علم و پژوهش

آموزش و آزمايش در خانه در دوره اپيدمي و همهگيري
كوويد١٩-

چكيده

احمد شعباني

*،١

عدم دسترسي بيش از  ٢٥٠ميليون نفر از كودكان و نوجوانان در دوره ابتدايي و متوسطه به مدرسه ،ميزان باﻻي ترك تحصيلي

و توزيع ناعادﻻنه امكانات آموزشي از جمله چالشهاي جدي سيستمهاي آموزشي و يادگيري در سطح جهان قبل از اپيدمي

كوويد ١٩-بود .اپيدمي و همهگيري كوويد ١٩-با به تعطيلي كشاندن تمامي مقاطع آموزشي در كليه كشورها ،چالش در سيستم

آموزشي را مﻀاعﻒ كرده است .در اين نوشته كوشش شده است تﺠربه شخصي و تﺠربه برخي از دانشگاههاي ساير كشورها

در آموزش در دوره كوويد ١٩-با معلمان ،استادان ،برنامهريزان و سياستگﺬاران حوزه آموزش و يادگيري با هدف كاهش
آسيبها و بهبود در سيستم آموزشي به اشتراك گﺬاشته شود .در اين مطالعه اراﺋه دروس نظري بهويژه در مقاطع كارشناسي و

كارشناسي ارشد به روش مﺠازي همزمان و رفع اشكال و حل مساﺋل و تمرينات با روش مﺠازي ناهمزمان ،دروس مقطع دكتري

روش مﺠازي تركيبي و براي دروس آزمايشگاهي آزمايش در خانه بهعنوان مناسبترين شيوه پيشنهاد شده است .با توجه به

اينكه در آموزش مﺠازي تا حدود زيادي هزينهها كاهش مييابد )اياب و ذهاب ،خوابگاه ،و ،(...پيشنهاد ميشود ﺻرفهجويي
در هزينهها براي ارتقاي زيرساختهاي آموزش مﺠازي هزينه شود.

واژگان كليدي :اپيدﻣي كوويد ،١٩-آﻣوزش ،يادگيﺮي ﻣجازي همزﻣان ،يادگيﺮي راياﻧﻪ-پايﻪ ،فناوري وب-پايﻪ،
آزﻣايﺶ در خاﻧﻪ ،فناوري آﻣوزشي ،آزﻣايشگاه ﻣجازي

* عهدهدار مكاتبات :استاد .تلفن ،٠٢١٢٩٩٠٢٨٠٠ :دورنگار ، ٠٢١٢٢٤٣١٦٧١ :نشاني الكترونيكيa-shaabani@sbu.ac.ir :
 ١دانشكده شيمي دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
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آموزش و آزمايﺶ در خانه در دوره اپيﺪمي و همهﮔيﺮي كوويﺪ١٩-

)كارشناسي ،ارشد ،دكتري( ،وجود زيرساختها ،پشتيباني،

ويژگيهاي استاد ،ويژگيها و تعداد دانشجويان در كﻼس )آشنا

در چند دهه اخير ،مدارس و آموزش عالي در سطح ملي و

يا ناآشنا بودن با مﺤيﻂ مجازي ،داشتن مهارتهايي مانند

بينالمللي از حيث تعداد دانشگاهها ،مﺆسسات آموزشي و

مديريت زمان ،برنامهريزي و  (...از جمله عوامل تعيينكننده در

پژوهشي ،مدارس و تعداد دانشآموزان و دانشجويان بهشدت

انتخاب يك يا چند روش از ميان روشهاي مجازي است .گرچه

گسترش يافته است .امروز سيستمهاي آموزشي در سطح جهان

برخي مﺤﻘﻘان نگرانيهايي در رابطه با آموزش مجازي يا

با بزرگترين چالش ناشي از كوويد ١١٩-مواجه شده است و

غيرحضوري نسبت به روش حضوري دارند ،اما تﺤﻘيﻘات نشان

برنامهها و اهداف آموزشي آنها كه عمدتاً حضوري بود ،با ظهور

ميدهد تفاوت معناداري در ارزيابي بين دو روش وجود

اين ويروس نامرﺋي بهشدت تﺤتالشعاع قرار گرفته است.

ندارد].(١)[١

بسياري از كشورها آموزش حضوري و يا چهره به چهره) ٢رو

آﻣوزش و يادگيﺮي همزﻣان و ﻧاهمزﻣان

در رو( را متوقﻒ و دستور جايگزيني آن با روشهاي

غيرحضوري ٣و يا مجازي ٤نمودهاند.

 .١روش آﻣوزش و يادگيﺮي همزﻣان

آموزش و يادگيري مجازي معموﻻً به سه شيوه همزمان،٥

مهم است مدرس تشخيص دهد چه زماني و به چه دﻻيلي بايد

ناهمزمان ٦و يا تركيبي ٧از اين دو شيوه انجام ميشود .در آموزش

از روش تدريﺲ مجازي همزمان نسبت به ناهمزمان استفاده كند.

همزمان گرچه آموزش شوندهها از نظر فيزيكي و مكاني جدا از

به عبارتي شاخصهايي كه روش همزمان را نسبت به روش

هم و در كنار هم نيستند ،اما آموزش آنها بهطور همزمان و

ناهمزمان در اولويت قرار ميدهد ،كدامند؟ برخي از مهمترين

برخﻂ ٨انجام ميشود .به عبارتي معلم و استاد مواد درسي خود

آنها به شرح زير ميباشد ]:(١)[٤-١

را به شيوه مجازي و برخﻂ به دانشجويان اراﺋه ميدهد .در



صورتيكه در آموزش ناهمزمان مدرس طبﻖ برنامه منظم مﺤتوي

مواد و مﺤتواي درسي كمتر پيﭽيده باشد و تدريﺲ
١٢

در طي يك برنامه زماني معين به اتمام برسد )همانند اغلب

و مواد درسي را در سامانه قرار ميدهد .مﺤتواي درسي ميتواند

دروس مدارس ،مﻘطﻊ كارشناسي و بعضاً كارشناسي ارشد در

به شكل متن ،صدا ،ويدﺋو و يا پاورپوينت و يا تركيبي از آنها

يك ترم تﺤﺼيلي(.

باشد .معلم و استاد درس معموﻻً مساﺋل و تمريناتي را در قالب



تكاليﻒ درسي اراﺋه مينمايد و دانشآموزان و دانشجويان پﺲ

دانشآموزان و دانشجويان شركتكننده در كﻼس،

معين و شناخته شده باشند )همانند يك كﻼس درس ترمي

از مطالعه مﺤتوا درباره نكات مهم درس و تكليﻒ درسي با هم

دانشگاه(.

بﺤث و مشورت ميكنند .در نهايت معلم و استاد درس،



اشكاﻻت و ابهامات دانشآموزان و دانشجويان را طبﻖ برنامه



كﻼسي بﺤث و به سﺆاﻻت آنها پاسخ ميدهد .در روش تركيبي

برنامه درسي و مﺤتوي و سرفﺼل درس معين باشد.

تعداد جلسات و ساعات درسي ،تاريخ ارزيابيها،

امتﺤانات و وظيفه معلم يا استاد و دانشجو در درس تعريﻒ شده

از هر دو شيوه تواماً استفاده ميشود].[١

و معين باشد.

مبناي انتخاب شيوه آموزش مجازي همزمان و ناهمزمان بر سه

كليدواژه چه زماني ،٩چرا ١٠و چطور ١١استوار ميباشد .به عبارتي

موضوع درس )نظري ،مهارتي ،تﺤليلي و ،(..مﻘاطﻊ تﺤﺼيلي

Online
When
10 Why
11 How
12 Less complex
8
9
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انتظار ايجاد طوفان مغزي ١و پاسخگويي و



عكﺲالعمل سريﻊ از طرف دانشآموزان و دانشجويان باشد.


اختﻼف معناداري در تفاوت زماني در مناطﻖ مختلﻒ كشور

وجود ندارد.

افزايش تعهد و انگيزه دانشآموزان و دانشجويان

بهدليل انتظار و امكان پاسخ سريﻊ،




تعامل بيشتر استاد و شاگرد و شبيهسازي و احساس

اين شيوه آموزش بيشتر معلممﺤور است .اين مشكل

با استفاده از برخي از برنامههاي آموزشي از قبيل آداب-كانكت

بيشتر هر دوطرف به آموزشهاي حضوري،


مساﺋل مربوط به برنامهريزي و منطﻘه زماني؛ در ايران

٥

كه در اغلب دانشگاههاي كشور از آن استفاده ميشود ،براي استاد

اين امكان را فراهم ميكند فرصتي بوجود آورد تا دانشجويان نيز

احساس اجتماعي و زنده بودن مباحث به دانشآموز

در مباحث درسي مشاركت داشته باشند.

و دانشجو الﻘا ميشود.


چون امكان بازخورد ٢سريﻊ فراهم است ،دانشآموزان

 ١-١جايگاه آموزش و يادگيري همزمان در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي



ترغيب و تشويﻖ دانشآموزان و دانشجويان به حفظ

در اواسﻂ دهه  ،١٩٥٠بنيامين بلوم براي يادگيري در حوزه

و دانشجويان تشويﻖ ميشوند تا طرح و ايدههاي نو مطرح كنند

ﺑلوم٦

و از ايده آنها براي اجماع و اتخاذ تﺼميم حمايت شود.

شناختي يك نردبان شش پلهاي و سلسه مراتبي معرفي كرده

بروز بودن و نظم در يادگيري،


مغزي،

است كه براي صعود به پلههاي باﻻتر مستلزم يادگيري سطوح

فرصت براي طرح ايده و گفتگو و ايجاد طوفان



با توجه به اينكه آموزش شنيداري و گفتاري از



ﻻزم به يادآوري است عليرغم امتيازات زياد روش

٣

ماقبل ميباشد .اين شش پله عبارتست از به ياد سپردن ٧يا

دانش  ،درك و فهم )فهميدن(  ،كاربرد  ،تﺤليل  ،تركيب يا
٨

٤

سنتز )تلفيﻖ و نتيجهگيري( و ارزيابي يا ايجاد كردن )ابداع(

روشهاي پرسرعت و مﺆثر در آموزش ميباشد ،از اين جنبه

١٢

شناختي بلوم در يادگيري ،براي هريك مثالي اراﺋه شده است].[٦

آموزش همزمان ،برخي معايب را نيز دارد ]:[٥



معموﻻً دانشجويان براي جلوگيري از حضور در



١٥

درك و فهم :سطح سﺆال ابتدايي است ،مانند گاز

هيدروژن يك تركيب است يا يك مولكول؟

البته اين مسئله براي دانشجوياني كه در كﻼس حضوري ثبتنام

كردند و بهدليل كوويد ١٩-كﻼسها غيرحضوري شده است،



كاربرد :سطح سﺆال متوسﻂ ١٦است ،ساختار فرمولي

تركيبي متشكل از  ٨٧/٥درصد نيتروژن و  ١٢/٥درصد هيدروژن

خيلي اهميت ندارد.

را بنويسيد .يا اينكه اگر مدار زمين كامﻼً دايرهاي بود ،فﺼول

مﺤدوديت مساﺋل فناوري و پهناي باند؛ شايد اين

چگونه ميشد؟

مﺤدوديت در اغلب شهرهاي بزرگ كشور چندان مﺤدودكننده

نباشد.

دانش :سطح سﺆال ابتدايي است ،مانند اختﻼف دو

ايزوتوپ در يك عنﺼر چيست؟

كﻼس در يك زمان معين ،در دورههاي آنﻼين ثبتنام ميكنند.



١٣

١٤

ميباشد ] .[١به منظور روشنتر شدن بيشتر مفاهيم پلههاي

روش همزمان از اهميت باﻻيي برخوردار ميباشد.


٩

١٠

١١



آناليز يا تﺤليل :سطح سﺆال متوسﻂ است ،مانند هر

دو نمك  PbCl٢و  PbF٢به مﻘدار جزﺋي در آب حل ميشود،
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مثال اگر رطوبـت زيـاد بـاشـــد و دمـا افـت كنـد ،جو اغلـب

اگر ثابت حﻼليت آنها به ترتيب  ١/٧×١٠-٥و  ٢/٧×١٠-٤باشد،

غيرمﺤتمـل اســت كه رطوبت را نگاه دارد و بنابراين باران

غلظت يون  Pb+٢در كدام مﺤلول اشباع از نمكها بيشتر است؟
توضيح دهيد .يا اينكه چرا فﺼلها در نيمكره جنوبي معكوس
ميشوند؟


ميآيد ،نمونهاي از آموزش دانش اســت ].[٧

تلفيﻖ و نتيجهگيري و يا سنتز :سطح سﺆال پيشرفته

١

است ،مانند با استفاده از تركيبات شيميايي در دسترس شامل

سديم سولفات و سديم كلريد ،اسيد كلرﺋيدريك و اسيد
سولفوريك كداميك از نمكهاي سديم با بهره باﻻتر تهيه
ميشود؟ توضيح دهيد .يا اينكه عليرغم اينكه طوﻻنيترين روز

سال در نيمكره شمالي سي و يكم خرداد و يا يكم تيرماه است،
اما گرمترين روز سال نيستند.


ارزشيابي يا خﻼقيت )ابداع( :سطح سﺆال پيشرفته

شكل :١طبﻘهبندي بلوم در حوزه يادگيري

است ،مانند با در دست داشتن سه اسيد ضعيﻒ و نمكهاي آن،

در صورتيكه ثابت تعادل اسيدي آنها به ترتيب -٦ ،٢/٧×١٠-٣

 .٢روش آﻣوزش و يادگيﺮي ﻧاهمزﻣان

 ٤/٤×١٠و  ٢/٦×١٠-٩باشد ،كدام اسيد و نمك براي تهيه مﺤلول

برخي از مهمترين شاخصهاي انتخاب اين روش نسبت به

بافري با  pH=٨/٧مناسب ميباشد؟ يا اينكه متغيرهاي مهم براي

روش همزمان به شرح زير ميباشد ]:[٣-١

پيشبيني فﺼول در سياره تازه كشﻒ شده چيست؟



كيفيتسنجي روش آموزش مجازي همزمان در طبﻘهبندي بلوم

مواد و مﺤتواي درسي پيﭽيده ٥باشد )دروس دكتري

و برخي از دروس ارشد(

در شكل ) (١نشان داده شده است .در اين روش كيفيت به سمت



قاعده هرم يعني به ياد سپردن افزايش مييابد ،اما به سمت رأس

به دﻻيل مشغله دانشجويان و يا ساير مﺤدوديتها

امكان تدريﺲ برخﻂ و همزمان براي همه فراهم نباشد.

هرم يعني ارزيابي و ابداع كاهش مييابد )شكل .[١](١

ﻻزم به ذكر است ،فرايند آموزش معموﻻً در سـه سـطح انجام



چون انتظار پاسخگويي و عكﺲالعمل سريﻊ از طرف



انعطافپذيري و راحتي بيشتر در آموزش،

دانشجويان نيست ،لذا فرصت بيشتري براي كنكاش در مباحث

ميشـود :آموزش در سطح داده ٢و آن عبارت است از آموزش

درسي توسﻂ دانشجو فراهم ميشود.

اعداد و يا آموزش نام يـك پرنـده بـدون ارتبـاط بـا چيزهـاي

ديگر .آموزش در ســـطح اطﻼعات ٣كه در اين سـطح از



آموزش ،دادهها پردازش شـده و حﻘايﻘي با مفهوم به دســـت



ميدهد كه به توصـــيﻒ و تعريﻒ دادهها ميپردازد .براي مثـال

ميباشد.

دماي هوا تا  ١٥درجه سانتيگراد افت ميكنـد و يا اينكه كﻼغها

دسترسي آسانتر به مواد و مﺤتواي درسي،

در اين روش آموزش به خواندن ٦و نوشتن ٧متمركز

تجﺮبﻪ شخصي در آﻣوزش ﻣجازي يكي از دروس

ســياه رنگاند .آموزش در ســطح دانش ٤كه يـك الگو اراﺋـه

كارشناسي ارشد-شيمي فيزيك آلي

ميدهـد و ســـطح آن بـه مراتـب بـاﻻتر از آموزش داده و

اطﻼعـات اســـت .آموزش دانش معموﻻً در پـاســـخ بـه

چنانﭽه در سطور باﻻ اشاره شد ،در دروسي كه سرفﺼل معين و

كلمـاتي ماننـد چرا ،چطور و چگونه بيان ميشـــود .به عنوان

منابﻊ درسي معرفي شده دارند و مباحث درس پيﭽيده نميباشد

Complex
Reading
7 Writing
5
6
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Advanced
Data
3 Information
4 Knowledge
1
2

آموزش و آزمايﺶ در خانه در دوره اپيﺪمي و همهﮔيﺮي كوويﺪ١٩-

افزايش ميباشد تا بخشي از آسيبهاي آموزش مجازي كاهش

و مﻘاطﻊ تﺤﺼيلي در سطوح كارشناسي و بعضاً كارشناسي ارشد

يابد ].[٨

باشد ،روش آموزش مجازي همزمان پيشنهاد ميشود .بر اساس
تجربه شخﺼي در اراﺋه درس شيمي فيزيك آلي در مﻘطﻊ

تجﺮبﻪ داﻧشگاه كاليفﺮﻧيا جنوبي ٢در ارائﻪ دروس

كارشناسي ارشد بهطور مجازي ،يكي از كتب درسي ١كه سرفﺼل

آزﻣايشگاهي ﻣﻘطع كارشناسي بﻪ شيوه آزﻣايﺶ در

پيشنهادي درس را پوشش ميداد و هر فﺼل داراي تمريناتي نيز

خاﻧﻪ٣

بود انتخاب شد و صد درصد مﺤتواي آن با استفاده از پاورپوينت

آموزش همه علوم ،بهويژه سه رشته اصلي يعني فيزيك ،شيمي

به شيوه آموزش همزمان و برخﻂ و با استفاده از برنامه آداب-

و زيستشناسي ،از جايگاه ويژهاي در سيستمهاي آموزشي

كانكت از طريﻖ كانال ديداري )تﺼاوير و فرمولها( و شنيداري

برخوردار است و به دليل مفاهيم انتزاعي فراوان در مﺤتواي مواد

يا گفتاري تدريﺲ ميشد .نتايج آن در مﻘايسه با روش حضوري

درسي اين رشتهها ،دانشجويان در آموزش با دشواري فراواني

از نظر كمي و حجمي بيشتر و از نظر كيفي نيز نسبتاً قابل قياس

مواجه ميشوند .با توجه به اينكه بسياري از دانشجويان در

با روشهاي حضوري بود.

تجسم مفاهيم انتزاعي با مشكل روبرو ميشود ،تﺄكيد ميشود

آﻣوزش ﻣجازي در آﻣوزش عالي در دوره كوويد١٩-

آموزش دروس اين علوم همراه با آزمايشگاه باشد .بهطوريكه

در چين

فعاليتهاي آزمايشگاهي جزء ﻻينفك اغلب دروس اين رشتهها

چين اولين كشوري بود كه ويروس كوويد ١٩-در آنجا شيوع

تلﻘي ميشود ] .[٩بهترين شيوه آموزش علوم تجربي روشهاي

صورت مجازي برگزار شود .نتايج بررسي در قالب پژوهشي

رانندگي ماشين با اكتفا كردن به خواندن كتابﭽه آييننامه

پيدا كرد .اپيدمي اين ويروس در چين سبب شد آموزش در بيش

توأم با آزمايشگاه است و به عبارتي آموزش بدون آزمايش و

از  ١٤٥٠مراكز آموزش عالي و دانشگاهها در ترم بهار  ٢٠٢٠به

آزمايشگاه در علوم ،مانند نﻘاشي بدون رنگ و بوم و يا يادگيري

تﺤت عنوان "موفﻘيتها و چالشهاي آموزش آنﻼين و يادگيري

راهنمايي و رانندگي ميباشد .ﻻزم به ذكر است ،آموزش دروس

شيمي در آموزش عالي در چين در زمان كوويد "١٩-انجام شده

آزمايشگاهي در مﻘطﻊ كارشناسي شيمي از آنﭽنان اهميت و

پشتيباني كامﻼً راضي بودند .اگرچه آنها اعتﻘاد داشتند آموزش

آزمايشگاهي توسﻂ دانشجو ميباشد ] .[١٠لذا با توجه به اهميت

و نتايج اين تﺤﻘيﻖ نشان ميدهد :معلمان و دانشجويان مدارس

ضرورتي برخوردار است كه براي دريافت گواهينامه و تﺄييديه

و دانشگاههاي چين از آموزش مجازي در شيمي و نرمافزارهاي

از انجمن شيمي آمريكا ٤مستلزم انجام  ٤٠٠ساعت كار

مجازي در حال حاضر به اندازه كﻼسهاي سنتي و حضوري

فراوان دروس آزمايشگاهي ،روشهاي متعددي براي انجام

مﺆثر نيستند ،اما بهترين شيوه آموزش در شرايﻂ كوويد١٩-

آزمايشهاي دروس آزمايشگاهي مجازي طراحي و اراﺋه شده

ميباشد .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد در مﻘايسه با كﻼسهاي

است .يكي از روشها كه از آن بهعنوان مﺤيﻂ آزمايشگاه

نظري ،انجام آزمايشهاي دروس آزمايشگاهي كه از آزمايشگاه

مجازي ٥ياد ميشود ،آموزش دروس آزمايشگاهي با استفاده از

به رايانه منتﻘل شده است و كار در آزمايشگاه مجازي با استفاده

روشهاي رايانهاي ٦مبتني بر شبيهسازي ٧آزمايش و روباتيكي

٨

از رايانه و شبيهسازي انجام ميشود ،بزرگترين چالش در شيوه

آموزش برخﻂ ميباشد .فناوريها و سيستم عاملهاي برخﻂ در
چين بهمنظور حمايت از استادان و دانشجويان به سرعت در حال

 ١شﻌباني ،احمد .(١٣٨٨) .شيمي ﻓيﺰيك آلي )نظريه و كاربرد ،سينتيك و مكانيسم ،مولكولها و حدواسطهاي ﻓﻌال ،آروماتيسيته( .تهران :انتشارات دانشگاه
شهيد بهشتي )كد كتاب .(٧٠٦
2 University of Southern California
6 Computer
3 At-home
7 Simulation
4 American Chemical Society
8 Robotic
5 Virtual laboratory environment
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آموزش و آزمايﺶ در خانه در دوره اپيﺪمي و همهﮔيﺮي كوويﺪ١٩-

ميباشد ١.عليرغم اينكه اين روش امتيازاتي از قبيل سرعت در

در اين دوره با طراحي آزمايشهاي مناسب مفاهيمي چون ،pH

و مكمل و ابزار كمك آموزشي خوبي در تفهيم مفاهيم دروس

 ،تيتراسيون اسيد و باز ،تهيه مﺤلولهاي بافر و سنجش ظرفيت

تيتراسيون اسيد-باز ،بافرها ،تعادل فازها و ترموديناميك تبيين

عمل و صرفهجويي در وقت ،عدم نياز به مواد و تجهيزات پر

شده است .عناوين آزمايشهاي طراحي شده شامل سنجش pH

هزينه ،ارزان بودن و ايمني باﻻ ،امكان تكرار آزمايش به دفعات

آنها ،اندازهگيري ثابت حﻼليت ،اندازهگيري  ΔH°وΔS°

نظري دارد ،اما از جذابيت چنداني برخوردار نيست وكنجكاوي

براساس نمودار وانت هوف ٥ميباشد .اين دانشگاه قﺼد دارد

ﻻزم را در دانشجويان ايجاد نميكند و در ضمن در آموزش

شيوه آزمايش در خانه را به ساير دروس آزمايشگاهي نيز تعميم

مهارتهاي عملي چندان موفﻖ نميباشد] .[١١مﺤيﻂ

آزمايشگاهي از راه دور ٢روش ديگري است و در اين روش

دهد و با تهيه كيتهاي آزمايشگاهي كه مﺤتوي برخي وسايل و

آزمايشگاهي را به طريﻖ رباتيك انجام ميدهد .اين شيوه واقعيتر

به عنوان مثال شيوه انجام يكي از آزمايشها كه تيتراسيون اسيد-

دستگاههاي اندازهگيري است ،دانشجويان را در انجام آزمايش

دانشجو از طريﻖ شبكه به آزمايشگاه واقعي كه در دانشگاه يا

در خانه توانمندتر كند.

مﺆسسه آموزشي استﻘرار دارد متﺼل ميشود و فعاليت

باز است به شرح زير پيشنهاد شده است:

و قابل رقابت با روشهاي سنتي حضوري است و از جذابيت

در اين تيتراسيون از سركه سفيد به عنوان اسيد كه مﺤلول ٥

باﻻيي نيز برخوردار ميباشد ] .[١٣-١١شيوه مناسبتر ديگر

درصد وزني اسيد استيك در آب )سركه سفيد( ميباشد و غلظت

براي آموزش دروس آزمايشگاهي ،استفاده از فيلمها و

آن برابر با  ٠/٨٧موﻻر است استفاده شده است .باز انتخاب شده

ويديوهايي كه براي اجرا و انجام آزمايشهاي دروس

بيكربنات سديم يا همان جوش شيرين است كه در كيك پزي

آزمايشگاهي تهيه شده است و معموﻻً دسترسي به آنها از طريﻖ

استفاده ميشود و خلوص آن تﻘريباً صد در صد است و حﻼليت

آپارات ٣و يوتيوب ٤امكانپذير ميباشد .ﻻزم به ذكر است يكي

از اهداف سيستمهاي آموزش مجازي كاهش هزينهها با حفظ

آن در دماي صفر درجه سانتيگراد در آب  ٦/٩گرم در ١٠٠

دروس آزمايشگاهي به طريﻖ مجازي و برخﻂ طراحي و اراﺋه

است( و غلظت چنين مﺤلولي  ٠/٨٢موﻻر ميباشد .وسايل

ميليليتر آب ميباشد )به عبارتي مﺤلول اشباع بيكربنات پتاسيم

كيفيت است ،اما در اراﺋه دروس آزمايشگاهي با چالش جدي

در آب در دماي صفر درجه سانتيگراد  ٦/٩گرم در  ١٠٠ميليليتر

مواجه ميباشد .عليرغم اينكه روشهاي متعددي براي اراﺋه

شده است ،اما كماكان تﺄكيد بر روشهاي سنتي و حضوري

اندازهگيري در اين آزمايش سرنگ بدون سوزن ،قطره چكان و

آزمايش در خانه با تﺄكيد بر سه مﺤور به شرح زير طراحي و

حرارت داده ميشود و واكنش همراه با ازاد شدن گاز CO٢

ليوان و يا ساير ظروف حجمي درجهبندي شده در آشپزخانه

است] .[١٤بهطوريكه با اپيدمي كوويد ،١٩-دانشگاه كاليفرنيا

پيشنهاد شده است .در حين افزايش اسيد ،مﺤلول بيكربنات

جنوبي آزمايشهاي برخي دروس آزمايشگاهي شيمي را به شيوه

پيشنهاد كرده است]:[١٥




ميباشد .نﻘطه پاياني تيتراسيون با توقﻒ آزاد شدن گاز CO٢

تعيين ميشود.

مشكل ايمني در خانه نداشته باشد،

نياز به تجهيزات ويژه نباشد ،و

دانشجو بهطور مستﻘيم با مفاهيم پايهاي شيمي

عمومي كه در كﻼس تدريﺲ شده ارتباط برقرار كند.

 ١به دانش آموزان دبيرستاني و بﻌضاً دانشجويان كارشناسي پيشنهاد ميشود به آموزش مجازي برخي از مفاهيم مهم و برجسته در دروس علوم شيمي،
زيست شناسي ،ﻓيﺰيك ،رياضي و ...كه به طريق شبيهسازي كامپيوتري در پايگاه داده ) (٢ارائه شده است و به طور مجاني در اختيار همگان ميباشد مراجﻌه
واستفاده نمايند.
2 Remote laboratory environment
4 YouTube
3 Apparat
5 Van’t Hoff
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آموزش و آزمايﺶ در خانه در دوره اپيﺪمي و همهﮔيﺮي كوويﺪ١٩-

ارائﻪ پيشنهاد بﺮاي طﺮاحي آزﻣايﺶهاي دروس

منابﻊ علمي ] [١٨اين درس داراي هجده آزمايش است و بيش

آزﻣايشگاهي در كشور

از دوازده آزمايش آن را )از قبيل تعيين عدد آووگادرو به روش
شمارشي ،كروماتوگرافي ،تيتراسيون اسيد و باز ،صعود نﻘطه

به عبارتي در شرايﻂ فعلي-كوويد  -١٩در رابطه با دروس

آزمايشگاهي چه بايد كرد؟

جوش ،تعيين چگالي ،تعيين جرم مولكولي از روي نزول نﻘطه
انجماد و (...ميتوان در قالب آزمايش در خانه اجرا كرد .ﻻزم به

فعاليتهاي آزمايشگاهي در آزمايشگاهاي دستي نﻘش بسيار
١

ذكر است تعداد آزمايشهايي كه دانشجويان در يك ترم موفﻖ

مهمي نه تنها در فهم و درك عميﻖتر مباحث نظري در كليه

به انجام آن ميشوند ،معموﻻً بين دوازده تا چهارده آزمايش

رشتههاي دانشگاهي بهويژه در علوم براي دانشآموزان و

ميباشد.

دانشجويان دارد ،بلكه از طريﻖ آزمايشها مهارتهاي عملي آنها

در رابطه با آزمايش در خانه و طراحي و جايگزيني برخي

نيز افزايش مييابد .اگرچه آزمايشگاههاي دستي پرهزينه و

آزمايشها پرخطر و يا غيرقابل اجرا به دليل نياز به وسايل و

زمانبر است ،اما با توجه به اهميت آنها اجتنابناپذير ميباشد.

دستگاههاي تخﺼﺼي ،آزمايش تهيه صابون از روغنهاي

خوشبختانه با در خدمت قرار گرفتن فناوريهاي نوين در

فناوريهاي آموزشي ٢،آزمايشگاههاي مجازي ٣وب-پايه

خوراكي نباتي و سديم هيدروكسيد كه بهعنوان لوله بازكن

٤

فاضﻼب آشپزخانهها و معموﻻً با نام تجاري چنته در فروشگاهها

بهعنوان جايگزين بسيار ارزان و ايمن در بسياري از كشورها

عرضه ميشود ،پيشنهاد ميشود .البته با كمي تﺄمل برخي از

طراحي شده است تا بستر آموزش و يادگيري بهويژه در سطوح

پختو پزهاي معمول در خانه را ميتوان جايگزين برخي

مدارس را تسهيل و ارتﻘا دهد ] .[١٦،١٧در دوره كوويد١٩-

آزمايشهاي مرسوم آزمايشگاهي كه بعضاً جذاب نيز نميباشند

استفاده از آزمايشگاههاي مجازي و يا ساير روشهاي كه مبتني

نمود .بهعنوان مثال پخت برنج يكي از اين موارد است .با علم

بر عدم تجمﻊ و حضور در دانشگاه باشد ،اهميت مضاعﻒ پيدا

به اينكه بيش از  ٦٠درصد برنج خام متشكل از نشاسته ٥است و

كرده است .با توجه به كاهش هزينههاي آموزش در دوره

نشاسته يكي از مهمترين تركيبات آلي كربوهيدراتي است

كوويد ،١٩-توصيه ميشود :الﻒ-از مﺤل صرفهجويي هزينهها،

ميتواند مبناي يكي از بهترين آزمايشهاي شيمي آلي و يا حتي

آزمايشگاههاي مجازي براي مﻘاطﻊ مختلﻒ مدارس و بعضاً

شيمي عمومي باشد .پخت برنج به دو شكل كته كردن و آبكشي

برخي از دروس آزمايشگاهي دانشگاهي طراحي و تدوين شود.

)دم كردن( انجام ميشود .در روش پخت آبكشي ،برنج  ٢الي ٣

ب -براي بسياري از دروس آزمايشگاهي دانشگاهي آزمايش در

ساعت در مﺤلول آب نمك خيﺲ ميشود .سﺆاﻻتي از قبيل

خانه با تﺄكيد بر ايمني و ارزان بودن تدارك شود .براي رعايت

موارد زير كه پاسخ همه آنها را در مباحث علمي شيمي بايد

ايمني ،جايگزيني آزمايشهاي سنتي پرخطر با طراحي آزمايشها

يافت سبب ميشود دانشجو با واقعيتهاي زندگي خود كه مبتني

جديد و ايمن پيشنهاد ميشود .به منظور كاهش هزينهها و

بر شيمي است ،بيشتر عجين شود و عبارت شيمي و اجتماع در

توانمندسازي دانشجويان ،دانشگاهها اقدام به تهيه كيتهاي

آنها بيشتر تفهيمم و تداعي شود .نﻘش نمك در فرايند خيﺲ

آزمايشگاهي انفرادي به آزمايشهاي هر درس آزمايشگاهي

كردن برنج چيست؟ چرا برنج به جاي آب نمك در آب خيﺲ

نمايند ،و دانشجويان موظﻒ باشند پﺲ از استفاده در پايان ترم

نميشود؟ در صورت استفاده از آب چه اتفاقي براي برنج رخ

آنها را به دانشگاه عودت دهند تا در ترمهاي بعدي استفاده شود.

خواهد داد؟ اصﻼً چرا برنج در روش پخت به روش آبكشي،

به عنوان مثال آزمايشگاه شيمي عمومي ) (Iيكي از دروسي است

بايد در آب خيﺲ شود؟ ارزش غذايي برنج پخته شده در كدام

كه دانشجويان اغلب رشتههاي علوم ،مهندسي و پزشكي اين

شيوه پخت بيشتر است؟ و چرا؟ دانشجو براي پاسخگويي به

آزمايشگاه را در دوره كارشناسي ميگذرانند .بر اساس يكي از
Web-based
Starch
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Hands-on laboratories
Educational technology
3 Virtual laboratories
1
2

آموزش و آزمايﺶ در خانه در دوره اپيﺪمي و همهﮔيﺮي كوويﺪ١٩-

اين سواﻻت نه تنها بايد شيمي نشاسته و برنج را به خوبي آموخته

 -با توجه به اينكه در آموزش مجازي تا حدود زيادي هزينهها

در تعادل-اصل لوشاتليه ٣يا اثر يون مشترك ٤و يا خودداري از

 -در دانشگاهها ،آموزش عالي و انجمنهاي علمي درگاههايي

كاهش مييابد )اياب و ذهاب ،خوابگاه ،و ،(...صرفهجويي در

و مسلﻂ باشد ،بلكه با مفاهيم انواع اثر نمك) ١نمك زدن براي

هزينهها براي ارتﻘاي زيرساختهاي آموزش مجازي هزينه شود.

كاهش حﻼليت ٢در فرايند صابونسازي ،نمك زدن براي تغيير

بهمنظور اشتراكگذاري تجربيات موفﻖ معلمان و استادان در

نمك زدن براي افزايش حﻼليت ٥و باﻻخره اثر ويژه نمك( و

حوزه آموزش ايجاد شود.

كاربرد آنها و موضوع بسيار مهم حﻼليت در شيمي كامﻼً آشنا

 -به مسئوﻻن آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور پيشنهاد

شود.

ميشود از بودجه صرفهجويي شده در زمان ويروس كوويد،١٩-

ﻧتيجﻪگيﺮي و ارائﻪ پيشنهادات

آزمايشگاههاي مجازي بهويژه در سطح مدارس راهاندازي و

بديهي است در دوره اپيدمي كوويد ،١٩-وظايﻒ هر يك از ما

زيرساخت آن فراهم شود.

در وهله اول اراﺋه تجربيات موفﻖ خود در شيوه آموزش مجازي

به اميد روزي كه از طريﻖ دانش دورنوردي ،٦امكان انجام

است تا با تضارب آرا كيفيت در آموزش دانشگاهي ارتﻘاء يابد.

آزمايش در آزمايشگاه و يا در خانه از طريﻖ دورنوردي به

با توجه به هزينههاي سرسامآور آموزشهاي حضوري اعم از

حﻘيﻘت به پيوندد و مﺤﻘﻘان كشور نيز در دستيابي به اين دانش

بخش دولتي و بخش خﺼوصي و متﻘاضيان فراوان براي

نﻘش خود را پررنگ ايفا نمايند ].(٣)[٢١-١٩

گذراندن دورههاي آموزشي حرفهاي و تخﺼﺼي در مﻘاطﻊ

تﻘديﺮ و تشكﺮ

تﺤﺼيلي باﻻتر ،روش آموزش مجازي فرصتي است براي كاهش

از استاد و دانشمند ارجمند جناب آقاي دكتر موسوي موحدي

هزينهها بهويژه براي كسانيكه هزينه آموزش را ميبايست شخﺼاً

-استاد بيوشيمي فيزيك دانشگاه تهران -كه حوصله بهخرج

با اشتغال و كار خود تﺄمين نمايند .با توجه به اينكه در روش

دادند و مﻘاله ارسالي را به دقت مطالعه ،ويرايش علمي و

مجازي براي دانشجويان فرصت كار جنبي فراهم ميشود ،لذا از

پيشنهادات ارزندهاي در جهت ارتﻘاي كيفي آن اراﺋه فرمودند،

اين طريﻖ بخشي از هزينه آموزش را خود ميتوانند تﺄمين كنند.

كمال امتنان و تشكر را دارم.

و اما پيشنهادات:

-براي اغلب دروس نظري شيمي بهويژه در مﻘاطﻊ كارشناسي و

* شماره در براكت منظور منابﻊ و مواخذ است و شماره در

كارشناسي ارشد روش مجازي همزمان و براي رفﻊ اشكال و

پرانتز منظور وبگاه است.

حل مساﺋل و تمرينات روش مجازي ناهمزمان پيشنهاد ميشود.

پايگاه دادههاي ديده شده در اين ﻣﻘالﻪ

-براي اراﺋه دروس مﻘطﻊ دكتري ،روش مجازي ناهمزمان و

تركيبي پيشنهاد ميشود.

(1). When, Why, and How to Use Synchronous vs.
Asynchronous Communication: https://oit.utk.edu/wpcontent/uploads/handout_synch_asynch.pdf
(2). PhET: Free online physics, chemistry, biology, earth
science and math simulations for teaching STEM topics,
University of Colorado Boulder:
https:// phet.colorado.edu/
(3). DNA Molecules Can 'Teleport,' Nobel Winner
Says PC World:
https://www.pcworld.com/article/216767/dna_molecul
es_can_teleport_nobel_winner_says.html

-براي دروس آزمايشگاهي آزمايش در خانه پيشنهاد ميشود.

براي رعايت ايمني بيشتر ،آزمايشهاي سنتي پرخطر با طراحي
آزمايشها جديد و ايمن جايگزين شود.

-حمايت و تشويﻖ دانشگاهها از شركتهاي دانش بنيان در تهيه

كيتهاي آزمايشگاهي انفرادي براي اجراي آزمايشهاي دروس
آزمايشگاهي هر درس در توانمندسازي دانشجويان در انجام
آزمايش در خانه،

Common ion pair
Salting in
6 Teleportation
4
5
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Salt effect
Salting out
3 Le Chatelier's principle
1
2
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Challenges and constrains; Auer M., Zutin D., Eds.;
Online engineering & internet of things, Columbia
University; Springer: New York, pp 125−131.
[17]. Rita M. Powell, Helen Anderson, Jan Van
der Spiegel, and David P. Pope (2002). Using webbased technology in laboratory instruction to reduce
costs, Computer Applications in Engineering
Education, 10(4), 204-214.
[18]. Jessica L. Andrews, Juan Pablo de Los Rios,
Mythreyi Rayaluru, Seungwon Lee, Lilly Mai, Anna
Schusser, and Chi H. Mak (2020). Experimenting
with at-home general chemistry laboratories during
the COVID-19 pandemic, Journal of Chemical
Education, 97 (7), 1887-1894.
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Meccawy M. (2018). Creating a Virtual Science Lab
(VSL): the adoption of virtual labs in Saudi schools.
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Nature, 499, 268–270.
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