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چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت مندی و موتر بودن آموزش مجازی درس زیست شناسی
دانش آموزان در دوران شیوع ویروس کرونا میباشد .در اواخر سال  2019بیماری ویروسی همهگیر
کرونا که کانون آن شهر ووهان کشور چین بود شیوع پیدا کرد و به سرعت سرتاسر جهان را درگیر
خود کرد .در این شرایط آموزش مجازي به عنوان یکی از روشهاي رايج و نوین در كشورهاي
مختلف برای آموزش دانشآموزان در مقاطع گوناگون تحصیلی در سرتاسر جهان به شمار میرود.
عواملی مانند افزايش امكانات و دسترسي به اينترنت در رشد اين روش نقش مؤثري داشته اند.
در این مطالعه تعداد  40پرسشنامه توسط دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم (پایه یازدهم) که
از میان  60دانش آموز با وضعیتهای تحصیلی گوناگون (ضعیف ،متوسط و قوی) انتخاب شدند
تکمیلگشت .در این پرسشنامه از دانشآموزان خواسته شد که نظرات خود را دربارهی آموزش
مجازی درس زیست شناسی با گزینه های موجود در پرسشنامه ارائه دهند .با توجه به نتایج بدست
آمده در این پژوهش  52/5درصد دانش آموزان با برگزاری کالس مجازی زیست شناسی در این
برهه زمانی موافق بودند و  25درصد آنان با این روش مخالف بودند .همچنین میزان سطح معنا
داری در این پژوهش  0/01است که نشان دهندهی تاثیر آموزش مجازی در درس زیست شناسی
میباشد .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که آموزش مجازی به عنوان یک روش آموزشی می
تواند استفاده گردد درصورتی که در آن انتقال مفاهیم به خوبی انتقال یابد.

ارزیابی وضعیت آموزش مجازي درس زیست شناسی در بین دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد

ارزیابی وضعیت آموزش مجازي درس زیست شناسی در بین دانش
آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد

کلید واژهها :آموزش مجازی ،زیست شناسی ،میزان یادگیری ،ویروسکرونا.

1و .2استادیار موسسه تحقيقات واکسن و سرمسازي رازي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شعبه مشهد ،ایرانm.jamshidian@rvsri.ac.ir .
 .3کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران.
 4کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد ،علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
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مقدمه

بیماریهای همهگیر و شایع ویروسی و عفونی در قرن بیست و یکم به عنوان یک چالش بزرگ و
اساسی قلمداد میشوند .در سال های اخیر ،شیوع بیماری های ویروسی نظیر ابوال ،سارس و مرس
(نشانگان تنفسی خاورمیانه) سبب خسارتهای گوناگونی در زمینههای سالمت و اقتصاد در سر
تاسر جهان شدهاند (امیری 2020 ،و سووانتارات.)2015 ،
به گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماری کویید  19در تاریخ  30دسامبر  2019از شهر ووهان
کشور چین بروز نموده (کانون اصلی) و به سرعت گسترشیافتهاست و تعداد زیادی از مردم این
کشور درگیر این بیماری شدهاند (پاراسكویس .)2020،مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها اعالم
کرد که دورهی کمون این ویروس ناشناخته به طور متوسط دو هفته میباشد و راه انتقال این بیماری
ویروسی نیز غالبا از طریق دستگاه تنفسی میباشد .جهت کاهش انتقال این بیماری راهکارهایی
از جمله ممانعت از ارتباط چهره به چهره و یا قرنطینهی خانگی عرضه گردید (آمنورث2004،
و کاپالن .)2001 ،امروزه رواج آموزش مجازي با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در
سراسر دنیا در حال تبديل شدن به يكي از مهم ترين روشهای آموزشی در محيطهاي آموزشي
و نظامهای آموزشی در مقاطع مختلف آموزشی است که در آن آموزشپژوهان میتوانند در هر
کجا که هستند و در هر زمان که مایل به آموزش باشند ،از این بسترآموزشی نوآورانه و خالقانه
جهت آموزش خود استفاده نمایند (برهانی 2012،و فینی .)2008،در دهههای گذشته با گسترش
روز افزون فناوری ها در عصر جدید ارتباطات و تغییرات در شیوه های نوین آموزشی ،استفاده از
فناوری های مجازی مانند استفاده از کامپوتر ،گوشیهای هوشمند ،اینترنت و غیره در محیط های
آموزشی متداول گردیده است .از مهم ترین و بارزترین علت های گرایش به آموزش الکترونیکی
میتوان به امکان دسترسی غیرحضوری دانشآموزان به مطالب درسی گوناگون ،کاهش هزینههای
گوناگون در حوزه آموزشی ،دسترسي آسان و سريع به حجم باالیی از دانش به روز موجود در
حوزهی مرتبط با آن محتوای درسی اشاره کرد (جهانیان 2012،و الیس .)2009 ،به وجود آمدن
ابزارهای گوناگون ارتباط جمعی فرصت و بستر بسيار زيادي را براي آموزش مجازی ايجاد كرده
است .امروزه آموزش مجازی به عنوان یک مكمل در يادگيري يك روش مهم و ارزشمند ،در

ارزیابی وضعیت آموزش مجازي درس زیست شناسی در بین دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد

آموزش از راه دور به شمار ميرود .شیوههایی همچون مدارس هوشمند و دانشگاه مجازی انواعی
از آموزش الكترونيك هستند که در مقابل آموزش سنتي و رایج ،امروزه در حال جايگيري در
سيستم هاي آموزشي كشورهاي مختلف هستند (غالمی .)2020،از ابزارهاي مورد نیاز در سیستم
آموزش مجازي میتوان به تجهیزات کامپیوتري همراه با لوازم جانبی آن ،گوشیهای هوشمند که
قادر به اتصال به اینترنت باشند اشاره نمود .جهت افزایش قابلیت و کارایی این ابزارها و کاربرد آنها
در آموزش مجازی به آگاهی از این ابزار و نحوهی عملکرد آنها ضروری است .هدف از آموزش
مجازی ،فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان به فضاهای آموزشی برابر براي اقشار مختلف در نقاط
گوناگون ،بیان بهتر با شیوه هاي نوین جهت ارایه مطالب درسی به منظور یادگیري عمیق تر است.
در آموزش مجازی میتوان از شیوه های گوناگون مانند استفاده از متنهای کاربردی ،انیمیشنهای
گوناگون و غیره جهت افزایش بازده کالس مجازی برای دانشآموزان استفاده کرد (صمدی2019 ،
و زمانی .)2012 ،علم زیست شناسی امروزه به عنوان یکی از علوم مهم در درک و فهم بشر از
پیرامون محیط می باشد که بخش اعظم این علم از راه مشاهدات عینی و اجرای آزمایشهای
گوناگون صورت میپذیرد .با استفاده از ساختارهای گرافیکی سه بعدی در فضای مجازی میتوان
به ارائه ساختارها و عملکرد سیستمهای بیولوژیکی جهت افزایش درک دانش آموزان از این علم
بهره برد (فرخی.)2019 ،
هدف از مطالعه ی حاضر ،ارزیابی وضعیت آموزش مجازي (شبکه های اجتماعی مجازی تلگرام،
وات ساپ و برنامه های تلوزیونی) در دوران شیوع ویروس کرونا در درس زیست شناسی در دانش
آموزان دختر دوره دوم متوسطه (پایه یازدهم) شهرستان بجنورد میباشد.

روش پژوهش

این مطالعه کیفی و از مدل مطالعه موردی است .جامعه و نمونه آماری پژوهش را دانش آموزان
دختر متوسطه دوره دوم (پایه یازدهم) تشکیل دادند .در این مطالعه یک پرسشنامه توسط 40
دانش آموز دختر متوسطه دوره دوم (پایه یازدهم) که از میان  60دانش آموز با وضعیت های
تحصیلی گوناگون (ضعیف ،متوسط و قوی) انتخاب شده بودند تکمیل گشت .این دانش آموزان به
طور میانگین  7ساعت از آموزش مجازی در طول هفته بهره می بردند .با توجه به گرایش بیشتر
دختران به رشته علوم تجربی جامعهی آماری این پژوهش به دختران تعلق گرفت .در پرسشنامه
گردآوری شده سواالتی از قبیل میزان رضایت مندی دانش آموزان از این روش آموزشی و یا میزان
دسترسی دانش آموزان به امکانات مورد نیاز برای آموزش مجازی (شبکه های اجتماعی مجازی
تلگرام ،وات ساپ و برنامه های تلوزیونی) و غیره پرداخته شد (جهانیان .)2012 ،پرسشنامه ها
توسط دانش آموزان جامعه آماری تکمیل شد و داده های مربوطه توسط نرم افزار اکسل و SPSS
مورد بررسی قرار گرفت .این پرسشنامه داری  15سؤال بوده که هر سؤال در یک طیف لیکرت با
سه درجه  2 ،1و  3قرار گرفتند و سپس با روش تست  Tنتایج استخراج و تحلیل شدند.

21

دانشگاه فرهنگیان فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش زیست شناسی سال دوم شماره  5بهار 1399

سواالت مطرح شده در پرسشنامه میزان تاثیر آموزش مجازی
درس زیست شناسی از دانش آموزان
میزان سطح پیچیدگی سواالت در حد خوب انتخاب شد ،به طوری که تعداد کمی از سواالت فاقد
پاسخ بودند؛ همچین روایی و پایایی سواالت این پژوهش با استفاده از نظر کارشناسان ارزیابیگشت
و با توجه به نظر آنان در حد مطلوبی بودند.
 .1آیا از شرکت در کالس های مجازی درس زیست شناسی راضی هستید؟
 .2آیا از امکانات الزم برای آموزش مجازی درس زیست شناسی برخوردار هستید؟ مانند رایانه،
تلفن هوشمند و ...
 .3آیا پیشرفت فرآیند یادگیری در آموزش مجازی این درس قابل قبول بوده است؟
 .4آیا مفاهیم درسی در این شیوهی آموزش به خوبی منتقل شدهاند؟
 .5آیا کالسهای مجازی سبب افزایش عالقه و ترغیب شما به درس زیست شناسی شده است؟
 .6آیا کالس های مجازی سبب بیانگیزگی و بیمیلی شما به درس زیست شناسی شده است؟
 .7آیا فرآیند آموزش مجازی توانسته باعث جستجوی بیشتر شما در منابع علمی در ارتباط با
درس زیست شناسی گردد؟
 .8آیا مایل به ادامهی فرآیند مجازی برای درس زیست شناسی در دوران پساکرونا به عنوان
یک ابزار مکمل درسی هستید؟
 .9آیا از کیفیت اینترنت در برگزاری کالسهای زیست شناسی راضی هستید؟
 .10آیا کالس های شما در زمان مناسب برگزار گردیده است؟
 .11آیا معلم شما در برقراری ارتباط مجازی با شما موفق بوده است؟
 .12از آموزشهای مجازی ارائه شده در رسانه ملی (تلویزیون) راضی هستید؟
 .13آموزش های ارائه شده در تلویزیون چقدر با برنامه درسی شما همخوانی داشته است؟
 .14آموزش مجازی در انتقال مفاهیم عملی و آزمایش های موجود در کتاب درسی شما
موفق بوده است؟
 .15به طور کلی تدریس مجازی درس زیست شناسی موفق بوده است؟

نتایج

در این مطالعه یک پرسشنامه توسط  40دانش آموزان دبیرستانی تکمیلگشت .به علت گرایش
بیشتر دختران به رشته های علوم تجربی ،دختران به عنوان جامعه آماری این پژوهش مورد بررسی
قرار داده شدند.
در جدول و نمودار شماره  ،1میزان رضایت مندی دانش آموزان نسبت به هر سوال مشخص شده
نشان داده شده است.
یافته های حاصل از این پژوهش در ارتباط با تشکیل کالسهای مجازی نشان میدهد که درصد قابل
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 .جدول  -1میزان رضایت مندی دانش آموزان نسبت به آموزش مجازی درس زیست شناسی
ردیف

سواالت

بله

خیر

تا حدودی

1

آیا از شرکت در کالس های مجازی درس زیست شناسی راضی هستید؟

 52/5درصد

 22/5درصد

 25درصد

2

آیا از امکانات الزم برای آموزش مجازی درس زیست شناسی
برخوردار هستید؟ مانند رایانه ،تلفن هوشمند و ...

 57/5درصد

 32/5درصد

 10درصد

3

آیا پیشرفت فرآیند یادگیری در آموزش مجازی این درس قابل
قبول بوده است؟

 42/5درصد

 27/5درصد

 30درصد

4

آیا مفاهیم درسی در این شیوه ی آموزش به خوبی منتقل شده اند؟

 35درصد

 22/5درصد

 42/5درصد

5

آیا کالس های مجازی سبب افزایش عالقه و ترغیب شما به
درس زیست شناسی شده است؟

 25درصد

 62/5درصد

 12/5درصد

6

آیا کالسهای مجازی سبب بی انگیزگی و بی میلی شما
بهدرس زیستشناسی شده است؟

 20درصد

 57/5درصد

 22/5درصد

7

آیا فرآیند آموزش مجازی توانسته باعث جستجو ی بیشتر شما
در منابع علمی در ارتباط با درس زیست شناسی گردد؟

 27/5درصد

 37/5درصد

 14درصد

8

آیا مایل به ادامه ی فرآیند مجازی برای درس زیست شناسی
در دوران پساکرونا به عنوان یک ابزار مکمل درسی هستید؟

 42/5درصد

 32/5درصد

 25درصد

9

آیا از کیفیت اینترنت در برگزاری کالس های زیست شناسی راضی
هستید؟

 47/5درصد

 32/5درصد

 20درصد

آیا کالس های شما در زمان مناسب برگزار گردیده است؟

 40درصد

 30درصد

 30درصد

12

آیا معلم شما در برقراری ارتباط مجازی با شما موفق بوده است؟

 42/5درصد

 27/5درصد

 30درصد

از آموزشهای مجازی ارائه شده در رسانه ملی (تلویزیون) راضی هستید؟
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 55درصد

 25درصد

13

آموزش های ارائه شده در تلویزیون با برنامه درسی شما
همخوانی داشته است؟

 17/5درصد

 27/5درصد

 55درصد

14

آموزش مجازی چقدر در انتقال مفاهیم عملی و آزمایش های
موجود در کتاب درسی شما موفق بوده است؟

 22/5درصد

 37/5درصد

 40درصد

15

در کل تدریس مجازی درس زیست شناسی موفق بوده است؟

 42/5درصد

 20درصد

 37/5درصد

10
11

ارزیابی وضعیت آموزش مجازي درس زیست شناسی در بین دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد

توجهی از دانش آموزان موافق با شرکت در کالس های مجازی بودند ( 52/5درصد موافق بودند و 25
درصد نیز تا حدودی رضایت داشتند) و در ارتباط با اینکه این روش به عنوان مکمل با روش سنتی
آموزش استفاده گردد میزان  42/5درصد دانش آموزان استقبال نمودند .همچنین در ارتباط با تعامل
دانش آموزان با دبیر خود  42/5درصد توانسته بودند با دبیر خود تعامل داشته باشند و  30درصد نیز
تا حدودی در این مورد رضایت داشتند .همچنین در ارتباط با میزان موفقیت تدریس مجازی درس
زیست شناسی  37/5درصد دانشآموزان تاحدودی و  32/5درصد این روش را موفق دانسته بودند.
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نمودار  - 1میزان رضایت مندی دانش آموزان نسبت به آموزش مجازی درس زیست شناسی

جدول -2نتایج آزمون تی برای نظرات دانشآموزان در خصوص آموزش مجازی درس زیست شناسی
مقدار شاخص t

درجه آزادی ()df

		
119
			
2/4

بحث

سطح معنا داری ()p

0/01

امروزه یادگیری مجازی یکی از مهم ترین محیط های یادگیری است ،بنابراین تالشها و تجربیات در
این زمینه در سراسر جهان مورد توجه قرار میگیرد .یادگیري مجازی امروزه به عنوان یک روش بنا
شده بر فنآوري اطالعات و استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای کاربردی میباشد کـه به دانش
آموزان توانایی الزم براي یـادگیري از طریـق اینترنـت را میدهد و یادگیري دانش آموزان را در این
فرآیند تسهیل می نماید (کشاورز.)2013،
یافته های حاصل از این پژوهش در ارتباط با تشکیل کالسهای مجازی نشان میدهد که درصد
قابل توجهی از دانش آموزان موافق با شرکت در کالسهای مجازی بودند ( 52/5درصد موافق
بودند و  25درصد نیز تا حدودی رضایت داشتند) و در ارتباط با اینکه این روش به عنوان مکمل
با روش سنتی آموزش استفادهگردد .میزان  42/5درصد دانش آموزان استقبال نمودند .همچنین
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در ارتباط با تعامل دانشآموزان با دبیر خود  42/5درصد توانسته بودند با دبیر خود تعامل داشته
باشند و  30در نیز تا حدودی در این مورد رضایت داشتند .همچنین در ارتباط با میزان موفقیت
تدریس مجازی درس زیست شناسی 37/5 ،درصد دانش آموزان تاحدودی و  42/5درصد این
روش را موفق دانسته بودند.
صوفیان و همکاران در سال  2017در اراک به بررسی یادگیري الکترونیکی و بررسی تأثیر آموزش
ترکیبی آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی در بین  29دانشجو پرداختند .نتایج این پژوهش
بیانگر این بود که  66درصد میزان رضایت خود را از بیان محتواي درسی در این روش اعالم نمودند
همچنین در ارتباط با میزان رضایت از تعامل با همکالسیها و مدرس 58 ،درصد دانشجویان در این
روش رضایت داشتند (صوفیان.)2017 ،
عباسی و همکاران در سال  2018به مطالعهی مقایسهی تأثیر یادگیري الکترونیکی بر خالقیت،
گرایش تفکر انتقادي و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته علوم تجربی در قم پرداختند .در این
پژوهش سه فرضیه مورد بررسی قرارگرفته است .1 :بین میزان خالقیت دانشآموزان پسر دورهي
متوسطهي دوم در مدارس هوشمند و عادي تفاوت معنیدار وجود دارد .2.بین میزان تفکر انتقادي
دانشآموزان پسر دورهي متوسطهي دوم در مدارس هوشمند و عادي ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
 .3بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر دورهي متوسطهي دوم در مدارس هوشمند و
عادي تفاوت معنیدار وجود دارد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در ارتباط با فرضیه اول در مؤلفهي خالقیت به نفع دانش
آموزان در مدارس الکترونیک میباشد و فرضیه اول مورد تایید قرار میگیرد ،اما در ارتباط با فرضیه
دوم پژوهش که مربوط به مولفهی تفکر دانشآموزان است فرضیه پژوهش مورد تایید قرار نمیگیرد
و در این مورد به نفع مدارس عادی است و در ارتباط با فرضیه سوم این پژوهش آموزش مبتنی بر
الکترونیک در مقایسه با مدارس عادي در مؤلفهي پیشرفت تحصیلی به نفع دانش آموزان در مدارس
الکترونیک می باشد و فرضیهي پژوهش تایید میگردد (عباسی.)2018،

نتیجهگیری

با توجه به مطالعات اخیر و نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی به عنوان
یک روش آموزشی می تواند استفاده گردد درصورتی که در آن انتقال مفاهیم به خوبی انتقال یابد و
همهی دانش آموزان یک کالس در تمامی سطوح از آن بهره ببرند .همچنین استفاده از انیمیشن و
فایلهای کمکی نیز در این روش میتواند به درک صحیح و سریع دانش آموزان کمک شایانی نماید.
پیشنهادات
 -1جهت آگاهي معلمان درجهت استفاده بهتر از تكنولوژيهای آموزشي و وسايل كمك آموزشي
و تولید محتواي الکترونیک ،برگزاري دوره هاي آموزشی و کارگاه های مربوطه مي تواند راهکار
مناسبي براي افزایش آگاهی در معلمين گرامی باشد.
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Abstract

In late 2019, the widespread corona virus, centered on the Chinese city of
Wuhan, spread and quickly spread around the world. Nowadays, virtual
education is one of the most common and modern methods in different
countries for teaching students in various educational levels around the
world. Factors such as increased capabilities and access to the Internet have
played an important role in the development of this method. The aim of this
study was to determine the level of satisfaction and mobility of students in
the study of zoology in this period of the prevalence of coronavirus.In this
study, 40 questionnaires were completed by a female high school student of
the second year (11th grade) who were selected from 60 students with different
educational statuses (weak, medium and strong). In this questionnaire,
students were asked to comment on the virtual education of biology lessons
with the options in the questionnaire. According to the results obtained in
this study, %52.5 of students agreed to hold a virtual biology class at this time
and %25 of them were opposed to this method. Also, the level of significance
in this study is 0.01, which indicates the impact of virtual education in biology.
In general, it can be concluded that e-learning can be used as an educational
method if the transfer of concepts is well conveyed.
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Assessing the impact of virtual education on biology
lessons for 11th grade female students in Bojnourd
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