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1و 2گروه شيمي ،دانشگاه فرهنگيان ،تهران ،ایران
 3گروه علوم ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي ،تهران ،ایران

چکیده
تهدید ناشي از ویروس کرونا فرصت مناسبي را برای پرداختن به آموزشهای فناورانه در دانشگاهها
و مدارس ایجاد کرد .این پژوهش به منظور بررسي چالشها و ارائة راهکارهای بهبود یاددهي-یادگيری
الکترونيکي آنالین و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي فراگيران در طول دوران شيوع بيماری کرونا و تعطيلي
مراکز آموزشي با اجرای طرح معلمیار انجام یافته و تدوین شده است .در این پژوهش در چارچوب رویکرد
کيفي ،از مصاحبة نيمه ساختاریافته برای جمعآوری داده استفادهشده است .جامعة آماری این پژوهش را
استادان ،معلمان و دانشجویان شيمي تشکيل ميدهد و توزیع جمعيتشناختي مشارکتکنندگان در پژوهش
شامل  2استاد 10 ،معلم و  13دانشجو و  100دانش آموز است .در این پژوهش ابتدا چالشها و چشماندازهای
آموزش آنالین بررسي شد؛ سپس دادههای حاصل از پژوهش به صورت منسجم جمعبندی و مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت و متناسب با هر چالش ،پيشنهادهایي ارائه گردید .نتایج پژوهش نشان داد که افزایش
مشارکت فعال دانشآموزان ،توليد محتوای الکترونيکي متنوع ،نرم افزارهای الزم ،افزایش اشتياق و عالقمندی
فراگيران ،افزایش رضایتمندی والدین ،بهب ود فرایند آموزش آنالین ،باال بردن تعامل در یاددهي-یادگيری
الکترونيکي ،افزایش کارایي معلم یاران و ارائه کارورزی به روش جدید ،از دستاوردهای مثبت آموزش مجازی
ميباشد.
کلیدواژهها :معلمیار ،یاددهي-یادگيری ،آموزش آنالین ،چالشهای آموزش ،نرم افزار آموزشي
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مقدّمه
پيشرفتهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات ،امکانات و فرصتهایي را برای تدریس حرفهای
فراهم ميآورد که نيازمندیادگيری چگونگي بهرهمندی مفيد و مناسب از این فناوریها ،در فرایند
یاددهي -یادگيری توسط معلمان است(صيف و رستگار.)1387 ،
هرچند که بهکارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در فعاليتهای مدارس قدمت چنداني ندارد
و خصوصاً در بُعد کاربردهای رسمي از طرف دولتها ،تاریخچة این کاربردها بسيار کوتاه است ،ولي
مطالعة پيشينة موضوع نشان ميدهد که کاربردهای تسهيلکنندة فناوری اطالعات در برنامههای
آموزشي به قدری مؤثر و کارا بوده است که برخي از مدارس و تعدادی از معلمان شيمي ،قبل از
تدوین برنامههای جامع دولتي در این زمينه ،خود از این فناوری نوین جهت تسهيل یادگيری
دانشآموزان بهره بردهاند .در واقع روشهای کاربرد فناوری اطالعات در مدارس ،بسيار گوناگون و
متنوع است و این مسئله را ناشي از چند عامل دانستهاند:
• کارایي فوقالعادة فناوری اطالعات خصوصاً در زمينة توليد محتوای آموزشي.
• انعطافپذیری باالی این فناوری در ایجاد و نمایش محتوا به صورتهای گوناگون.
• سادگي استفاده از این فناوری توسط معلمان و دانشآموزان به دليل طراحي مناسب برنامه-
های موجود.
• وجود نوآوری در شيوههای یاددهي معلمان که با تلفيق با فناوری ،باعث ظهور الگوهای بدیع
و کارا ميگردد.
این دالیل موجب ميگردد تا با تنوع وسيعي از روشهای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در
مدارس و در فرایند یاددهي ـ یادگيری مواجه شویم .مثالً تلفن همراه یکي از فناوریهای اطالعات
و ارتباطات 1است که مانند سایر فناوریهای ارتباطي به حوزه آموزش راه یافته و به عنوان آموزش
مبتني بر تلفن همراه مطرح شده است(اتول2005 ،2؛ کراز 3و دیگران .)2017 ،دانشآموزان اغلب به
سه روش عمده یاد ميگيرند :روش شنيداری؛ روش بصری؛ روش جنبشي .مطالعات نشان ميدهد
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بررسی چالشهای آموزش برخط شیمی و ...
اگر در تدریس مباحث آموزشي از ترکيبي از این سه روش،استفاده شود ،تقریباً سه چهارم دانشآموزان
ميتوانند درس را به خوبي بياموزند(هافستين.)1988 ،1
یک چهارم باقيمانده ،بر یکي از این سه روش تاکيد دارند و باید با بهکارگيری یکي از آنها
آموزش یابند .بنابراین ميتوان با اطمينان گفت که اگر آموزش ،از دو روش شنيداری و بصری با
کيفيت مناسب بهره ببرد ،در این صورت ميتوان اغلب دانشآموزان را به شيوهای مناسب آموزش
داد.
دربارة استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامة درسي بحثهای زیادی مطرح شده است
و معلمان برای یادگيری مؤثر ،ميتوانند در مواقع حساس و بر اساس نياز دانشآموزان انواع شيوههای
فناوری اطالعات و ارتباطات را در برنامه درسي به کار گيرند .بنابراین ،شناخت قابليتهای مختلف
فناوری اطالعات و ارتباطات که ميتواند توسط معلمان شيمي به کار برود ،ضروری است.
از آنجایي که قابليتهای مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات (قابليتهای ارتباطي ،رفع
محدودیت زماني و مکاني ،ارائة چندگانة محتوای یادگيری ،قابليتهای تعاملي محيط یادگيری،
شخصيسازی فرایند یاددهي-یادگيری ،دسترسي به اطالعات و مواد یادگيری بيشتر) تأثيرات متنوعي
را در روشهای آموزش علوم ایجاد کرده است؛ اهميت توجّه به ظرفيت باالی فناوریهای نوین و
توسعة حرفهای معلمان را در راستای دستيابي به فنون کاربست آنها در حوزه آموزش دو چندان
ميکند .با قابليت های فراواني که فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش علوم ایجاد کرده است ،به
نظر ميرسد دیگر مسئلهی آموزش علوم این نيست که آیا فناوری اطالعات و ارتباطات باید در برنامه
درسي علوم وارد شود یا خير .به عالوه ،با توجّه به زندگي در جامعه فناورانه که دانشآموزان امروز
دارند و هر لحظه نيز بر تحوالت ناشي از فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگي افزوده ميشود،
نميتوان و نباید انتظار داشت ،آموزش مدرسهای از آن غفلت کند (گيل 2و دیگران ،)2008 ،بلکه امر
مهم در آموزش امروز ،چگونگي ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به برنامه درسي است؛ زیرا تاریخ
تعليم و تربيت جهان نشان داده است که متوليان امر ،در گام نخست با شيفتگي به سراغ فناوریهای
جدید رفتهاند و درباره سودمندی آنها ،حتي مبالغه کردهاند ولي بعد ،دریافتهاند که واقعيت کالس
درس ،با امکاناتي که مشتاقان فناوری در ذهن ترسيم کردهاند ،متفاوت است(گيل و دیگران.)2010 ،
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فناوری اطالعات و ارتباطاتي که کميت و کيفيت فرصتهای آموزش را ارتقا دادهاند ،تحقيقاتي
بر روی محيطهای یاددهي-یادگيری جدید انجام دادهاند .برخي از این تحقيقات ،وبالگ را بستری
مناسب برای آموزش به حساب آوردهاند و ویژگيهایي چون حذف قيد زمان و مکان آموزش ،یادگيری
مستقل و توجّه به مهارتهای فردی ،فراهم کردن محيط بحث و تعامل ،چندرسانهای کردن آموزش،
احيای روحيه پژوهشگری را در فرآیند یاددهي-یادگيری علوم برای آن توصيف کردهاند(بخشعلي
زاده و دیگران.)1396 ،
با توجّه به جایگاه مهم فناوریهای نوین در آموزش اثربخش ،بدون شک این معلمان هستند که
کليد کاربرد اثربخش فناوری را در جهت بهبود یادگيری در دست دارند ،لذا تغيير در نگرش معلمان
نسبت به کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در محيط آموزش ،سبب ميشود که آنها در چرخة
آموزش ،برای همگام شدن به تغييرات پرشتاب عصر حاضر ،یادگيرندگاني مادامالعمر شوند .بنابراین،
پرورش حرفهای معلمان ،نخستين قدم در تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات با برنامه درسي در
حالت عام و تدریس و فرایند یاددهي-یادگيری در حالت خاص است.
با توجّه به آنچه که مطرح شد ،وجود ظرفيتهای بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات دليل مناسبي
است که سياستگذاران نظام آموزشي ،توسعة حرفهای مبتني بر فناوری را برای معلمان در دستور کار
خود قرار دهند .در این زمينه تحقيقات نشان ميدهد که روش کارآمد ،الگوی آموزشي است که به
جای یادگيری کاربرد فناوری ،بر کاربرد فناوری برای یادگيری تأکيد کند و کاربردهای فناوری
اطالعات و ارتباطات را در زمينة یادگيری هدفدار و مربوط به طور عملي بررسي نماید .بدین ترتيب،
معلمان درک درستي از قابليتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس درس پيدا ميکنند و در
جریان آموزش ،به مشتاقترین مدافعان فناوری جدید تبدیل ميشوند (مهرمحمدی.)1386 ،
کشورهای پيشرفته سالهاست که از روشهای تلفيقي یاد دهي-یادگيری بهره ميگيرند و در
این راستا زیرساختهای مناسب و استانداردی دارند .در حالي که بستر آموزش مجازی در کشور ما
هنوز جایگاه خود را نيافته و راه طوالني برای تکميل آن و دست یافتن به استانداردهای جهاني باقي
مانده است .از آنجا که فرآیند یاددهي-یادگيری همواره نيازمند معلم و تجهيزات الزم مانند مدرسه،
کالس درس ،تخته ،گچ یا ماژیک ،دیتا پروژکتور ،شبکة اینترنت و  ...بوده است ،با گذشت زمان،
تلفيق روشهای سنتي و امروزی بسيار ضروری است .تهدید ناشي از ویروس کووید 19-که سبب
تعطيلي مراکز آموزشي در سرتاسر جهان شد ،فرصتي را برای آموزش آنالین فراهم کرد .در این
پژوهش ایفای نقش معلمیاران در آموزش آنالین شيمي متوسطه ،به عنوان دستياران معلم کالس

بررسی چالشهای آموزش برخط شیمی و ...
مجازی بررسي گردید و مهمترین ابزار ما در این تحقيق ،استفاده از نرمافزارهای موجود (واتساپ-1
شاد-ادوب کانکت) در استمرار فعاليتهای آموزشي است.
روش پژوهش
پژوهشگر در این تحقيق ،به دنبال شناسایي و درک جامعي از مهارتهای مورد نياز معلمان شيمي
دبيرستان ،برای تدریس آنالین و الکترونيکي شيمي است و در آن توجّه محقق بيشتر متغيرهای
مهمي است که بر مهارتهای حرفهای معلمان در تدریس الکترونيکي و آنالین شيمي مؤثر هستند.
پژوهش حاضر به روش کيفي و با بهرهگيری از مصاحبههای نيمه ساختارمند انجام شد .جامعة آماری
پژوهش حاضر را استادان دانشگاه تهران و معلمان شيمي ناحية  17آموزش و پرورش تهران و
دانشجویان شيمي تشکيل ميدهند و توزیع جمعيتشناختي مشارکتکنندگان در پژوهش شامل 2
استاد 10،معلم و  13دانشجو و  100دانش آموز است که از آنها مصاحبه به عمل آمد و پس از تماس
و هماهنگي الزم با استادان ،معلمان و دانشجویان ،سؤاالت در فرایند مصاحبه مطرح شد و پاسخهای
مصاحبهشوندگان ضبط و دستهبندی گردید .در نهایت ،نظرات پاسخگویان به سؤاالت پژوهش ،در
مقالة حاضر ارائه گردید.
یافته های پژوهش
-1چالشهای آموزش آنالین

برای دستيابي به یک نقشة راه در توسعه و بهبود آموزش مجازی ،به بررسي تجربهها و چالشهای
موجود معلمان در حوزة آموزش شيمي در زمان شيوع بيماری کرونا که منجر به تعطيلي مراکز
آموزشي شد ،پرداختيم تا به یک اشراف اطالعاتي برسيم .مهمترین این چالش عبارتاند از:
•

نبود زیرساخت و امکانات اولية آموزش آنالین ،همانند اینترنت ،لبتاپ ،گوشيهای
هوشمند و .....

•

راهاندازی شتابزدة شبکة آموزش دانشآموزی( شاد) که در دسترسيهای مورد نياز،
نارسایيهای زیادی وجود داشت.

•

استفادة معلمان و دانشآموزان از برخي شبکههای اجتماعي با وجود ممنوعيت
استفاده از آنها .
Whatsapp

1

پژوهش در آموزش شيمي ،سال سوم ،شماره  ،1بهار 1400

•

افزایش تعداد دانشآموزان شرکتکننده در آموزش آنالین و عدم پاسخگویي سامانه.

•

عدم تسلط مدیر و معاونتهای مدارس بر دانشآموزان.

•

درخواستهای شبانه روزی دانشآموزان از معلمان و به هم ریختگي برنامة تدریس
معلمان.

•

چالش بزرگ ارزشيابي بعد از یاددهي-یادگيری.

•

نحوة حضور و غياب به صورت نامطلوب و اعالم حضورکردنهای وقت و بي وقت در
زمان آموزش.

•

چگونگي دریافت فایلها و پاسخبرگهای دانشآموزان در گروههای کالس مجازی.

•

چالش تصحيح به موقع تکاليف تا قبل از برگزاری کالس مجازی دیگر و اعالم نتيجه.

•

امکان گفتگوهای دوستانه و رعایت نکردن برخي مسائل اخالقي.

•

تحميل هزینههای سنگين آموزش مجازی برخانوادهها.

ابعاد مختلف این چالشها در شکل( )1نمایش داده شده است:

شکل -1چالشهای آموزش آنالین و فناورانه

بررسی چالشهای آموزش برخط شیمی و ...
البته معلمان با وجود چالشهای موجود ،با استفاده از سيستم پيام کوتاه (در برنامه کاربردی شاد)
در تالش بودند تا بتوانند محتوای درسي خود را در زمانهای معين ،برای دانشآموزان ارسال نمایند
تا خللي در آموزش ایجاد نگردد.
 -۲چشماندازهای آموزش آنالین

همچنان که بارش برف و باران و تگرگ با وجود جاری شدن سيل و خطرات ناشي از آن باعث
سرسبز شدن طبيعت و پر شدن منابع آب ميگردد ،چالشهای فراوان ناشي از آموزش آنالین نيز،
سبب ایجاد چشماندازهای گوناگوني شد که تحولي اساسي را در رویکرد آموزشي و پرورشي کشورمان
ایجاد کرد.
❖ امکان استمرار آموزش و پرورش با وجود تعطيلي مدارس و دانشگاهها.
❖ استفاده از امکانات گوشي هوشمند به جای تخته سياه یا وایتبرد و گچ و ماژیک و
دیتا پروژکتور.
❖ روانشدن ترافيک شهری ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش آالیندهها ،کاهش خطر
گرمایش جهاني.
❖ تبدیل پنجرة بسته یا نيمه باز وزارت آموزش و پرورش ،به آموزش و پرورش مجازی
و فناورانه.
❖ افزایش مهارتهای یاددهي-یادگيری.
❖ انعطافپذیری و قابليت تکرار بيشتر در آموزش مجازی.
❖ تعامل معلم و دانشآموز در طول شبانهروز و جبران راحت درسهای عقب افتاده.
❖ فرصتي جدید برای دانش آموزان خجالتي در ارتباطگيری حضوری.
❖ بروز و ظهور خالقيت دانشآموزان خالق در زمينه یاددهي-یادگيری مجازی و
فناورانه.
❖ افزایش مهارت توليد محتوای درسي در سطح وسيعتر و انتشار محتواهای توليد شده.
❖ مناسب بودن این نوع آموزش برای افراد پرمشغله و کودکان کار.
❖ احساس ضرورت و استمرار آموزش آنالین (برخط) در کالسهای حضوری.
❖ افزایش توجّه و آشنایي با رشتههای مهندسي و فناوری و انتخاب رشتة هدفمند برای
آینده تحصيلي و شغلي.
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❖ همافزایي بيشتر بين معلمان و دانشآموزان و دانشجو معلمان سراسر کشور.
❖ آزمون تستي مجازی با طراحي آسان ،ارائه نتيجه سریع و امکان کثرت برگزاری آن،
راهي به سوی توسعة پایدار از مسير شيمي سبز (کاهش ترافيک شهری ،کاهش
مصرف کاغذ و سایر لوازم مورد نياز)گردید.
❖ برگزاری دورههای ضمن خدمت در دانشگاه فرهنگيان ،برای آشنایي با آموزش مجازی
و فناورانه.
 -3ایدة معلمیاران در آموزش آنالین

ایدة ارتباط و تعامل بين معلمیاران(دانشجویان کاروز دانشگاه فرهنگيان) و فراگيران ،در ابتدا با
یک پيام ساده در گروه واتساپي آغاز شد و معلمیاران داوطلب ،سازماندهي فعاليتها و تعامالت کالس
مجازی شيمي را بر عهده گرفتند .مهمترین روشهای همراهي معلمیاران برای یاددهي-یادگيری
عبارت بودند از:
•

معلم موضوع تدریس را طبق برنامة درسي انتخاب کرده و معلمیاران داوطلب برای
آموزش مفهوم مورد نظر اعالم آمادگي ميکردند.

•

معلمیاران پس از بررسي موضوع ،با استفاده از نرمافزارهای آموزشي ،فيلم ،عکس و
نمونه سوال به تهية محتوای آموزشي ،ميپرداختند.

•

پس از ارائة محتوایِ یکي از معلمیاران ،سایر معلمیاران دربارة مطالب وی نظر داده
و استاد راهنما به عنوان ناظر علمي اشکاالت احتمالي را رفع مينماید.

•

ارسال محتوای توليد شده به گروه اصلي دانشآموزان ،در زماني که همه در کالس
مجازی حضور داشته باشند.

•

شرکت همة معلمیاران در فرایند یاددهي درس جدید و همفکری آنان برای رفع
اشکال موارد آموزشي با استاد راهنما و معلمیاران دیگر.

•

فعاليت تيمهای  5یا  6نفره از معلمیاران به همراه معلم کالس ،برای رفع اشکال و
آمادهکردن دانشآموزان برای آزمونک جلسه بعدی.

•

شرکت دانش آموزان فعال در محيط مجازی برای پيش برد اهداف کالس.

•

ارسال پاسخبرگهای دانش آموزان به گروه معلمیاران ،تا تيمهای  6نفره آنها را
تصحيح نموده و ليست نمرات به گروه اصلي ارسال شود.
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•

فرآیند ارزشيابي به صورت یک در ميان انجام ميشد و گاهي معلمیاران،سواالت
آزمونک ارزشيابي را طراحي مينمودند.

•

معلم کالس ،پاسخبرگ معلمیاران را تصحيح نموده و نتایج اعالم ميشد.

•

در نهایت همدلي و همراهي معلمیاران ،یاد دهي-یادگيری مجازی را سهل و آسان
مينمود.

 -4چشماندازهای طرح معلمیاران

با اجرای طرح معلمیاران ميتوان در آموزش مجازی ،در کاهش چالشها و دست یابي به چشم
اندازها به موفقيت خوبي رسيد که در اینجا به چند مورد از چشم اندازهای شاخص اشاره ميشود:
▪

یاری رساندن طرح معلم یار به معلمان ،برای عبور از چالشهای آموزش مجازی.

▪

استمرار کارورزی مجازی دانشجومعلمان شيمي دانشگاه فرهنگيان در مدارس
هدف.

▪

امکان کسب تجربة آموزش مجازی برای دانشجویان کارورز ،با نظارت معلم و
استاد راهنما.

▪

کاهش فشار حداکثری معلمان به خاطر حضور تعداد زیادی از دانشآموزان در
یک گروه اصلي و نيز کاهش فشار عصبي و روحي و رواني دانشآموزان.

▪

امکان پاسخگویي سریعتر دانشآموزان به سواالت و امکان مدیریت ارزشيابي در
دریافت پاسخبرگها و تصحيح راحت و به موقع آنها.

▪

تسریع در اعالم نمرهها.

▪

انگيزه و تالش بيشتر دانشآموزان برای جبران کاستيها در جلسات بعدی.

▪

افزایش امکان ارتباط با همکالسيها در فضای مجازی.

▪

توليد انواع محتوای درسي برای ارسال به کالس مجازی شيمي ،با هدایت و
مدیریتِ معلم راهنمای کالس.

▪

امکان بهرهمندی از همياری ،همفکری و همدلي سایر همکاران شيمي در سراسر
ایران اسالمي.
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شکل -4نمودار میانگین نمرات پنج آزمونک ارزشیابی تشریحی گروه معلمیاران

برای نمونه در شکل( )4ميانگين نمرات چهار آزمونک ارزشيابي یکي از کالس تحت پژوهش به
عنوان «نتایج مشارکت فعال معلمیاران در کالس مجازی با معلم شيمي دهم » نشان داده شده است.
نتایج نشان ميدهد که استفاده از دانشجومعلمان کارورز شيمي که با نظارت معلم و استاد راهنمای
کارورزی ،در توليد و ارسال محتوا و نيز در فرایند رفع اشکال کالسهای مجازی آنالین ،همکاری
داشتند ،سبب شد که ميانگين نمرات در پنج آزمونک باالی  18/4شود و شاخص بيانگر موفقيت و
بهبود فرایند آموزشي باشد.
این ابتکار عمل در کارورزی مجازی ،کمک بسيار بزرگي به مدارس هدف نمود ،زیرا هم درس
کارورزی تعطيل نشد و هم طرحها و پروژههایي جدیدی با توجّه به محدودیت زماني برای کارورزان،
تعریف و اجرایي شد .همچنين به معلم راهنما و استاد راهنمای کارورزی کمک شایاني شد .کالسهای
رفع اشکال مجازی که دانشجومعلمان کارورزی تشکيل دادند ،با استقبال فراوان دانشآموزان کالس
مجازی (سه گروه تدریس جهادی) مواجه شد و اندوختهای برای دانشجو معلمان کارورزی شيمي ،در
آموزش آنالین مدارس گردید .جدول  1محتواهای درسي توليد و ارایه شده ،در کالسهای مجازی
شيمي ،در طرح معلمیاران را نشان ميدهد.
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جدول -1انواع محتوای درسی تولید شده برای استفاده در طرح معلمیاران کالس مجازی شیمی
روشن
ردیف

نام و حجم محتوای درسي ویدیویي توليد شده

توليد کننده

اکسيدها-سوختن – اکسایش ،انحاللپذیری -انواح محلول ،مولکول
1

های قطبي -ناقطبي ،الکترونهای ظرفيتي ،جدول تناوبي تعيين

پایه دهم

گروه-دوره عنصرها ،الیه ظرفيت ،آرایش الکتروني ،اثر گلخانهای،

کالس 103

شيمي سبز ،مسایل درصد جرمي،
2
3

مسائل غلظت موالر ،ppm ،درصد جرمي
مول -جرم -تعداد گونه ،رابطه دما و حجم گازها (قانون شارل) ،رابطه
حجم و فشار گازها (قانون بویل)،

پایه دهم کالس 103
پایه دهم کالس 102

اوزون مولکولي با دوچهره ،درصد جرمي و  ، ppmآموزش توليد
4

محتوا ،هوامعجوني ارزشمند (با کمک ارميا اميری) ،ما در کف

پایه دهم

اقيانوسي از هوا زندگي مي کنيم ،طيف نشری خطي -نور ،چه بر سر

کالس 101

هوا کره مي آوریم ،ردپای کربن دی اکسيد ،انحالل پذیری در آب
5

کدام مواد محلول مي سازند ،انواع انحالل ،انحالل گازها در آب

6

مولکولهای قطبي -ناقطبي ،مسائل انحاللپذیری

7

ویدیوی حل نمونه سوال خرداد ماه
تبدیل اتمها به یون ،فرمولنویسي ،واکنش جابجایي دوگانه و موازنة

8

آنها ،منابع اقيانوسي و غيراقيانوسي آب ،مواد موجود در آب دریا ،آب
آهنگ زندگي،

9
10

کنکور مسائل استوکيومتری
ایزوتوپها ،ترکيب درصد عنصرهای سازنده زمين و مشتری ،ساختار
لوویس

پایه دهم کالس 104
پایه دهم 102
پایه دهم کالس 104
پایه دهم
کالس 104
پایه دهم کالس 102
پایه دهم کالس 104

11

ساختار اتم

پایه دهم کالس 103

12

حل مسائل شيمي

پایه دهم کالس 104
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نتایج و بحث
اطالعات به دست آمده از چالشها و چشماندازهای طرح معلمیاران ،به بهبود فرایند آموزش آنالین
کمک کرد تا با توجّه به پذیرش جامعه آموزشي کشور ،زمينه برای آموزش مؤثر ،تعاملي و فراگير
آنالین فراهم شود .معلمیاران با شرکت در سامانة مدیریت یاددهي-یادگيری الکترونيکي ،کمبودها را
به فرصتها تبدیل کرده ،روند آموزش را به طور خودکار مدیریت نمودند.
شکل  3چارت کلي معلمیاران پایة دهم یکي از دبيرستانها را نشان ميدهد .با توجّه به کمبود
امکانات آموزشي در واتساپ و شاد در مقایسه با برنامة ادوب کانکت 1و اسکای روم 2و همچنين
تدریس همزمان یک معلم به  138دانش آموز پایه دهم و  112دانش آموز پایه دوازدهم ،حضور مؤثر
معلم یاران در پيشبرد اهداف آموزشي و هدایت کالس مجازی ثابت شد و با انجام پژوهش ،نتایج زیر
به دست آمد:
•

ایجاد نگرش حرفهای نسبت به یکي از مهم ترین بخشهای آموزش مجازی.

•

افزایش ميزان عالقهمندی دانشآموزان به شرکت در کالسهای آموزشي آنالین و یادگيری
مهارتهای جدید.

•

تسلط بيشتر معلمها در تدریس آنالین و تجربهاندوزی معلمیاران در مدیریت سامانة آموزش
مجازی.

•

تدوین استانداردهای الزم برای آموزش آنالین.

•

دسترسي به فرایند ارزشيابي در آموزش آنالین .

•

ارائه کارورزی به روش جدید در سامانه آموزشي الکترونيکي.

•

توليد بيش از 50فایل پاورپوئينت توسط معلمیاران (تبدیل کتاب درسي به پاورپوئينت).

•

توليد و انتشار محتوای فن آوری آموزشي 3محتوای درسي با راهنمایي معلم شيمي.

•

جستجو ،ذخيره و توليد فایلهای ویدیوئي محتوای درس و به ویژه آزمایشهای شيمي.

•

به کارگيری محتوای ویدیویي سایر همکاران شيمي ،در کالس آموزش مجازی شيمي.

1

Adobe connect
Sky room
3
)Technological pedagogical content knowledge (TPACK
2
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شکل -3چارت تشکیالت معلم یاران در فرایند یاددهی-یادگیری کالس مجازی شیمی

پیشنهادها
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر و برای بهبود روند یاددهي-یادگيری الکترونيکي و تأثير
مطلوب آن در آموزش مجازی ،موارد زیر پيشنهاد ميگردد:
❖ تقویت زیرساختها و امکانات الکترونيکي و اینترنتي برای تحقق عدالت آموزشي.
❖ برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش آنالین ،برای فرهنگيان ،اوليا و
دانشآموزان.
❖ فراهمکردن تسهيالت الزم برای اجرای طرح معلمیاران ،در همة درسها و در تمام
مقاطع تحصيلي.
❖ تشویق معلمیاران به نحو شایسته از جمله با دادن نمره و اختصاص برخي تسهيالت
به آنان.
❖ ایجاد اتاقهای هوشمند در مدارس برای کمک به آموزشهای مجازی.
❖ به کارگيری گوشي یا تبلت در کالسهای دورة متوسطه ،به خصوص در کارگاه یا
آزمایشگاه مجازی شيمي .محققان دانشگاه" ناتينگ هام" نيز به این نتيجه رسيدند
که تلفن همراه مي تواند به عنوان یک وسيله کمک آموزشي مناسب مورد استفاده
قرار گيرد.
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❖ استفاده از برنامه هایي که قدرت ،نفوذ و تأثيربينایي را در آموزش نمایانتر ميکند
(آموزش مجازی همراه با امکان ارتباط صوتي-تصویری مانند ادوب کانکت).
❖ اختصاص بستههای اینترنت رایگان به معلمان و دانشآموزان در طول سال تحصيلي.
تشکر و قدردانی
از واحدهای زیر بابت همکاری در مراحل مختلف اجرای طرح تقدیر و تشکر ميگردد :گروه شيمي
دانشگاه فرهنگيان تهران ،پردیس شهيد دکتر بهشتي؛ معلمان شيمي در استانهای مختلف کشور،
کارشناسان گروه شيمي منطقه  17تهران ،دانشجومعلمان کارورزی دانشگاه فرهنگيان پردیس شهيد
دکتر بهشتي تهران ،مدیریت دبيرستان نمونه دولتي شهيد احمدی روشن (هدایت) ،مدیریت
دبيرستان عالمه طباطبایي ،مدیریت دبيرستان شاهد وارثان حسين (ع) ،معلمیاران فعال پایههای
دهم و دوازدهم منطقه  17تهران.
منابع
بخشعلي زاده ،شهرناز ،بروجردیان ،ناصر(.)1396شناسایي بدفهمي های رایج دانش آموزان پایة چهارم ابتدایي
در حوزة محتوایي هندسه و اندازه گيری و مقایسة عملکرد آن ها با ميانگين عملکرد در سطح بين
المللي ،فصنامه علمي نوآوری های آموزشي126-101 ،)4(16 ،
حسيني خواه ،سيداحمد  ،زرین ،محمدجواد  ،اميدآرا ،شجاع(.)1397آموزش شيمي از طریق به کار بردن
تکنولوژی تلفن همراه،دهمين کنفرانس آموزش شيمي ایران،تهران.
صيف ،محمدحسن؛ رستگار ،احمد( .)1387کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند دانش محوری،
ماهنامه مهندسي فرهنگي ،سال دوم ،شماره 15و .16
مهر محمدی ،محمود ( ،)1386فن آوری اطالعات و ارتباطات و نسبت آن با آموزش و پرورش ،فصلنامه
تعليم و تربيت109-85 ،)4( 89،
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Abstract
The threat posed by the Corona virus provided a good opportunity to address
technological education in universities and schools. This study was conducted to
investigate the challenges and to provide solutions to improve online e-learning
and its impact on students' academic achievement during the COVID-19 virus
disease era of educational centers by implementing the Teacher-assistant project.
The study sample used the form of teaching activities in the online classroom, the
item of observing the practical activities of the teacher and members of the
educational groups. With the help of a group of students and teachers of
chemistry, online education was studied and explored from different aspects. In
this study, the challenges and perspectives of online education became more
apparent. The data obtained from the research were then summarized and
analyzed in a coherent manner and suggestions were made in accordance with
each challenge. It is important that e-learning can play an effective role even in
face-to-face classes, along with increase participation. Active students, producing
a variety of electronic content, increasing the enthusiasm and interest of learners,
increase parental satisfaction, how to manage online classroom, improve online
learning process, increase interaction in e-learning, increase teacher efficiency
and provide internships in a new way with very good results.
Keywords: Teacher Assistant, Teaching-learning, Online education, Learning
challenges, Educational software.
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