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چندی پیش در مقاله ای با عنوان »آموزش از راه دور در خالل همه گیری کوویدـ  19« از خانم والین تینا دومینی چی استاد گروه شیمی و صنایع شیمیایی 
دانشگاه پیسا در ایتالیا که در مجله بین المللی تاریخ شیمی با نام »سابستنشیا« به چاپ رسیده بود، مقدمه ای کوتاه از تاریخ پرفراز و نشیب آموزش از راه 
دور خواندم.1 در این مقاله از »دروس مکاتبه ای«2 قرن نوزدهم گرفته تا فناوری های دیجیتال تازه ای که با عنوان »درس های آزاِد برخِط انبوه« یا مووک3 که 
ایده ای زاده دهه دوم هزاره سوم است به اختصار مرور شده است. اما آنچه بیش از همه توجه مرا به متن مقاله جلب کرد اشاره ای بود که به جایگاه فعالیت های 
عملی و آزمایشگاهی و کارایی آموزش از راه دور برای یادگیری این بخش مهم از درس شیمی داشت. آنجا که به توسعه آزمایشگاه های مجازی شیمی 
به منظور کاهش هزینه ها و افزایش دسترســی فراگیران پرداخت و به اندک بودن مطالعات پیرامون اثربخشــی آزمایشــگاه های مجازی در مقایسه با 
آزمایشــگاه های واقعی شیمی اشاره کرد. گفتنی اســت که در ادامه مقاله به موضوع شیوع ویروس مرگبار کرونا و تأثیر آن بر آموزش های مدرسه ای و 
دانشــگاهی در ایتالیا می پردازد و آموزش از راه دور را تنها راه گسسته نشدن آموزش و یادگیری همه دانش آموزان و دانشجویان معرفی می کند. اما در 
پایان نتیجه می گیرد که آموزش در دوران پساکرونا دیگر نمی تواند مانند گذشته باشد و الزم است برای یادگیری رویکرد تازه ای انتخاب شود. رویکردی 

که آمیزه ای از یادگیری مرسوم چهره به چهره و یادگیری از راه دور باشد. 

سرنوشت  ناروشن
   آزمايشگاه

        در آموزش از راه دور
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شــدن  تعطیــل  از  پــس  و  مشــابه  تجربــه ای  در  هــم  مــا 
 طوالنی مــدت مــدارس و دانشــگاه ها، بــه منظــور جلوگیــری از ایســت فراینــد 

یاددهــی ـ یادگیری چاره ای جز روی آوری به آموزش از راه دور نداشــتیم. آموزشــی که در 
آموزش وپرورش تا پیش از این فقط به فراگیران محدودی اختصاص داشت که یا به علت ُبعد مسافت 

و در دســترس نبودن امکانات آموزِش حضوری یا برخی دالیــل اجتماعی یا اقتصادی از این فرصت برای 
یادگیری بهره می بردند. اما با فراگیر شــدن بیماری کرونا و پیش آمدن شرایطی غیرعادی، آموزش عادی جای 

خود را به طور کامل به آموزشــی غیرعادی داد! همه درس ها در همه دوره ها و پایه ها در شــبکه ای مجازی که وزارت 
آموزش وپرورش آن را »شاد« نامید، تعریف شد و به این ترتیب بر تصور دردناک ایستایی امر تعلیم وتربیت خطی کشیده 

شد. سامانه ای که شادی و امید را به جامعه آموزشی برگرداند و در مدت کوتاهی سراسر کشور را در برگرفت و تا لحظه نگارش 
این متن به گفته مسئوالن بیش از 11 میلیون دانش آموز و 85 درصد از معلمان را پوشش داده است. »شبکه شاد« در این مدت 

کوتاه علی رغم کاستی های زیر ساختی، جای خود را به خوبی در میان مردم باز کرد و امکان تدریس بسیاری از درس ها را فراهم آورد. 
در این میان، اما جای خالی درس آزمایشــگاه برای دروس علوم تجربی به ویژه شیمی بیش از بقیه احساس می شود. اگرچه وعده افزوده 

شدن آزمایشگاه مجازی به »شبکه شاد« در تابستان 99 داده شده بود، اما به نظر می رسد تا تحقق آن مسیری طوالنی در پیش است. با توجه 
به مجازي بودن همه یا برخي مدارس در ســال تحصیلی جدید و ادامه برگزاری کالس های درس درشبكه شاد، یادآوری پیگیری این موضوع 

بسیار ضرورت دارد.
به هر حال، آموزش از راه دور آن هم با امکاناتی که امروز فضا مجازی از جمله شــبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رســان در اختیار معلم و 

دانش آموزان می گذارد برای درس های گوناگون کارایی و اثربخشــی متفاوتی دارد. ولی بر کســی پنهان نیست که در مورد تدریس درس های علوم 
تجربی و از جمله شــیمی وضعیت کمی فرق می کند. آزمایش و به دســت آوردن تجربه ای دست اول از پدیده ها به همراه تالش برای واقعی کردن و 

عینیت بخشیدن به مفاهیم، بخش مرکزی دانش شیمی را تشکیل می دهد. چنین فعالیت هایی مجالی برای توسعة مهارت های عمومی همچون توانایی 
حل مسئله است و بستری برای بردن لذت یک تجربه علمی و داشتن »لحظه های آهان«4 فراوان برای دانش آموزان است. البته، ممکن است بتوان برخی 
روش ها و مهارت های آزمایشــگاهی را به صورت ذهنی و بیرون از آزمایشــگاه آموخت، اما اجرای آزمایش با استفاده از تجهیزات واقعی در آزمایشگاهی 
واقعی آن هم طی چندین بار آزمون و خطا، نتایج بسیار متفاوتی برای ارتقای مهارت های دست ورزی و ایجاد هماهنگی بیشتِر ذهنیـ  عملی فراگیران 
در بر خواهد داشــت. از این رو، کم توجهی و نادیده گرفتن این جنبه از درس شــیمی خسارت های جبران ناپذیری به آموزش این دانش مهم تجربی در 

کشور وارد خواهد کرد.
با این وصف، معرفی نرم افزار و صرف استفاده از آزمایشگاه های مجازی برخط یا برون خط یا نمایش فیلم های آموزشی برای تحقق این ُبعد مهم از آموزش 
شیمی کفایت نمی کند. الزم است از تجربه معلمان شیمی کشورهای دیگر بهره گرفت و راهکارهایی برای برون رفت از این تنگنا یافت. برای نمونه، معلمان 
پرشــماری در نقاط مختلف جهان به طراحی آزمایش هایی اقدام کرده اند که اجرای آن ها در خانه و با مواد و وســایل ارزان و در دسترس ممکن باشد. 
آزمایش هایی ساده و ایمن که با همراهی و نظارت خانواده قابل انجام باشد و با ارائه فیلم اجرای آزمایش در گروه های کالسی مجازی فرصت مشارکت 
و برقراری ارتباط دانش آموزان را با یکدیگر فراهم کند. برخی دیگر نیز با معرفی کیت های آزمایش در مقیاس کوچک تالش کرده اند که به شیوه ای 
واقعی تر چنین فرصتی را برای دانش آموزان خود فراهم کنند. البته، برخی اعتبار این نوع یادگیری را زیر ســؤال می برند و آن را برابر با حضور در 

آزمایشگاه نمی دانند. برخی معلمان نیز با دست زدن به تولید محتواهای چندرسانه ای درصدد رفع این کاستی برآمده اند. کاری بسیار زمان بر که 
اگر با پشتیبانی مدرسه همراه شود دستاوردهای بسیار باکیفیت تری در بر خواهد داشت. بی شک، گسترش، گوناکونی و فراگیری فعالیت هایی 

در همین راستا، گام های مهمی است که می تواند اثربخشی آموزش آزمایشگاه و فعالیت های عملی را در دوران حکمرانی کرونا بهبود بخشد.
به نظر می رسد که ایجاد جامعه های مجازی )یادگیری( معلمان5 به منظور فراهم آوردن بستری برای به اشتراک گذاشتن تجربه های 

فردی آنان در ســطح منطقه، شهر، استان یا کشور گام مهم دیگری اســت که در شرایط موجود می تواند به یاری معلمان بشتابد و 
به افزایش بهره وری آموزش مجازی شیمی دوره متوسطه دوم بینجامد. تردید نیست که برای معلمانی که تا پیش از این تجربه 

همراهی و همگامی چندانی با فضای مجازی نداشتن، توفیقی اجباری پیش آمده است تا به واسطه این هم نشینی، برای خود 
خانه ای بسازند که در خور خود و هم نشینانشان باشد.

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی نو به شما مخاطبان گرانقدر، امیدواریم که با ریشه کن شدن این بیماری مهلک، 
همه ما دوباره شاهد حضور پرشور و بانشاط فرزندان عزیز و آینده سازان کشورمان در مدارس و دانشگاه ها باشیم. 
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