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 چکیده
مشکالت آموزش آنالین شيمي در دوران بيماری ویروس  ها وهدف از این پژوهش بررسي چالش   

های بسته و یک پرسش نامه استفاده شده که شامل پرسشاست. در این پژوهش از روش پرسش 19-کووید

آموزان یکي از مدارس تهران و تعدادی از معلمان و نفر از دانش 100باز بود. جامعه آماری پژوهش

آموزان و معلمان و دانشجومعلمان کارورزی به صورت جداگانه ی دانشدانشجومعلمان کارورزی بود که برا

نامه در فرم نگار گوگل تهيه شد. طبق نتایج به دست آمده، بيشترین مشکالت مربوط به اثربخشي کم پرسش

آموزش آنالین نسبت به آموزش حضوری؛ سطح ارزشيابي باال نسبت به سطح تدریس و نيز مشکالت مربوط 

هایي که در پرسش باز مطرح شد، بيشتر شامل عدم تعامل چهره به چهره در سکای روم بود. چالشبه سامانه ا

آموزان به تلفن همراه و اینترنت، عدم برگزاری دورة آشنایي با آموزش آموزش آنالین، عدم دسترسي دانش

های آنالین بود. در برگزاری آزمونعدالتي و بي ، ارایه تکاليف زیادافزارهای مورد نياز برای معلمانآنالین و نرم

هایي برای معلمان و بنابراین، تغيير روش تدریس به آموزش آنالین باعث به وجود آمدن مشکالت و چالش

 رود با همکاری نهادهای مسئول این مشکالت برطرف گردد.آموزان شده که انتظار ميدانش

 

یار، معلمآموز، معلمشيمي، دانش آموزشآموزش آنالین،   :هاواژهکلید

                                                           
  ) gmail.com9376rezanouri@(:  مسئول نویسنده *

 13/8/1400تاریخ پذیرش:             16/5/1400تاریخ دریافت:     

 پژوهشی مقاله

http://chemedu.cfu.ac.ir/


 

1400 تابستان، 2، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 مه مقدّ

 تعطيلي به منجر و گرفته قرار 19-کووید شيوع تأثير تحت جهان سراسر در آموزشي هایسيستم

ها با توجه به این شرایط است، به طوری که مدارس و دانشگاه شده هامدارس و دانشگاه کل تقریباً

مهم مجبور شدند از سيستم آموزشي سنتي که در آن تعامل چهره به چهره در فرآیند تدریس بسيار 

، 1است )هوانگ گرفته قرار مطالعه مورد هادهه برای آنالین اند. آموزشبود به آموزش آنالین روی آورده

 با آنالین یادگيری روی بر تحقيقاتي معيارهای و هامدل ها،نظریه مطالعات، از بسياری. (2020

 از بسياری به شيمي، آنالین آموزش طریق هستند. از متمرکز آنالین دوره طراحي و آموزش کيفيت،

 شيمي، آنالین آموزش منابع جمله کرد، از پيدا دسترسي عالي و متوسطه آموزش در توانمي مباحث

 هایبرنامه و هافعاليت و یادگيری تقویت برای آنالین هایفيلم آنالین، خودآموزی و دور راه از آموزش

متنوع هم در آموزش آنالین به راحتي بهره های توان از فناوریچنين ميبرای یادگيری، هم آنالین

و  2توان در حين تدریس از آزمایشگاه مجازی برای تدریس شيمي استفاده کرد )چنبرد، مثالً مي

 (.2020همکاران، 

 و آموزش هایروش از استفاده اما داد، انجام کجا هر در توانمي را فراگيرپسند  و آموزش کارآمد

 آموزش هایروش و دارد. فرآیندها مختلف ابزارهای و هااستراتژی ها،مهارت به نياز آنالین یادگيری

 هایویژگي بر تسلط .است متفاوت حضوری کالس یک در آموزش سنتي مدل با آنالین یادگيری و

 برای کارآمدتری هایروش شامل در کالس، آنالین آموزش بهينه انجام برای نياز مورد فردمنحصربه

 یادگيری محيط آنالین آموزش .است آنالین هایکالس در آموزاندانش موفقيت از حمایت

برای  مکاني هر از اینترنت، به خوب دسترسي شرط به تا کندمي فراهم فراگيران برای را پذیرانعطاف

 در که چهآن به نسبت بيشتری بسيار هایچالش آنالین آموزش ابتدا، یادگيری استفاده نمایند. در

(. در بستر 2021، 3است )گيری و دوتا کرده ایجاد شود،مي ارائه پشتيباني سيستم یک عنوان به کار

توان عالوه بر آموزش مفاهيم تئوری، به سراغ نمایش آزمایشگاه مجازی آموزش فناورانه مي

چنين و هم ( از جمله نمایش انجام واکنش های جانشيني یگانه، دوگانه2018و همکاران،  4)داونپورت

                                                           
1 Huang 
2 Chen 
3 Giri and Dutta 
4 Davenport 



 

 

 یمیش نیها در آموزش آنالاندازها و چالشچشم

چنين ( برای آموزش اثربخش بهره برد. هم2017و همکاران،  1يمي تغييرات هواکره )مهافيتجسم ش

های فضای وب در مدیریت زمان در حين آموزش آنالین های مختلف و کارگاهاستفاده از منابع سایت

 (.2020بسيار مفيد است )چن و همکاران، 

و یادگيری شيمي را در آموزش عالي های آموزش آنالین ها و چالشدر پژوهشي هوانگ، موفقيت

ي قرار داده است. در این پژوهش عدم تعامل چهره به مورد بررس 19-چين در زمان بيماری کووید

دهد چنين نتایج نشان ميهای اصلي مطرح شده و همچهره در آموزش آنالین به عنوان یکي از چالش

بر اینترنت آشنا بوده و تعامل های مبتنيیکه برای موفقيت در آموزش آنالین باید معلمان با فناور

آموزان را در آموزش آنالین حفظ چنين عالقه و تعامل دانشآموز را بهبود بخشيده، همدانش-معلم

 (.2020کنند )هوانگ، 

های آموزش برخط شيمي و ارایه راهکار برای بهبود در پژوهشي دیگر رنجبر و همکارانش، چالش

یار را بررسي کردند. در این پژوهش هدف اصلي بررسي توليد محتوا توسط معلمآن با اجرای طرح 

دهد تأثير خوبي در فرآیند یادگيری باشد که نتایج نشان ميیاران تحت نظارت معلم کالس ميمعلم

 (.1400آموزان دارد )رنجبر و همکاران، دانش

ای طراحي شده و در نامهرسشین پها و مشکالت آموزش آنالدر این پژوهش برای بررسي چالش

های شيمي که ها و دانشجومعلمآموزان، تعدادی از معلمیکي از مدارس تهران، برای تعدادی از دانش

 کارورزی داشتند اجرا شده است.

 

 پژوهش روش

ای از نامه عبارت از مجموعهنامه استفاده شده است. پرسشدر این پژوهش از روش پرسش 

اند تا وضعيت نگرش افراد نسبت صورت باز یا بسته )دارای مقياس( طراحي شدهها است که به پرسش

ه صورت پرسش ب 11در این پژوهش تعداد  (.1387)خاکي، به یک واقعيت از طریق آن ارزیابي شود 

آموز در دانش 100نگار گوگل طراحي و از تعداد پرسش به صورت پاسخ باز در فرم 1پاسخ بسته و 

پرسش به صورت پاسخ بسته و  10چنين تعداد هم (.1هران اجرا شده است )جدولیکي از مدارس ت

نگار گوگل طراحي و در بين معلمان و دانشجومعلمان که دوره پرسش به صورت پاسخ باز در فرم 1

 (.2کارورزی داشتند و از مناطق مختلف بودند، اجرا شده است )جدول

                                                           
1 Mahaffy 
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 آموزاننامه دانشهای مطرح شده در پرسشپرسش .1جدول

 عالي خوب متوسط ضعيف هاپرسش ردیف

1 
طور کلي به سامانه کارسنج )اسکای روم( دبيرستان چه به

 دهيد؟ امتيازی مي

    

2 
های ارائه شده و ارسال شده در ها و جزوهطور کلي به فایلبه

 دهيد؟های مختلف چه امتيازی ميدرس

    

3 

های اختصاصي طور کلي در درسها بهبه اثربخشي ارائه معلم

شناسي( چه امتيازی )ریاضي، فيزیک، شيمي و زیست

 دهيد؟مي

    

4 
های عمومي طور کلي در درسها بهبه اثربخشي ارائه معلم

 دهيد؟)دیني، فارسي، عربي و...( چه امتيازی مي

    

5 
مجازی چه امتيازی به عوامل مدیریتي دبيرستان در آموزش 

 دهيد؟مي

    

6 
ها برای ارائه تدریس در بستر به ميزان آشنایي و تسلط معلم

 دهيد؟کارسنج چه امتيازی مي

    

7 
ها به چگونگي و اثربخشي روند ارائه تکاليف و بازخورد معلم

 دهيد؟های مختلف چه امتيازی ميدر درس

    

8 
در آموزش مجازی به یادگيری -با توجه به کيفيت یاددهي

 دهيد؟چه امتيازی مي« ارزشيابي تشریحي»کيفيت سؤاالت 

    

9 
یادگيری در آموزش مجازی به -با توجه به کيفيت یاددهي

 دهيد؟چه امتيازی مي« ارزشيابي تستي»کيفيت سؤاالت 

    

10 
به اثربخشي تشکيل گروه رفع اشکال تحت نظارت معلم 

 دهيد؟امتيازی ميچه « طرح معلم یاران»کالس 

    

11 
های برنامه آموزان در غير ساعتبه لزوم ارتباط معلم و دانش

 دهيد؟هفتگي در بستر شاد و واتساپ و ... چه امتيازی مي
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 نامه معلمان و دانشجومعلمان کارورزی شیمیهای مطرح شده در پرسش: پرسش2جدول

 عالي خوب متوسط ضعيف هاپرسش ردیف

1 

 بستر از شما استفاده برای تحصيليسال ابتدای درآیا 

به  الزم راهنمایي و آموزش کارسنج )اسکای روم(،

 هستيد؟ قائل امتيازی چه اقدام این برای آمد؟ عمل

    

2 

 از آنالین هایکالس برگزاری ضمن راهنمایي برای

 اختصاص امتيازی چه( ادمين) مدرسه مدیریت طرف

 دهيد؟مي

    

3 

 خودتان استفاده امکان و آشنایي ميزان و سطح به

 امتيازی چه تدریس ارائه برای مشکل، بدون

 دهيد؟مي

    

4 

 به ورود برای آموزاندانش و خودتان راحتي برای

 آرامش با شروع و دردسر و مشکالت از دورکالس؛ به

 دهيد؟مي امتيازی چه تدریس؛ الزم

    

5 

 بارگذاری جهت کارسنج بستر از شما کلي رضایت

 از اشکال رفع و نوشتن و اسالیدها ها،فایل

 چقدر است؟ تصویر، و صدا کيفيت و آموزاندانش

    

6 

 مانند حضوری آموزش حين در مشکالتي وجود با

 سياه تخته بر تسلط عدم و زیاد کالسيهم تعداد

 ميزان به ناخواسته؛ صدای و سر و( بردوایت)

 امتيازی چه کارسنج در آنالین آموزش اثربخشي

 دهيد؟مي

    

7 

 سازیشبيه و فيلم مجازی، آزمایشگاه از استفاده برای

 چه شيمي؛ آموزش اثربخشي برای....  و انيميشن و

 دهيد؟مي امتيازی

    

8 

= آنالین نماینده) آموزیدانش اپراتور وجود به

 و آموزاندانش بيشتر ارتباط حفظ برای( یارمعلم

 هستيد؟ قائل امتيازی چه کالس؛ معلم
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9 

 ادمين ویژه به) مدرسه مدیریتي عوامل نظارت به

 و معلمان راهنمایي و خطا رفع جهت( کارسنج

 چه نگراني؛ رفع و آمده پيش وضعيت از آموزاندانش

 دهيد؟مي امتيازی

    

10 

 است؛ آموزش در مهم عامل یک منظم غياب حضور

 از معلمان و آموزاندانش غياب حضور کيفيت به

 چه تلفني؛ پيگيری و آموزشي هایمعاونت سوی

 دهيد؟مي امتيازی

    

 

 نتایج و بحث

ها آموزان، معلمان و دانشجومعلمان کارورزی شيمي از طریق لينک داده شده به پرسشدانش 

کارورزی و نتيجه پاسخ معلمان و دانشجومعلمان  1آموزان در نمودارپاسخ دادند و نتيجه پاسخ دانش

 آورده شده است. 2شيمي در نمودار

 

 
 های طرح شدهآموزان به پرسشدرصد پاسخگویی دانش .1نمودار
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 آموزان در آموزش آنالین داشتند عبارت است از:بيشترین نارضایتي که دانش 1طبق نمودار 

کردند که آموزان در پرسش پاسخ باز مطرح در این مورد دانش مشکالت مربوط به اسکای روم: -1

 15گرفتند که باید به طور ميانگين بعضي مواقع هنگام ورود به این سامانه در صف انتظار قرار مي

شد تا چنين در این سامانه تدریس معلم ضبط نميدقيقه منتظر بمانند تا به کالس وارد شوند و هم

تدریس را دیده و از درس اند در کالس حضور داشته باشند، در وقت دیگری آموزاني که نتوانستهدانش

اند آموزان باید یک نرم افزار در این بستر داشته باشد، عبارتهایي که از نظر دانشعقب نمانند. ویژگي

 از:

الف( کيفيت خوب در حين تدریس و بدون قطعي ب( ضبط جلسات تدریس معلم  ج( همزماني 

 تصویر و صدا  د( استفاده آسان

آموزان معتقد بودند که در آموزش دانشهای اختصاصی: برای درساثربخشی کم آموزش آنالین  -2

آموزان در های اختصاصي مثل شيمي تحت تأثير قرار گرفته و باعث شد که دانشآنالین بيشتر درس

 ها به خوبي مطالب را یاد نگيرند.این درس

این دوران همکاری  طبق گفته دانش آموزان عوامل اجرایي در نارضایتی از عوامل اجرایی مدرسه: -3

 آموزان و والدین داشتند.خيلي کمي با دانش

چنين همزماني تکاليف اکثر تکاليف بيشتر و هم ارائه تکالیف بیشتر از سوی بعضی از معلمان: -4

های اندازی سيل تکاليف از جمله چالشآموزان بود)بارش تکاليف و راهها موجب نارضایتي دانشدرس

 دارس بود(.آموزان و مجدی دانش

 سطح ارزشیابی باالتر از سطح تدریس -5

آموزان از سطح جزوه )درسنامه( ارائه شده توسط معلمان رضایت چنين طبق این نمودار دانشهم 

کافي نداشتند و مطرح کردند که در جزوة برخي از معلمان، مطالب درسي خوب توضيح داده نشده 

جزوه مطالب را یاد بگيرند. هرچند برخي از معلمان جزوه توانند با استفاده از آموزان نميو دانش

رود که سایر معلمان نيز در این مورد تالش بيشتری برای یادگيری خوبي ارائه داده بودند و انتظار مي

 آموزان داشته باشند.بهتر دانش

آن مواجه  آموزان باروم یکي دیگر از مشکالتي بود که دانشعدم آشنایي برخي از معلمان با اسکای

بودند و این عدم آشنایي در تدریس و یادگيری مطالب، تأثير زیادی داشته و اگر معلمي این توانایي 

 تواند در یادگيری مطالب نقش بسزایي داشته باشد.را داشته باشد مي
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یاران ها در دوران آموزش آنالین اجرا کردند، استفاده از طرح معلمیک طرح خوب که بعضي از معلم

آموزان آموزان در شبکة شاد تشکيل شد و یک نفر از دانشهایي در بين دانشد که در این طرح گروهبو

آموزان با هم رفع اشکال کرده و اگر مشکل شد و در این گروه دانشیار انتخاب ميفعال، به عنوان معلم

طرح استفاده کنند کردند. بهتر است بقيه معلمان نيز از این شد، از معلم کالس سؤال ميحل نمي

 توانند مطالب را یاد بگيرند.آموزان در کنارهم بهتر ميچون دانش

 

 
 های طرح شدهدرصد پاسخگویی معلمان و دانشجومعلمان کارورزی شیمی به پرسش .2نمودار

 

بيشترین نارضایتي که معلمان و دانشجومعلمان کارورزی شيمي در آموزش آنالین  2طبق نمودار 

 عبارت است از:داشتند 

 افزار اسکای روم آشنایی نداشتن معلمان با نرم -1

توانند در تدریس افزارهای مشابه نداشته باشند، نميروم یا نرماگر معلمان آشنایي کافي با اسکای 

 آموزان مطالب را یاد نگرفته و دچار مشکل شوند.شود که دانشموفق شوند و این باعث مي

 آنالین نسبت به آموزش حضوریاثربخشی کم آموزش  -2
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باتوجه به عوامل مختلفي که از سوی معلمان مطرح شد و در ادامه بررسي خواهد شد، آموزش  

آموزان آنالین اثربخشي کمتری نسبت به آموزش حضوری دارد و در دوران آموزش آنالین، دانش

 زیادی نتوانستند مطالب را یاد بگيرند.

 سازها در حین تدریس.مجازی و بقیه شبیه عدم استفاده از آزمایشگاه -3

آموزان شناسي استفاده از آزمایش در یادگيری دانشهایي مثل شيمي و زیستدر تدریس درس 

و آموزش آنالین، امکان استفاده 19-نقش بسزایي دارد که با توجه به شرایط بيماری ویروس کووید

های مربوط به انجام ز آزمایشگاه مجازی یا فيلماز آزمایشگاه فراهم نيست و بهتر است برای جبران، ا

توانند در آزمایشگاه مجازی، آزمایش انجام دهند و مطالب آموزان نيز ميها استفاده شود. دانشآزمایش

 را به خوبي یاد بگيرند. 

های معلمان و دانشجومعلمان کارورزی شيمي، بيشترین مشکل در آموزش ها و گفتهطبق بررسي 

ترین و مؤثرین مواردی هست که در دم وجود تعامل چهره به چهره است که یکي از اصليآنالین، ع

شود که معلم هنگام تدریس آنالین متوجه آموزان نقش دارد. این مسئله باعث ميیادگيری دانش

آموز شخص دیگری را به آموز است یا دانشنشود که آیا این شخصي که در کالس هست خود دانش

های توان بازخورد مؤثری داشت؛ چرا که در کالسچنين نميکالس فرستاده است، همجای خود به 

توانستند متوجه شوند که آیا آموزان، ميحضوری معلمان از طریق تعامل چهره به چهره با دانش

های حضوری هم از طریق پاسخ اند یا خير؟ و این بازخورد در کالسآموزان درس را فراگرفتهدانش

که در شد، در حاليپذیر ميالعمل آنان )حاالت صورت و ...( امکانز و هم از طریق عکسآمودانش

توان تشخيص قطعي داد. شود که از طریق آن نميکالس آنالین این امر فقط محدود به پاسخي مي

آموزان است که نتيجة آن های دانشها، شيطنتهای مضاعف برای معلمان و خانوادهاز جمله چالش

 شود. نظمي در کالس و ناتواني معلم در کنترل دقيق کالس درس ميبي

ها و مسائلي که در آموزش آنالین مطرح است، عدم دسترسي بسياری از از دیگر چالش 

های مورد نياز برای آموزش آنالین است. این آموزان در مناطق محروم به گوشي همراه و فناوریدانش

ورت تداوم آموزش آنالین به این مشکل رسيدگي شود؛ چرا که یک مسئله جدی بوده و باید در ص

آموزاني که امکانات تحصيلي برایشان عدالتي آموزشي شده و دانشاگر این مشکل حل نشود، سبب بي

آموزاني که به این امکانات دسترسي نداشته توانند به تحصيل بپردازند، اما دانشفراهم است، مي

 رد. باشند، ضربه جدی خواهند خو



 

1400 تابستان، 2، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

به پرسش پاسخ باز مطرح شده  دانشجومعلمان کارورزی شيمي ها و پاسخ معلمان وطبق بررسي 

نامه، بهترین روش تدریس در آموزش آنالین، استفاده از روش تدریس آموزش معکوس در پرسش

 است.

را م به بيان ساده یعني در خانه ویدیوهای آموزشي و یا سخنراني یا تدریس معلّآموزش معکوس  

عبارتي دیگر در سيستم هد. یا بنم تکليف و تمرین را انجام دهد و در کالس با حضور معلّنتماشا کن

کند و تکاليفش را انجام آموز در خانه تمرین ميدهد و دانشم در کالس آموزش ميفعلي و رایج، معلّ 

م فيلم تدریس معلّ آموزیعني دانش ؛دهد. اما در یادگيری معکوس، این فرآیند برعکس شده استمي

اقدم، )عباسي دهدم تکاليف مربوطه را انجام ميبيند و فردا در کالس و با نظارت معلّرا در خانه مي

1395.) 

تواند محتوای مورد نياز برای تدریس را تهيه کند و از قبل در پس در آموزش معکوس معلم مي 

هایي مثل اسکای روم، در شاد یا سامانهآموزان قرار دهد و در وقت کالس آنالین که اختيار دانش

آموز به در این روش دانش شود، به حل تمرین و رفع اشکال بپردازد.ادوب کانکت و ... برگزار مي

تواند چندبار محتوا را نگاه کند و اشکاالت خود را در کالس آنالین از معلم بپرسد؛ در راحتي مي

د، دیگر وقتي برای پرسش و پاسخ و حل تمرین باقي که اگر معلم در کالس آنالین تدریس کنحالي

 شود. ماند و یادگيری مؤثر واقع نمينمي

دست آمده است، که از پاسخ معلمان و دانشجومعلمان کارورزی شيمي به 2باتوجه به نتایج نمودار 

چنين میکي از مشکالت اصلي عدم برگزاری دوره و کارگاه برای آشنایي معلمان با آموزش آنالین و ه

ها در کشور ما تدریس فقط که سالنرم افزارهای مورد نياز برای این نوع آموزش است. با توجه با این

گرفت، بنابراین معلمان با فضای آموزش آنالین آشنا به صورت حضوری و در کالس درس صورت مي

بود، ولي با گذشت  آموزان ميزان آشنایي معلمان با این فضا در ابتدا کمنبودند و طبق گفته دانش

زمان این آشنایي بيشتر شد و مشکالت آموزش آنالین کاهش یافت. بنابراین الزم است برای اثربخشي 

چنين برای ارتقاء معلمان و تقویت آموزش از راه دور، ها و یادگيری در آموزش آنالین، همآموزش

ر این نوع آموزش به اشتراک بگذارند. هایي برگزار گردد تا معلمان تجربيات خود را دها و کارگاهدوره

تواند در آموزش آنالین یار ميطبق پژوهشي که رنجبر و همکارانش انجام دادند، استفاده از طرح معلم

 (.1400)رنجبر و همکاران، مؤثر باشد 

خستگي چشم ناشي از تماشای کامپيوتر و تلفن همراه از دیگر مشکالتي هست که والدین از آن  

ها هم این بود که دانش اموزان به بهانه درس و کالس آنالین دند و مشکل در بعضي خانوادهناراضي بو
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چنين آموزان بيشتر شود. همکنند. پس باید ترتيبي داد که نظارت بر دانشمدام با تلفن همراه کار مي

رت آموزان از تهدیدهایي که در فضای مجازی هست باید تدبيری صوبرای امنيت و سالمت دانش

 بگيرد که این تهدیدها به حداقل برسند.

برانگيز دیگری که در آموزش آنالین مطرح است، مربوط به ارزشيابي بحث مهم و چالش 

آموزان معتقدند که در ارزشيابي آموزان است. معلمان، دانشجومعلمان کارورزی شيمي و دانشدانش

زمون به منظور کاهش سرقت علمي(. شود )طراحي چند آآنالین، عدالت در بين همه رعایت نمي

آموزان معتقد بودند که باوجود اینکه در آموزش آنالین سطح تدریس پایين آمده و اثربخشي دانش

چنان سطح ارزشيابي باال و گاهي کم بودن زمان برای پاسخگویي آموزش حضوری را ندارد؛ ولي هم

ها و  نارضایتي آموزان و خانوادهه دانشنامه سبب ایجاد استرس مداوم بو تهيه عکس و ارسال پاسخ

شد. نکتة دیگر مربوط به تقلب )سرقت علمي( بود که در این دوران ها در هنگام ارزشيابي ميآن

ها در آموزان، به جای آنهایي شکل گرفته که در آن افرادی با گرفتن هزینه از دانشمتاسفانه گروه

آموزاني که با توانایي دهند که در اینجا حق دانشها پاسخ ميامتحان شرکت کرده و به پرسش

گيرد. پس عدالتي در آزمون آنالین صورت ميشود و بيکنند، ضایع ميخودشان در آزمون شرکت مي

ها پاسخ دهند و حق آموزان خودشان به پرسشها به صورتي انجام شود که دانشالزم است ارزشيابي

شود که بخشي از نمره به ری برقرار شود. پيشنهاد ميیادگي-کسي ضایع نشده و عدالت یاددهي

دهند اختصاص یابد و ارزشيابي پایاني هم به صورت آموزان انجام ميهای کالسي که دانشفعاليت

ها پاسخ داده و آموز با توجه به توانایي خود به سؤالای باشد، زیرا در این صورت هر دانشمصاحبه

 کند.نمره کسب مي

توان ميهای مختلفي برای آموزش استفاده کردند که با شروع آموزش مجازی مدارس از سامانه 

ادوب کانکت، شاد، بيگ بلو باتن و ... اشاره کرد. در این ميان مدارس عادی به سامانه اسکای روم، 

ادوب کردند و مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان بيشتر از اسکای روم و بيشتر از شاد استفاده مي

تر از ادوب کانکت است، بيشتر بردند. با توجه به اینکه هزینه اشتراک اسکای روم کمکانکت بهره مي

اند، آموزان گزارش کردهکردند. از جمله مشکالتي که معلمان و دانشمدارس از این سامانه استفاده مي

سامانه، بيرون انداختن کاربر قطع و وصل سامانه در حين تشکيل کالس، مشکل عدم امکان ورود به 

 از کالس و ... است.
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 نتیجه گیری 

کند. مي ایجاد آموزاندانش و معلمان برای را جدیدی هایچالش تدریس هایروش در تغيير 

 ابزارهای و اینترنت برمبتني هایفناوری با آشنایي به ملزم را معلمان تنها نه شيمي آنالین آموزش

 را خود تدریس هایروش و تدریس هایبرنامه خواهدمي نيز معلمان از بلکه کند،مي آنالین آموزش

 شوند.  سازگار آموزش جدید روش این با سرعت به و کنند با آموزش آنالین تنظيم متناسب

( آموزش دلچسب COVID-19گيری مرگ و مير و بيماری ناشي از ویروس کرونا )با وجود همه

های از راه دور ، بدون تعامل چهره به چهره و به دور از خوشيحضوری، جای خود را به آموزش 

دانشجومعلمان  مدارس،معلمان  یبرا نامهپرسش، دو بررسي نیا در .کالس درس حضوری داده است

 یبر رو يميش نیآموزش آنال راتيو درباره تأث شده يطراح ایراندر  آموزاندانشکارورزی شيمي و 

 .شده استبحث آموزان دوره دوم متوسطه، و دانش رزی شيميمعلمان کارودانشجو ،معلمان

آموزان در پاسخ به پرسش پاسخ باز مطرح هایي که اکثر معلمان، دانشجومعلمان شيمي و دانشچالش

کرده بودند، در قسمت نتایج و بحث بررسي شد. آموزش آنالین با وجود اینکه مشکالت بسيار زیادی 

ها به وجود آورد؛ اما باعث شد که این نوع تدریس نيز در کشور خانواده آموزان وبرای معلمان و دانش

های هایي نظير آلودگي شهرهای بزرگ که امکان کالسپساکرونا، در موقعيت متداول شود و  در زمان

توان از آموزش آنالین بهره برد. مدیریت ارائه تکاليف از سوی معلمان و ایجاد حضوری نباشد، مي

یاران و عوامل مدرسه از جمله مشاورین به عنوان یک ضرورت بين مثلث معلمان، معلم تعامل الزم

 دارای اهميت قابل توجهي است.

 

 پیشنهادها

 استفاده از سامانه ادوب کانکت به جای اسکای روم 

 های آنالین برای استفادة مجدد فراگيران و عالقمندانضبط کالس 

  در هر جلسهبرقراری ارتباط تصویری حداقل یک بار 

 استفاده از روش تدریس آموزش معکوس در آموزش آنالین 

 آموزانها در مورد تجهيزات الزم دانشپيگيری عوامل مدرسه و خانواده 

 مثل استفاده از سایت شبيه( سازPHETبرای آموزش مبحث )چنين های مختلف و هم

 های مختلف در زمينه آموزش شيمي )مثل فرادرس(سایت
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 های مربوطهدروس آزمایشگاه برای معلمان رشته ریزیبرنامه 

 استفاده از آزمایش در حين تدریس با استفاده از آزمایشگاه مجازی شيمي 

  وجود تجهيزات و بستر آموزش آنالین در نبود نگراني از بيماری کرونا ویروس، برای عبور

 از چالش آلودگي هوا در شهرهای پرجمعيت

 آموزاناط با آموزش آنالین به دانشهای مناسب در ارتبمعرفي سایت 

 آموزانیاران بين دانشایجاد گروه رفع اشکال با طرح معلم 

  مشورت و تعامل معلم کالس با سرگروه های کالسي)معلم یاران( در مورد وضعيت موجود

يری از کاهش انگيزه و خستگي به ویژه جلوگيری از بارش ناخواسته تکاليف و پيشگ

 آموزاندانش

  اشتراک گذاشتن تجربيات معلمان موفق در زمينه آموزش آنالینبه 
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Abstract 

      The purpose of this research is to investigate the challenges and problems of 

chemistry online education during COVID-19 virus disease. In this study, a 

questionnaire method was used which included closed-ended questions and an 

open-ended question. The statistical population of the study at Google Form was 

prepared and performed from 100 students of a school in Tehran, a number of 

teachers and chemistry student teachers. According to the results, the most 

problems were related to the low effectiveness of online education compared to 

face-to-face education, high level of evaluation compared to the level of teaching, 

and sometimes problems related to the Skyroom system. Challenges raised in 

open-ended question mostly included lack of face-to-face interaction in online 

education, Students do not have access to mobile phones and the Internet, lack of 

courses to get acquainted with online education and software required for 

teachers, giving many assignments and there was injustice in conducting online 

exams. Therefore, the change in teaching method to online education has created 

problems and challenges for teachers and students that are expected to be resolved 

with the cooperation of relevant institutions.  
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