریکدیبا 

وجود دارد. با کمک  ماکروسکوپیها در سطح دهیها امکان ارائه پدویدئوکه در یحال در ردیگیم

و  ماکرو سطحی مربوط به هالمیف نمود و شیرایرا و ییدئویو یهاتوان ضبطی، مییدئویپردازش و

 مختلف راسطوح  در ییدئویو قطعات درواقع .هم متصل کردکروسکوپی را بهمیسطح  یهاشنیمیان

 زمانهمتوان برا  شنیمیو ان لمیف نیچندو  ارائه شوند ویدیو کیدر  تا هم متصل کردهتوان بیم

-می هاآن برای مثال .ندشویممحسوب  خوبی بانیپشت ی نیزکار عمل یدر ط . ویدئوهامطالعه کرد

 ویدئوها. با کمک شوندوقت یی در جوصرفه در صورت لزوم و یشگاهیکار آزما ی درمنیاتوانند باعث 

                                                           
1 Pernaa 
2 Aksela 
3 Michalchik 
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هایی که نیاز به دقت بخشخطا،  ی، منابع احتمالقیبر تحق یمبتن یندهایفرآاز قبل با  میتوانیم

، 3و یانگ 2، ولفسبرگ1آشنا شویم )الروچ منیا یخطرناک به روش یهاشیارائه آزما یو چگونگدارند 

 یهاتلفن افراد همه رایآسان است، ز لمیساخت ف هاییاستفاده از فناور (. امروزه963، ص. 2003

 .کنند یلمبرداریها فتوانند با آنیدارند که م یهوشمند

-ستمیس ایها تک تک مولکول یسازمدل یمعنابهسازی مدل ی:مولکولسازی و شبیه یسازمدل

فراهم تر بزرگ یهاستمیبا س رویاروییها فرصت یسازهیشبدر که یحال در کوچک است،ایستای  یها

 یندهایفرا که تفاوت دارند یمولکول یسازمدل بااز این نظر ها یسازهیشبهمچنین . شودمی

این افزار دارد و نرم یکاربر نقش فعالی مولکولسازی مدلشوند. در یم یجا بررسدر آن یکینامید

تجسم یا و  کرده محاسبه ساخته، خواهدیکه م یرا به روش ستمیسکه  دهدیبه کاربر مرا  یآزاد

 یسازهیشب رایدهد، زیکاربر محاسبه انجام نم اغلب .هستند محدودتر ، کاربرانیسازهی. در شبنماید

امکانات  .(2005، 5و کازما 4)راسل که از قبل محاسبه شده است شودیانجام مهایی بر مبنای داده

صورت جداگانه امتحان شبکه به گانیرا یهاو با استفاده از برنامه یراحتتوان بهیرا م ICTدو ابزار  نیا

است  هاو تجسم مولکول یسازمدل یبرا بر مرورگر یمبتن طیمحیک  Edumol عنوان مثالبهکرد. 

(www.edumol.fi) توان به آدرس تر نیز برای مثال میدر سطوح باال یمیش یسازهیشب. برای

phet.colorado.edu  ،توقف  هایی قابلیتمولکول یسازهیو شب یسازمدل (.2015مراجعه نمود )پرنا

 با کمک .دنکنیم ریپذامکان در شیمی را هاها و تجسم ارتعاشات مولکولیانرژ محاسبه ها،واکنش

ها دهیپد و تجسم یساز. مدلمیده نشانرا  ییایمیش یهاواکنش شرفتینحوه پ میتوانیها، مشنیمیان

کنند. با کمک  بررسیو  یابیرا ارز رونید یهاکند تا مدلیکمک مو دانشجویان آموزان به دانش

ICT یچاپ یهاموجود در کتاب ریبا کمک تصاوکه در حالی. یمها کندهیرا وارد پد ییایپو میتوانیم ،

  . است یدشوار اریکار بسآموزان برای دانشها مولکول متحرک و ارتعاشیدرک ماهیت 

مختلف  بین سطوح ارتباطاتکند. به یادگیری بهتر کمک می میمفاه یمنطق یساختارها ایجاد

 .آل هستنددهینوع ا نیدر ا یمفهوم یهانقشهعنوان مثال به. عینیت بخشید ICTتوان با کمک یرا م

 گریکدیدهنده به وندیکلمه پ کیبا  میمفاه در آن که اطالعات است، میترس یبرا یابزار یمفهومنقشه 
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 یبرا یعنوان ابزاربه یمفهوم یهانقشه دهد.ینشان مرا  گریکدیها را با ارتباط آن کهشوند یمتصل م

را مجسم موضوع  کیدر مورد  فرد یاطالعات ساختاری، مفهوم یهااند. ساخت نقشهتفکر ساخته شده

 یهانقشه جادی، انی. همچنشودمیتر آسانبحث بیشتر در مورد آن  و سپس ارائه، انتقاد ونموده 

توان یرا م یمفهوم یهانقشه. کندیفعال مبه اشکال محتلف تفکر مرتبه باالتر را  یهامهارت یمفهوم

، صدا، ریمانند تصاو یتطالعابا استفاده از اقطعات مختلف آن  هیکرد، اما ته هیته یدست صورتهب

. آسان استی الکترونیکی مفهوم یهانقشهبه ها و تبدیل آن موارد ریو سا وندهایها، پشنیمیها، انلمیف

مثال در سطح  کیدر آن  کهرسم شده است  یزومریساده در مورد ا ینقشه مفهوم کی، 1در شکل 

برای ساختن نقشه  (.2010)پرنا و آکسال،  ارائه شده است یزومریا یهااز همه گروه یکروسکوپیمریز

های استفاده شده است. این نرم افزار با استفاده از طرح CmapToolsمفهومی زیر از نرم افزار 

های مفهومی مد نظر خود را ساخته و به طور دهد که مدلگرافیکی موجود به کاربران اجازه می

 (. https://cmap.ihmc.us/cmaptoolsبگذارند )زمان آن را ویرایش نموده و به اشتراک هم

 

 

 رسم شده است. CmapTools. یک نقشه مفهومی ساده از ایزومری که توسط نرم افزار 1شکل 
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 یریادگی یهایآورفن مرتبط با مروری بر تحقیقات تجربی 2018ش در سال و همکاران 1بلو        

 یمینشان داد که اکثر محققان مباحث شها آن جینتاداشتند.  متوسطه یمیدر آموزش ش تالیجید

 )از جمله تلفن همراه( تالیجید یریادگی یهایآوراستفاده از فن ای مواد را باماهیت ذره مربوط به

در  2019 هیتا ژانو 2018از نوامبر  ی کهقیتحقدر طی  .(2018مورد بررسی قرار داده بودند )بلو، 

آموزان و در کالس درس شیمی دانش مدارس قزاقستاندر  و ارتباطات اطالعات یهایآورمورد فن

توسط معلمان ارائه شد.  صورت مجازی و با استفاده از پورتال آموزشی پسر انجام شد، درس شیمی به

 ی مجازیتعامل گونه تدریساین( ٪83آموزان )از چهار پنجم دانش شیبنتایج نظرسنجی نشان داد که 

 انهیرا ایهمراه  تلفنبا استفاده از  مسائل و انجام تکالیفو به حل دانسته  یسنت وهشیتر از جالب را

 .(2019عالقه دارند )سیداکو و سیترناکتوا، 

-قادر می آموزان راناپذیر درس شیمی است دانشهای آزمایشگاهی که از اجزای جداییفعالیت     

ایمنی،  گرانی هایاز جمله نیل بسیاری الدیت ببخشند. به سازد تا تجربه خود را با استفاده از مواد عین

هش یافته شدت کااستفاده از آزمایشگاه شیمی در فرآیند آموزش به، کمبود زمانکمبود تجهیزات و 

های موجود در های استفاده از آزمایشگاههای مجازی بیشتر نقاط ضعف و چالشآزمایشگاه. است

نه را برای انجام آزمایش بدون محدودیت مکانی و زمانی و صرف هزیمدارس را برطرف نموده و تجربه 

که منجر  هستندسازی آزمایشگاه سنتی های مجازی شبیهکند. در واقع آزمایشگاهفراگیر فراهم می

افتد اق میسازی در یک محیط کامپیوتری اتفد. یادگیری مبتنی بر شبیهنشوبه یادگیری فراگیر می

مدل  هایتدریج به ویژگیرود بهسازی پیش میکه در محیط شبیهمن اینو در آن یادگیرنده ض

 (28، ص. 1399)لهراسبی،  بردپی مینیز  مفهومی 

فزارهایی که در ااز جمله نرمهای مجازی بسیار زیاد است. های آزمایشگاهافزارها و سایتتعداد نرم

زیر ارد موتوانیم به سترس هستند میسازی مفاهیم در دزمینه آزمایشگاه مجازی شیمی و یا شبیه

 :اشاره کنیم

• Crocodile chemistry (https://crocodile-chemistry.software.informer.com/) 

بری آسان در حوزه های فراوان و کاربا قابلیت، مجهز، افزار یک ابزار بسیار محبوباین نرم

همچون  های از پیش آماده شدهافزار کاربر توانایی انجام آزمایشنرم . در اینآزمایشگاه مجازی است

                                                           
1 Bellou 

https://crocodile-chemistry.software.informer.com/
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های از پیش های دلخواه را دارد. آزمایشچنین آزمایشهمو  ....گیری و ها، رسوبانواع تیتراسیون

 کار ساده شیوه افزارنرم این هایمزیت از یکیتوان بر حسب نیاز اصالح نمود. طراحی شده را نیز می

سطح  سازی تغییرات درهای شبیهاز تماشای انیمیشن توانمیها، هنگام انجام واکنشاست.  آن با

 .ردلذت ب نیزمولکولی 

 • HyperChem Professional (https://hyperchem.software.informer.com/) 

های شیمیایی است که سازی مولکولافزارهای موجود در زمینه شبیهترین نرماز جمله معروف 

، از جمله بعدی و انجام محاسبات مختلفها با ساختار سههای زیادی از جمله ترسیم مولکولقابلیت

پذیری و سادگی کار با این ست. انعطافرا دارا ولی و ...سازی دینامیک مولکتعیین تراز انرژی، شبیه

سازی در کنار محاسبات شیمی کوانتومی و مکانیک سازی و متحرکبعدیهای سهبرنامه، قابلیت

 .کرده است شیمی تبدیل مهندسین بسیار توانمند برای محققین وافزار مولکولی آن را به یک نرم

• Virtual Chemistry Lab (https://virtual-chemistry-lab.software.informer.com/) 

ه است.  این برنامه برای دانش آموزان و معلمانی که درس شیمی را آغاز کرده اند، طراحی شد

ها آزمایش ها واست که در آن امکان انجام انواع واکنش شیمی شده سازیشبیه یک آزمایشگاه مجازی

 صورت مجازی وجود دارد.به

 تهیه این ،مشکل نیاولوجود دارد:  ICTاما دو مشکل اصلی در آموزش تعاملی شیمی به کمک        

قرار گرفته و فراگیران استفاده ی مورد میمختلف درس ش مراحل د درنتوانبکه است  نحویبه سودر

الزم و دانش  مهارت فاقدمعلمان بسیاری از امروزه، را به نحو مؤثری در فرایند آموزش درگیر کنند. 

برخی از مدارس و معلمان از دروس  .هستند تیفیاکب یتعامل یهاو برنامهآموزشی  طالبم هیته یبرا

معلمان  دهیبا تصور و ا شهیهمها مطالب آن اند. امای استفاده کردهشده توسط ناشران تجار جادیا

مربوط به درک  شتریب نهیزم نیدر اموجود  مشکالت یی دارند.باال قیمت اغلب و شتهمطابقت ندا

 یمیدر آموزش ش میتوانیم ICT یابزارها یک از کدام ازکه  است نیمشکل دوم ا منطق درس است.

 ی کهاما خطر ،باشد دیمف اریتواند در آموزش بسیم ICT م؟یاستفاده کن ندهیآدر طی چند سال 

کنند بدون  یسع یا دانشجویان آموزاندانشاین است که ممکن است  کند یم دیآن را تهداستفاده از 

 ای باشند کهگونهبه دیابزارها با نیو حل کنند. ا اموزندیرا ب سائلم تقلببا و در واقع درک اصول 

 مباحث نظریبا  دادن مشاهدات و ارتباط ه کردنمشاهد بهها را و آن کشیدهرا به چالش  فراگیران

https://hyperchem.software.informer.com/
https://downloadly.ir/download/software/engineering-specialized/
https://downloadly.ir/download/software/engineering-specialized/
https://virtual-chemistry-lab.software.informer.com/
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، ص. 2013، 3و برنگل 2، درمیدی1)گزمان دنکن قیتشو ترقیعم تر وگسترده ایجاد درکیمنظور به

ی در ثر از فناورؤاستفاده م یقدم برا نیها اولیآورفن ریها و ساتاپبه لپ یدسترسهمچنین  .(360

است که در کشورها و جوامع فقیرتر خود یک مشکل محسوب  یریادگیو  یآموزش یابزارها قالب

ترین و از مهم یکیهای مجازی نیز، (. در زمینه آزمایشگاه1، ص. 2010و دیگران،  4شود )هپلیمی

افزارها وجود دارد محدودیت مواد مورد نیاز برای انجام که در اکثر نرمموجود  هایترین چالشاصلی

افزارها موجود آزمایش است. با وجود این که بسیاری از مواد مورد نیاز برای انجام آزمایش در این نرم

نجام آزمایش افزارها امکان ااگر چه این نرم .توان با اطمینان از کامل بودن آن سخن گفتاست اما نمی

د، اما گاهی نکنبرای ما فراهم می ،های سنتی موجود نیستدر آزمایشگاه اغلبکه  را هاببا مواد گران

، ص. 1399)لهراسبی،  بعضی از مواد مورد نیاز برای انجام آزمایش مواجه می شویم وجود با عدم

29). 

 ICTو  19گیری کووید همه

 کرونا  روسیو یماریب وعیکرد که ش اعالم 5یجهانسازمان بهداشت  2020 سال مارس 12در 

گیری های مربوط به این همهاعمال محدودیت است. دهیرس یجهان یریگبه سطح همه (19-)کووید

 آموزشطح در سها در سراسر جهان گردید. باعث تعطیلی بسیاری از مراکز از جمله مدارس و دانشگاه

کمبود شدید منابع مالی، رکود توان به میعنوان نمونه به .عالی، تغییراتی در ابعاد مختلف ایجاد شد

های الکترونیکی، تعطیلی و رکود کامل در المللی و پژوهشی، قوت گرفتن آموزشهای بینفعالیت

ها نمود و آنروز . از طرفی کمبود منابع، دانشگاهها را بهاشاره نمود المللی دانشجویانتحرک بین

های مالی و سیاست هوری و استفاده درست از منابع روی آوردفزایش بهرهسوی اصورت طبیعی بهبه

مهمترین تغییر ایجاد شده، تغییر (. اما 203، ص. 1399ذاکر صالحی، )انقباضی را در پیش گرفتند 

ای نوین به شیوهسبک سنتی و قدیمی حضوری و ارتباط چهره به چهره از  در نحوه و سبک آموزش

در  ICTآموزش مجازی و استفاده از  از توقف آموزش بسیاری از کشورها به. برای جلوگیری بود

ها ی محدود در برخی مدارس، دانشگاهکیآموزش الکترونها و که کالسباوجود این آموزش روی آوردند.
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باعث  19-کووید یریگهمه وعیش اما ،های گذشته وجود داشتو مؤسسات آموزشی دیگر در طی سال

 شرفتهیپ نیآنال یهاعامل ستمیس گردید. یمجازبه آموزش کمابیش مطلق  عیسر انتقال کی جادیا

انجام  در کنار یسهم ارزشمند یکیالکترون یریادگی ی آموزشی باعث شدند کهکاربرد یهابرنامه و

 و یکیالکترون یهادر کالس یقبل یهاارائه یادآوری همگام با یشگاهیو آزما ینظر یهایسخنران

 اما ،قابل بحث است یکیالکترون یریادگیبه  گذار اگرچه روش .ی داشته باشندبصر یریادگی تجارب

  است. شدهثر ارائه ؤمخرب مریغ یریادگی کردیرو کی

گیرنده این فرصت را دهنده و آموزشمجازی یک روش آموزشی است که برای آموزش آموزش     

ی آموزشی موجود دور هستند، فاصله هم کند که در عین حال که از نظر زمان و مکان ازفراهم می

ها و مزایای آموزش مجازی توان از ویژگیپر کنند. این امر را می یرا با وسایل مناسب تکنولوژیک

در این دوران به چالش نیز تبدیل شده است. چرا که نبود  ،برشمرد. مزیتی که در کنار مزیت

درس، کیفیت آموزش را تحت  السدر ک های تکنولوژیکی و عدم ارتباط چهره به چهرهزیرساخت

بحث و  یمرزها یکیالکترون یریادگی (.149، ص. 1390)کاظم پور و غفاری،  قرار داده است تأثیر

مواجهه راه را  نیگسترش داده است. ا یمیش مباحث در و دانشجویان را آموزاندانش یگفتگو برا

های نظری و آزمایشگاهی با آن کالسکه در  یبیکالس ترک کیدر  یریادگی یهاروش ندهیآ یبرا

، 3و لیپین 2)ابیگل هموار کرده استیابند، ( بهبود میLMS) 1یریادگی تیریمد ستمیس کی ارائه

 هایی را نیز به همراه داشت.البته ورود به این عرصه جدید مشکالت و چالش (.3327، ص. 2020

یا دانشجویان و ان آموزدانش ان، استادان،معلم با طهرابدر  یکیالکترون یهاکه در کالس یاشکاالت فن

اطالعات مربوط به  شدنگسسته ها باعثوقفه نی. ااندازدمی ریکالس را به تأخ شرفتیپ دهد،رخ می

از  کند.یسخت م اریبس آموزان و دانشجویان رادانش یبرامطالب  یریگیپکه  شودیم مفاهیم شیمی

 رییتغهمچنین است.  کاربران  تیو امن یخصوص میحفظ حرموارد دیگری که باید به آن توجه شود، 

ساختار درک  یبرا یسازهیشب ای یمجاز تیواقع مانند تالیجید ابزارهایکامل به  یوابستگو جهت 

-مولکول لیو تحل هیتجز و دادهخود به خود کاهش  را در پردازشِ افراد ییتوانا مولکول کیبعدی سه

در فضای  یشگاهیآزمای دروس ریادگیضمن این که  .کندمیدشوار  را یابیدر طول ارز دیجد یها

  گیرد.خوبی صورت نمیدلیل عدم استفاده از حواس و درک مستقیم شواهد بهمجازی به
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طور به بود که . این در حالیقرار داد افراد اریرا در اخت یادیزمان ز، 19-قرنطینه ناشی از کووید        

 کاسته نارهایها، مسابقات و سمکنفرانس یاز جمله برگزار یاجتماع یهاتیاز همه فعال یقابل توجه

-و دانش افتهی شیافزا یمیش دروس مختلف از جمله نیآنال یریادگی یهافرصت گری. از طرف دشد

فراتر از  یریادگیبه  فراگیران را ی،ریگهمه ریتأث، و دانشجویان بیشتری را در بر گرفته استآموزان 

ها ای از چنین تالشنمونه داشته باشند. از زمان موجود یثرؤاستفاده م تا سوق داده است یدرس رنامهب

. است (MOOCs) 1آزاد انبوه برخط یو دوره ها نارهایوب قیاز طر یمیش یریادگیشکل  رییدر تغ

اما در ، بوده است 19-کووید گیریهمه در دوره قبل از یریادگی ینوع نیآنال یهادوره نیا اگر چه

 شیافزا هاموک و نارهایوب تنوعگسترده و  مخاطبانگیری گسترش بسیار زیادی یافتند. دوران همه

 یمورد استفاده عموم گانیداده را یهاگاهیباز و پا منابع. دسترسی به شدند دانشجومحوربیشتر و  افتهی

نامحدود  یدسترس شدند که یتالیجیها و مراکز دکتابخانه نیگزی، جایریگهمهدر زمان و قرار گرفتند 

 مرتبط یموضوععنوان بهکنند. این بیماری را فراهم میفراگیران مطالب مورد عالقه  به در هر زمان

 یهاو کشف ریاخ یعلم یهاشرفتیپدر جریان که  را برانگیخت یمیش انیدانشجوعالقه  با علم شیمی

کمک  آنانتجسم تحت وب به  یابزارها و موجود گانیرا یهایسازهیشب باشند. 19-کووید مربوط به

 با کمک یمیشعلم  .را درک کنند هاعملکرد و واکنشمحل تقارن،  ،یمولکول که ساختارهای کنندیم

 یریگهمه نیا یدر ط را محققان و انیدانشجو نیشکاف ب ی توانست تاحدود زیادیکیآموزش الکترون

 طیمحدر  یعمل یریادگی و قیتحق تجربه دانشجویانبه  ،گانیرا هایافزارنرم از ی. آگاهکاهش دهد

 هایافزاربر وب و نرم یمبتن یابزارها ،رایج یکیدرس الکترون یهافراتر از کالس .آموخت را خانه

، استفاده انهیبا را یریادگیبه عالقه آنان را  شوند،استفاده می یمیشهای روشمحاسبات که در  یگانیرا

چهره کاهش تعامالت  باعث یریگهمهاگرچه . داده است شیافزاآن گسترده کاربردهای و  یاز فناور

ایجاد  با توجه به شرایط شد، اما از طرفی آموزان و دانشجویانمیان دانشرقابت  و کاهش به چهره

 یهادر مسابقهبه شرکت  و اساتیدآموزان، دانشجویان و حتی معلمان دانشاز  شده بسیاری

در کشور  نیاز مسابقات آنال یکی. سوق داده شدند یو مسابقات شفاه یمجاز هایپوستر، یکیالکترون

  دادیرو نی. ابود "19-کوویددر برابر  یمیش"با موضوع  پوسترفراخوان ارسال  هند مسابقه کشوری

 در خانه را قاتیو تحق نموده بررسیدر این زمینه را  ریاخ مقاالت تا بود برای دانشجویان ویژهی فرصت

های ماسکاز ، 19-در ارتباط با کووید یمیش متنوع یهاجنبهپوسترها  نیارائه آنال جلسه دهند. انجام
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N-95 یضدعفون صابون وو  19-برای کووید بالقوه یدارو کیعنوان به نیکلروک یدروکسیه تا-

 یهارسانهدر خود را  یهامسابقات پورتال اکثر را نشان داد. روسیو این مبارزه با یها براکننده

کشف  یبراکه افراد باعث شده  امر نیا دارند. کنندگانارتباط با شرکت یبرقرار یبرا یاجتماع

 در ارتباط باشند که یاجتماع یهادر شبکهتری جامعه دانشجویی بزرگبا  هادهیا و شتریب قاتیتحق

 شده است فراتر از مرزها علمی یزمان محتوااشتراک گذاشتن هم بهو  یریادگیو ارائه  جادیباعث ا

 . (3327، ص. 2020)ابیگل و لیپین، 

 هم معلمان واجبار به انتقال به این فضا  دارد، اما یآشکار یهاچالش یمجاز یفضا اگرچه

 ها در روندغلبه بر آن چالش یراه حل برا افتنیبه  را وادار و دانشجویان آموزانهم دانش استادان و

تحقیقات نشان داده است که این انتقال سریع به فضای آموزش مجازی، اعتماد به  کرد. یریادگی

آموزان، معلمان، دانشجویان و استادان افزایش نفس، استقالل و خودکفایی در یادگیری را در دانش

های آموزش ود که که به چالش(.  عابدینی در تحقیق خ65، ص.2022، 2و تن 1داده است )یاپ

مجازی در دوران کرونا از منظر برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه پرداخته بود، سه مورد اصلی 

عنوان ها و امکانات الزم و عدم همکاری دانشجویان را بهتغییر در سبک تدریس، عدم کفایت زیرساخت

(. از جمله موارد دیگر 149، ص. 1400بلترک، شمارد )عابدینی های اصلی در این زمینه برمیچالش

های های مربوط به تهیه لوازم و تجهیزات دیجیتال، مهارتتوان به مشکالت مربوط به شبکه، هزینهمی

های متنوع آموزشی، ها و پلتفرمفنی الزم برای معلمان و استادان جهت ارائه دروس با استفاده از برنامه

، این وجودبا  ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی اشاره نمود. رست وراهکارهایی برای ارزشیابی د

 تالیجیو عرصه د یمیش نیشکاف ب یطور قابل توجهبه گیری کروناهمه در طول یکیالکترون یریادگی

تحول  نیچن حال، اثر نیمشهود است. با او دانشجویان آموزان دانشکاهش داده و اثر آن بر  را

 یو اختالفات اقتصاد عوامل، عوامل فرهنگی، یتیجمع راتیبا در نظر گرفتن تأث "مطلق" یتالیجید

 است. نامشخص ندهیآ یبرا در حال توسعه یکشورهادر ویژه به تالیجیدر آموزش د یاجتماع

 بحث و نتیجه گیری

 مرسوم یهاآگاهانه از روش شرفتیپ یهانشانه یکیالکترون یهاو کتاب یمجاز یهاکالس

 یفناورابزارهای  کمک ، باتالیجید یو فضا یمیآموزش ش ادغام .هستند های پیشروروش به یریادگی
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 یکردهایاز رو یعیوس فیط ها سبب ارائهافزارنرم ای یکیالکترون یهاهمانند دستگا اطالعات و ارتباطات

توان شده است. در حالت کلی می 1(PBL) مسأله محورو  یثر، تعاملؤم یریادگی یبرا ساختهخود 

 (:2019، 2را در موارد زیر بیان نمود )مهی ICTدروس با ارائه استفاده از  یایمزا

 یهاکتاب ایها تیساوب ر ها را دتوانند آنیم فراگیران در دسترس است و یبرا یمنابع آموزش •

 ؛کنند دایپ تالیجید

 داشت را خواهند یآموزان شهردانش التیهمان شانس تحص مناطق حومه و روستایی آموزاندانش •

 ؛کنند افتیدرمعلمان را از  یمواد آموزش یی و سایردئویو یهاتوانند آموزشیم  و

و  رندیبگ ادی در خانه ییتوانند به تنهایها مآن رایز ،شودیم فراگیراندر وقت  ییجوباعث صرفه •

 ؛بروند یخصوصمعلم نزد  ایبه مدارس  ستندیمجبور ن

خودکفا  اطالعات و ارتباطات یشود تا با کمک فناورینسل جوان م یبرا یازهیانگ ستمیس نیا •

 .شوند

ICT سیداکو و ) باشد ویژه در موارد زیری درس شیمی بهریادگیدر آموزش و  یثرمؤ تواند ابزاریم

 (: 2019سیترناکتوا، 

 ها؛داده و ثبت یریگجهت اندازه یعلم زاتیاز تجه یعنوان بخشبه •

 ستند؛ه برزمان ایدشوار، خطرناک  یی که بسیارهاشینشان دادن آزما و یا یسازهیشب یبرا •

 ها؛مولکولو  هااتم لی، مانند تشکیعیطب یندهایفرآ یسازهیشب یبرا •

سکوپ یک میکرو با استفاده از یکروسکوپیم ایکوچک  اریبس یندهایاز فرا یربرداریتصو یبرا •

 ؛ییدئویو

 افزار؛نرم رده وگست اتداده، صفح هایگاهیجامع با استفاده از پا یهاداده شیو نما یسازمانده یبرا •

 باال. تیفیبا کآموزی دانش یهاارائه یبرا •

-ویژه در دوران همهو فضای مجازی به ICTهایی که در استفاده مطلق از البته معایب و چالش

آموزان، دانشجویان و معلمان و استادان شده است، نیز باید مورد توجه گیری کرونا دامنگیر دانش

رسد. تجهیز نظر میاز آموزش در دنیای کنونی ناممکن به ICTویژه قرار گیرد. با این وجود جداسازی 

لمان و استادان آموزان، دانشجویان، معها، دانشها، دانشگاهنمودن علمی و فنی مدارس، آموزشگاه
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به پیشبرد اهداف آموزشی  برداری مؤثرتر از فناوری اطالعات و ارتباطات و کمکتواند سبب بهرهمی

 گردد.

برداری بهتر از آموزش مجازی و فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه در رسد برای بهرهبه نظر می

 دوران پساکرونا موارد زیر راهگشا باشند: 

 آموزان و دانشجویان؛ها برای خرید ابزار دیجیتال مورد نیاز دانشبه خانواده ارائه تسهیالت -

 آموزی و دانشجویی با قیمت مناسب؛های اینترنت دانشارائه بسته -

 افزایش پهنای باند اینترنت در مناطقی با سرعت اینترنت پایین؛ -

تدریس در فضای مجازی و آشنایی های آموزشی برای معلمان و اساتید جهت بهبود برگزاری دوره -

 .ICTهای الزم در حوزه با مهارت

 ها با یکدیگر؛های مجازی و الکترونیکی در برنامه آموزش حضوری و تلفیق آنگنجاندن آموزش -

   ها در کنار آموزش عملی.های مجازی و استفاده از آنها و کارگاهآشنایی با آزمایشگاه -
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Abstract 

With the outbreak of the Covid-19 disease and the consequent 

widespread closure of schools and universities all around the world, education 

methods have undergone many changes. These changes have happened very 

quickly in all parts of the world as in our country. Virtual education was widely 

used in many educational centers. This sudden transition from traditional to 

virtual education has had consequences. Students and teachers entered a new era 

of education that was mostly unknown. One of these changes is the much wider 

use of information and communication technology (ICT) in sicence education. In 

this article, we have reviewed the literature and studied the capabilities of 

Information and Communication Technology (ICT) in education, especially in 

chemistry teaching. The various aspects of information and communication 

technology, the impact of the Covid-19 pandemic on the more and more use of 

information and communication technology (ICT) especially in science 

education, also the opportunities and challenges created in this regard for 

students, teachers and professors have been examined. 
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