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 *1 احمدی ناهید

 ، ایراندبیر شیمی، آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان، زنجان 1

 دهیچک
در سه سال اخیر شرایط بحرانی کرونا، کیفیت آموزشی را به دلیل آموزش از راه دور به یکی از  

تواند این نگرانی را  کاهش و راهکاری دغدغه های نظام آموزشی تبدیل کرده است. ارزیابی کیفیت آموزشی، می

ها و شرایط آموزش آنالین در دوران کرونا ی باال بردن کیفیت آموزشی نشان دهد. مطالعه حاضر چالشرا برا

. این پژوهش پردازدمی دوم متوسطهدرس شیمی دوره  با استفاده از روش تلفیقی)کمی و کیفی( و اکتشافی

زده رشته های ریاضی و پایه یازده و دوا با دانش آموزان (1399-1400) تحصیلی ساله کیدوره  کطول یدر 

ها، پرسشنامة ساخت محقق است. ابزار گردآوری دادهانجام شده است. در کل کشور  تجربی و دبیران شیمی

دهنده بر اساس رویکرد تفسیری مؤلفة سازمان 7مؤلفة پایه و  40های به دست آمده در کل بر اساس یافته

اجتماعی، خانواده و فرهنگ، شناختی و ارزشیابی شناسایی شد که در عوامل محیطی، اقتصادی، آموزشی، 

دسته بندی گردیدند. طبق نتایج، شرایط کرونا از یک طرف باعث افزایش مهارت و تجربه آموزشی جدید در 

ریزی درست، های روانی، جسمانی و افت تحصیلی را به بار آورد. اما با برنامهفراگیران و از طرف دیگر آسیب

توان آموزش مجازی را توسعه و و رفع مشکالت مالی و پشتیبانی نیروهای توانمند می کشف نیازها، بازنگری

 به عنوان یک مکمل آموزشی در کنار آموزش حضوری بهره برد.
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 مه مقدّ

ها، هنجارها و آموزان، ارزشاگر دانشم آموزشی آن جامعه وابسته است. کیفیت هر جامعه به نظا

ها و تخصص الزم های اجتماعی الزم برای شهروندی خوب بودن را نیاموزند و همچنین مهارتمهارت

برای انجام وظایف فردی و اجتماعی خود را به طور مؤثر و کارآمد فرا نگیرند، واحدهای آموزشی 

 اند. تحقق این رسالت مستلزم توجه به کیفیت نظام آموزشی استانجام نرسانیدهرسالت خود را به 

نامه (. در لغت2008)دورتی،  توان از کیفیت داشت(. اما چه تعریفی می2019)بیرامی و دیگران، 

 فایگن بامشود، معنی شده است. دهخدا کیفیت؛ چگونگی و حالت و وضعی که در چیزی حاصل می

ی ممکن تولید شده ایی یک محصول در برآوردن هدف مورد نظر، که با حداقل هزینهتوان"کیفیت را 

 و پرورشکیفیت آموزش بنابراین  .(1399؛ زمانیان و دیگران، 2001)تورانی،  کندتعریف می "باشد

توانند شامل موارد مینمایند. این عوامل دارد که در تولید این خدمت مشارکت میبستگی واملی به ع

کیفیت امکانات و ، ناکیفیت معلم، آموزانکیفیت دانش:( 1382)عمادزاده و بختیاری،  باشند زیر

 .ریزان آموزشی در جامعهکننده و برنامههای هدایتکیفیت خدمات اداری سازمانو تجهیزات ضروری 

نشان  گیرد. تحقیق و تجربهآموز یاد میای است که دانشساز آموزش لحظهلحظه سرنوشتاز این رو 

دهد که یادگیری نتیجه یک عامل خاص مثل جزوه درسی، برنامه درسی یا حتی معلم نیست. می

همانطور که ذکر شد یادگیری به کل بافت یادگیری و ترکیب کل دروندادها بستگی دارد. آموزش 

های آموزشی مجهز، مدیریت اثربخش و کاربرد نتیجه تدریس خوب، برنامه درسی مرتبط، محیط

در کشور اندونزی نیز چنین نتایجی توسط محققان  (1997)جوزف،  استهای یادگیرنده محور روش

 .(2017)سوپاندی،  آنها به دست آمده است

بودن شد. در زمان حضوریتا قبل از دو سال تحصیلی اخیر، آموزش به صورت حضوری انجام می

آموزان مشکالتی داشتند و به خاطر فقر حتی از تحصیل عادالنه رایگان هم مدارس، برخی دانش

بودند. اما پیدایش ناگهانی ویروس کرونا، نه تنها بر مسائل بهداشتی بلکه بر مسائل اقتصادی،  بهرهبی

شیوه آموزش و یادگیری را با  19آموزان تآثیر منفی گذاشت. کووید فرهنگی و آموزشی همه دانش

به تغییر عظیمی مواجه نمود و محیط و نحوه آموزش به یکباره تغییر یافت. محیط فیزیکی کالس 

آموزان حتی برای بازی به بیرون آموز گردید و دانشمحیط خانه برده شد و خانه کالس درس دانش

(. از طرف دیگر آموزش حضوری جای خود را به آموزش 2020)تارکار،  از خانه فرستاده نشدند

 انرهمزمیو غ (زنده ) همزمان به دو صورت یآموزش وهیش نیاالکترونیکی به صورت مجازی داد. در 



 

 

 ...یمیش نیآنال یریادگیآموزش و  هایچالش یبررس

 نیو همچن آموز و معلمانآموزش همزمان، امکان تعامل دانش دارد. ی کالس درس وجودامکان برگزار

مطالب  رهمزمان،یغ . در آموزشسازدیرا فراهم م یریادگیآموزش و  نیبحث و پرسش و پاسخ در ح

آموزان شدان اریاخت در گرید یدر زمان یضبط و جهت برخوردار ر،یدر قالب متن، صوت و تصو یآموزش

 یفراهم کردن دسترس یآن برا لیپتانس لیبه دل یمجاز ای نالیآن یریادگی .ردیگیقرار م

 .(1395)احمدی و شمالی،  محبوب شده است ،یو آموزش در هر زمان و مکان محتوا به رتریپذانعطاف

از  تیحما یبرا نترنتیبه ا یکه در آن از دسترس است ز راه دورآموزش ا ستمیس کی ،یریادگی نیا

 کی یسامانه آموزش مجاز ای کالس آنالین .شودیم آموزان استفادهمعلمان جهت آموزش دانش

)المهدوی  شودیآموزش از راه دور ارائه م ،هاکنندهشرکت است که در آن به یریادگیآموزش و  طیمح

 گریکدیکرده و با  برقرار با هم ارتباط ینترنتیا ستمیس کیدر  توانندیو آنها م (2021و دیگران، 

)حاجی  ندیو گفتگو نما بحث ها را مشاهده کنند و در مورد آنهاو ارائه هایتعامل داشته باشند، سخنران

 (. 2021زاده، 

( 2015)پیا،  (، ریاضی2006)ماسوریر و کوربین،  شیمی یکی از دروس علوم پایه همانند فیزیک

که دانشمندان زیادی همچون و ... است که نگرانی در مورد یادگیری آن سابقه طوالنی دارد. به طوری

( در زمان خود بدنبال راهی برای حل مشکل 1399)احمدآبادی،  کلیف اوتو، مالین و جانستون

یادگیری شیمی بودند. به طور کلی آموزش شیمی به صورت حضوری مشکالت خاص خودش را 

و مجازی شدن آموزش باعث گستردگی این مشکالت گردید. یادگیری و آموزش شیمی زمانبر  داشت

آموزان و معلمان از روی آوردن به مطالعه آن خودداری شود تا دانشاست و همین عامل باعث می

های نمایند. در این راستا این پژوهش قصد دارد به این سواالت پاسخ دهد: آموزش مجازی و کالس

ن در درس شیمی سال تحصیلی گذشته که به طور کامل مجازی بود به چه شیوه ای اجرا شد؟ آنالی

آموزان و برای خود معلمان آیا محیط، شرایط محیطی، امکانات و تجهیزات آموزشی برای آموزش دانش

هایی از نظر روحی و جسمی به همراه مهیا و مناسب بود؟  آموزش مجازی برای هر دو قشر چه آسیب

 اشت؟د

 پژوهش روش

)زمانیان و دیگران،  کار پژوهشی حاضر که از نوع پژوهش کاربردی هست  به شیوه اکتشافی 

نفر  126( و رویکرد کمی و کیفی توصیفی اجرا شد. جامعه آماری شامل 2021؛ حاجی زاده، 2018
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-دوازدهم رشتهآموزان پایه یازدهم و نفر از دانش 1000از دبیران شیمی مقطع متوسطه دوره دوم و 

های علوم تجربی و ریاضی از شهرهای مختلف کشور به صوررت تصادفی است. ابزار پژوهشی 

 باشد.های کیفی و مستند سازی میپرسشنامه ساخت محقق مبتنی بر یافته

 هایافته

نفر دبیر به صورت تصادفی  126آموز و نفر دانش 1000هایی که توسط در ابتدا از روی پرسشنامه

های پایه و دسته بندی آنها در های پایه استخراج شد. سپس از روی مؤلفهل شده بود، مولفهتکمی

دهنده، عوامل مؤثر بر آموزش در فضای مجازی در دوران کرونا شناسایی و تعیین های سازمانمؤلفه

ارد  در مؤلفه پایه در نظر گرفته شد که همه مو 40دهنده و مؤلفه سازمان 7عامل،  7شد. در نهایت 

 آوری شده است.جمع 1جدول 

بر اساس چارچوب مذکور، نتایج پژوهش، عوامل و مؤلفه های دسته بندی شده الگوی نشان داده 

 به دست آمد. 1شده در شکل 

 بحث و نتایج

گیری کرونا اعالم نمود که آموزش در سال تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به خاطر شرایط همه

-جازی خواهد بود. به همین دلیل معلمان تالش نمودند تا از طریق نرمبه صورت م 1400 -1399

های الزم، در بحث افزارهای مختلف، محتوای آموزشی مناسب تهیه نمایند. اما به دلیل نبود آموزش

ها به خاطر برخی مشکالت و هایی روبرو شدند. از طرف دیگر خانوادهطراحی و اجرا در ابتدا با چالش

، دبیران و فراگیران را با  (1399)چناری،  امکانات الزمها و به دلیل نبود زیرساخت مولدان آموزش

تواند در کیفیت آموزشی امروزه و در دوران پسا کرونا ای روبرو کردند. که همه میمشکالت عدیده

 نظر الزم از نشدن بسترهای فراهم صورت پژوهش در این نتایج براساس راستا این در تأثیرگذار باشد.

 جسمانی، کاهش هایآسیب افزایش :از عبارتند مجازی آموزش هایچالش و مشکالت فن، متخصصان

 عدم معلمان، شغلی فرسودگی ،آموزانتحصیلی دانش افت خانوادگی، مشکالت بروز آموزشی، کیفیت

شبکه  ناکارآمد فنی پشتیبانی و کاربردی، عینی صورتبه ارزشیابی ضعف موزشی،آ عدالت تحقق

 مشکالت مجازی، آموزش راهبردی برای برنامه نبود آموزش، برای خانگی محیط تناسب عدم مجازی،

 فقدان انسانی، تعامالت شدن عملی، محدود دروس با مجازی آموزش تناسب عدم خانواده، اقتصادی

 (. 1977)جوزف،  باشندمی مجازی محتوای آموزش تناسب عدم و نولوژیکیتک پذیرش و دانش
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 تاثیرگذار بر کیفیت آموزشی در فضای مجازی یهالفهؤمعوامل و  -1جدول 

 پاسخ دهنده های پایهمؤلفه های سازمان دهندهمؤلفه عوامل تأثیرگذار

 عوامل محیطی
 یو امکانات برا زاتیتجه

 نیآموزش آنال

 آموزش مکان اختصاصی

 وسیله الکترونیکی برای آموزش آنالین

 ابزار الکترونیکی شخصی

 افراد استفاده کننده

 نوع اینترنت مورد استفاده

 آموزدبیر و دانش

 یادگیری-فرآیند یاددهی عوامل آموزشی

 روش تدریس

 میزان ارائه مطالب

 خالقیت تدریس

 اطالع از دانلود مطالب

 نوع آموزش

 دبیر

 رروش تدریس دبی

 روش مطالعه

 میزان یادگیری

 میزان مطالعه

 )نوع آموزش( روش یادگیری

 آموزدانش

 عوامل اجتماعی

 آموزانتعامل با دانش

 ارتباط دو طرفه

 آموزانپاسخ دهی به دانش

 زمان پاسخ دهی

 آموزانرسیدگی به مشکالت دانش

صداقت دانش آموزان)میزان اعتماد به 

 آموزان(دانش

 ریدب

 

 

 

 

 دبیر باتعامل 

 ارتباط دو طرفه

 سواالتبه  یپاسخ ده

 یپاسخ ده زمان

 آموزانارتباط با سایر دانش

 آموزدانش

 

 

 مدت زمان آموزش عوامل فرهنگی و آموزشی

 مدت زمان آموزش

 مدت زمان تعیین شده از طرف مدرسه

ساعت اختصاص داده شده برای هر 

 جلسه کالس

 کافی بودن مدت زمان آموزش

 زمان تدریس

 آموزو دانش ریبد

 ارزشیابی شناختی

 نوع ارزشیابی

 ابزار ارزشیابی

 میزان اعتماد به پاسخها

 نوع سواالت

 آموزو دانش ریدب



 

1400زمستان ، 4، شماره سومپژوهش در آموزش شیمی، سال    

تجهیزات و 
امکانات برای

آموزش 
آنالین

فرآیند 
-یاددهی

یادگیری

تعامل با 
یکدیگر

مدت زمان 
آموزش

ارزشیابی

مالی

مشارکت

آموزش 
مجازی

عوامل 
محیطی

آموزشی

اجتماعی

شناختیفرهنگی

اقتصادی

خانوادگی

 تعداد سواالت و مدت زمان ارزشیابی

 نحوه پاسخ دهی

 عمومی خانواده و اقتصادی

 سرعت اینترنت

 مشکل جسمی

 مشکل مالی

 تحت تکفل

 محل زندگی

 آموزو دانش ریدب

 

 

 

 

  

 

 

 

 های تاثیر گذار مجازی با عوامل و مؤلفه الگوی ارتباط کیفیت آموزش -1شکل 

 فرصت خوبی را و رایانه اینترنت همچون نوینی هایرسانه از وریبهره و مجازی آموزش چند هر

 آمادگی عدم دلیل به است و ناپذیرامکان آن در مشکالت و موانع وجود اما کرده، ایجاد افراد برای

 تجربه را متعددی مشکالتآموزان خانواده ها، معلمان و دانش کلیه مجازی، آموزش برای الزم

 رشدبر  آموزان،دانش آموزش و پرورش برای تدوین شده هایبرنامه و مدرسه محیط .اندنموده

 دهد که آموزشهای پژوهشی نشان میاما یافته ،داشته است تأثیر آنان اجتماعی و فردی شخصیت

 .؛(1397، و دیگران )عیوضیاست غیرحضوری آموزش از کارآمدتر حضوری بسیار
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 یادگیری -یاددهی تواند بر رونددهد مهمترین عوامل محیطی که میهای پژوهش نشان مییافته

تجهیزات و امکانات آموزشی است. چون آموزش در  ،گیرنده تأثیر بگذارددهنده و آموزشآموزش

آموز باید دارای فضای مناسب برای آموزش بنابراین چه دبیر چه دانش ،افتدفضای مجازی اتفاق می

آموزان دارای فضای از دانش %75% از دبیران و  40تنها  1اما با توجه به نتایج طبق نمودار  .باشد

)نمودار کردنداستفاده می از گوشی موبایلآموزان دانش %83و  دبیران  %67 .آموزشی مناسب هستند

 از آن طور مشترک با سایر اعضای خانوادهه دانش آموزان ب %30 دبیران و تقریباً %50که بیش از  (2

از هر دو گروه پاسخ دهنده از اینترنت خانگی  %50تقریبا . (3)نمودار نمودندبرای آموزش استفاده می

 . (4)نمودار  استفاده کردند

 

 آموزانب الف( دبیران ب( دانشداشتن اتاق اختصاصی و فضای آموزشی مناس -1نمودار

 

 آموزاناستفاده از ابزار الکترونیکی الف( دبیران ب( دانش -2نمودار
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نفرات استفاده کننده از یک ابزار الکترونیکی همانند گوشی موبایل، لب تاپ، تبلت و ...  -3نمودار

خودش، دو: دو نفر غیر  غیر از هکرده است، یک: یک نفر ب) صفر: خود فرد به تنهایی استفاده می

کردند.( الف( غیر از خودش استفاده می هنفر ب 4غیر از خودش، چهار: ه نفر ب 3از خودش، سه: 

 آموزاندبیران  ب( دانش

 

 آموزانالف( دبیران  ب( دانش نوع اینترنت مورد استفاده -4نمودار 

آموزش مهیا نبوده است و از این دهد که فضای مناسب برای بیشتر دبیران برای نتایج نشان می

نظر دبیر در شرایط سختی قرار گرفته است از طرف دیگر استفاده مشترک از یک وسیله در هنگامی 

دهنده پر استرس خصوص آموزشه برای هر دو گروه ب ،دهدکه همزمانی یاددهی و یادگیری رخ می

دهنده تأثیرگذار باشد. سالمت روان و جسم آموزش ،تواند بر عملکردخواهد بود و این رفتار می

تواند باعث عدم تمرکز در یادگیرنده شود که در ارزشیابی بیشتر همچنین نداشتن فضای مناسب می
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اگر  خصوصب ،شودتمرکز خود سبب عدم یادگیری می نداشتندیگر سوی دهد. از میخود را نشان 

 . باشد مطلب آموزشی در مورد مطالب مفهومی و تجسمی

دبیران روش ارسال فیلم )تدریس معکوس( را برای تدریس خود  %27 در فرآیند یاددهی تقریباً 

رسد بین همه نظر میه بکه  است( تأییدکننده این موضوع %34آموزان )استفاده نمودند و پاسخ دانش

از  %1/0خود و س از دبیران برای تدری %8/0تواند روش مناسبی باشد. اما تنها های تدریس میروش

تدریس با استفاده از ارسال  که جای تأمل دارد. (5)نمودارشاد استفاده نمودند آموزان از بستردانش

بیشتر های ادوب کانکت، اسکای روم و ...  بستر نسبت به شاد نیز   بستر پادکست( دریا تولید  ) صوت

نظر یکسانی دارند.  تقریباً( %17) بسترآموزان در این مورد نسبت به هر دو اما دانش .انجام شده است

هر دو گروه ادعا دارند که تهیه و ارسال جزوه بعد از ارسال فیلم رتبه بعدی را به خود  در حالیکه

کنند که همه مطالب شیمی را سال گذشته از دبیران ادعا می %84اختصاص داده است. در این میان 

  .(6)نمودار  تمام و کمال به دانش آموزان آموزش دادند

 

ارسال صوت در شاد، استفاده از  ؛ارسال فیلم ؛)ارسال جزوه روش تدریس دبیر -5نمودار

؛ تدریس در واتساپ و تلگرام؛ فقط بسترهای موجود اسکای روم، ادوب کانکت، اسکایپ و مدتاک

  در شاد؛ سایر( ویدیوی زندهآموزان آنها را بخوانند؛ صفحات را مشخص می کردم تا خود دانش

 آموزانالف( نظر دبیران  ب( نظر دانش
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 میزان ارائه مطالب توسط دبیر -6نمودار

کنند که از روش تدریس دبیر خودشان برای یادگیری آموزان اظهار میاز دانش %48در حالیکه 

، 7)نمودار  بردندمیآموزان از آموزش رسانه ملی)تلویزیون( بهره از دانش %10استفاده کردند و تنها 

کنند که سال گذشته چیزی از شیمی یاد نگرفتند در آموزان ادعا میاز دانش %27(. با این حال الف

 (.، ب7 )نمودار د هنوز اشکال دارندرکنند که یاد گرفتند ولی در برخی مواابراز می %51که صورتی

از معلمان ابراز داشتند  %70اما  ،ها را دانلود نکردندآموزان فیلم یا جزوهاز دانش %20که در صورتی

-علی(. 8)نمودار که از دانلود مطالب بارگذاری شده توسط خودشان در فضای مجازی اطمینان دارند

حد و هایی هم در آموزان خالقیتدانشدبیران برای اطمینان از یادگیری آموزان رغم ادعای دانش

بوده  که بردند که برخی موارد در نوع خود جالب و کاربردی کار میه آموزش مجازی بتوان خود در 

 اشاره شده است: ادامه به آنهادر 

 سیتدر یصدا گذار در پاور و شنیمیان و لمیدرج ف و نتیپاور پو لیدرس به صورت فا هیته 

  لیفا یرو

 روزمره یدر زندگ یمیش یهاواکنش یهامثال استفاده از 

 



 

 

 ...یمیش نیآنال یریادگیآموزش و  هایچالش یبررس

    

 )الف(

 

 )ب(

 ب( میزان یادگیری روش یادگیریالف(  -7نمودار

 متفرقه لیبحث ها و مسا یبرا یهفتگ سیاز ساعات تدر ریغ یساعت اختصاص 

 سطح یاز تکنولوژ استفاده 

 چندرسانه ها و شنیمیاز ان استفاده 

  آموزان و درخواست برای تک تک دانششده  هیتهدر متن فیلم  فیسوال و تکلدر نظر گرفتن

 ارسال پاسخ در گروه شاد 
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 سیو تنوع در تدر میاستر 

 یمیمربوط به ش جالب و جذابو مطالب  نیمشیاز ان استفاده 

  در کالس درسآموزان دانشخود توسط  های تهیه شدهلمیفاستفاده از 

 نیآنال سیتدر برایآموزان از دانش ییهاگروه نییتع 

  آموزان ضبط شده بدون صدا و درخواست صداگذاری از دانشارسال فیلم 

  آموزانو درخواست یافتن اشکال فیلم از دانشاشکال  کیبا  لمیفارسال توضیح در 

 برای دبیرنکات و ارسال خالصه شبکه آموزش  سیتدر لمیف مشاهده 

 نتیآموزان مانند پاورپودانش ةخودساخت یها لیاز فا استفاده 

 آموزو کمک به دبیر و دانشمعلم  اریهم نییتع 

 های خود از فیلم ارسال شدهارسال برداشت 

 بعد از اتمام کالس درسی صوتصورت ه ارسال خالصه مطالب ب 

 یآموزش یهاپیکل ساخت 

 بازخورد افتیو در یو پرسش ناگهان نیانال سیتدر 

 ییسواالت نها یبررس یگروه مجاز یطراح 

 معکوس  سیاز روش تدر استفاده 

 یگرلیروش تسه محتوا توسط شاگردان و ساخت 

 نمره  شیافزا جواب درست و ینمره برا صیتخص و جلسه بعد یابتدا ای سیتدر نیدرح سوال

 مستمر

 آموز و ارسال آن به صورت آزمون در نظرسنجی شادطراحی سوال توسط دانش 
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 سیدر کنار پرسش معمول کال یابه صورت مسابقه یقیپرسش تشو انجام 

 

آموزان  الف( درصد اطالع دبیران از دانلود مطالب توسط دانش دانلود مطالب ارائه شده -8نمودار 

 مطالبة آموزان دانلودکننددرصد دانش ب(

آموزان موافق تدریس دانش %38گذشته از مشکالتی که در فضای مجازی یا حضوری وجود دارد 

در  تا از محسنات هر دو مورد بهره ببرند. هستندهم در فضای مجازی و هم به صورت حضوری 

کنند تدریس از دبیران بیان می %52تمایل دارند مدرسه به صورت مجازی باشد.  %11که حالی

موافق تدریس در هر دو حالت حضوری و مجازی  %46حضوری بهتر از تدریس مجازی هست و 

کنند که در طول سال تحصیلی گذشته از دبیران ادعا می %78طور میانگین ه ب .(9)نمودار  هستند

دادند که داده حاصل هر زمانی پاسخ میدر آموزان آموزان در ارتباط بودند و به سواالت دانشبا دانش

 .(10ار )نمود کندات میبآموزان نیز این ادعا را اثاز پاسخ دانش
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 )ب(                                                     )الف(                            

 آموزانآموزش مجازی یا حضوری الف( دبیران ب( دانش -9نمودار

 

 آموزاندبیران ب( دانش ارتباط دو طرفه الف( -10نمودار 
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یر بدون هیچ چشمداشتی در شرایط دهنده صداقت، ایثار و فداکاری یک دباین نتیجه نشان

که نباید غافل از این موضوع بود که امکان دارد خود آن دبیر هم در آن  استزندگی او در شغل خود 

از دبیران به  %12شرایط شاید مشکالت عدیده ای داشته است. با همه این اوصاف با اینکه تنها 

از آنها به درد و دل و مشکالت  %92ا ام (، الف11)نمودار  کردندآموزان خود اعتماد میدانش

نمودند یا و در صورت توان خودشان آن را حل می (، ب11)نمودار  دادندآموزان گوش فرا میدانش

دهد با وجودی که ادعا خود این نتایج نشان می آموزان بودند.رابط بودند و یا سنگ صبور دانش

خوبی دهد تا شنونده دلسوزی وی این اجازه را به او نمیتواند اعتماد کند اما مهربانی و کند نمیمی

 نباشد. 

 الف

 

 

 ب

 

ب( پاسخ دبیران در رابطه با سوال: زمانی  آموزانمیزان اعتماد دبیران به دانشالف(  -11نمودار 

 کردند چه برخوردی داشتید؟آموزان مشکالت خود را با شما بیان میکه دانش
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مجازی برای همه دروس یکسان نیست و درس شیمی یک درس  ضایاز آنجایی که آموزش در ف

بنابراین تدریس آن به صورت چهره به چهره  ،مفهومی بوده و برخی مفاهیم آن غیر قابل تجسم است

های تجسمی درک استفاده دبیران از برخی مثال ه دلیلاما ب است.آموزان سخت برای درک دانش

پیدایش کرونا و وجود شرایط بحرانی و آموزش در فضای مجازی این دشواری  تر خواهد بود.آنها راحت

 دو چندان نمود. آموزان و درک مفاهیم غیر قابل تجسم را برای دانشرا برای دبیران تدریس 

-که در کالسطوریه ب .بود تاثیرگذار بر روند آموزش بسیاراز طرف دیگر مدت زمان آموزش نیز 

با نصف  اکنون ،کافی نبودبا این حال  ،زمان آموزش دو برابر فضای مجازی بودمدت که های حضوری 

د که هم تدریس و هم تمرین، پرسش و پاسخ، کرمی ریزیشدن زمان بایستی دبیر طوری برنامه

جزوه  ،بهتر تدریسکرد برای د. به همین دلیل در مرحله اول دبیر سعی میوآزمون و ... همه انجام ش

آموزان قرار دهد که برای تهیه این نماید و آن را قبل از شروع کالس در اختیار دانش یا فیلم تهیه

 )نمودارساعت 24ساعت از 8بیش از بیان کردند  %82جزوه و فیلم زمان زیادی الزم بود همانطور که 

 %40ای)پاسخ دقیقه 60 مدت زمان خود را صرف تهیه محتوای آموزشی می نمودند که در () الف(12

 ( کالس درسی توسط مدرسه برای آنها در نظر گرفته شده بود ارائه شود. )الف( 13، نمودار از دبیران

 

 

 آموزانمدت زمان صرف شده برای آموزش الف( دبیران ب( دانش -12نمودار
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 آموزانالف( دبیران ب( دانش مدت زمان آموزش تعیین شده توسط مدرسه -13نمودار 

دبیر زمان خیلی زیادی را درگیر آموزش  ،آیندحساب میه آموزان که فراگیر بدر مقایسه با دانش

ساعت زمان خود را صرف  8و بیش از   8آموزان اظهار کردند که دانش %40چرا که تنها  ،بوده است

)ب((. بنابراین دبیر استرس فراونی در طول سال تحصیلی برای اتمام  12آموزش می کردند)نمودار 

-که مدت زمان تعیینطوریه ب ،مطالب آموزشی و از طرف دیگر نگران یادگیری فراگیران داشته است

اما چون حجم مطالب کتاب  ،دانستند( کافی می14از دبیران، نمودار  %76شده از طرف مدرسه را )

( نیز موافق مدت زمان تعیین شده %60دانستند. در مقایسه فراگیران)فی نمیکاآن را  ،بیشتر بود

 بودند.

 

مدت زمان آموزش اختصاص یافته بر حسب دقیقه برای هر کالس توسط مدرسه الف(  -14نمودار 

 آموزاندبیران ب( دانش
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 آموزانمناسب بودن مدت زمان آموزش تعیین شده الف( دبیران ب( دانش -15نمودار 

-45ند در همان مدت کردتالش می( %73)دبیران  ،هاها، اضطراب و نگرانیبا همه کمی و کاستی

کننده آموزان بار دیگر تأییددانش %80شده مطالب خود را ارائه نمایند و پاسخ دقیقه تعیین 60

 .(16)نمودار  استصداقت دبیران 

فراگیر دنبال این است که آیا ه دهنده بآموزش ،شودآموزشی انجام می وقتی همواره در هر صنفی

گردد تا با استفاده هایی میدنبال روشه طور کامل فرا گرفته است یا نه؟ لذا به مطالب ارائه شده را ب

یک دبیر هم همیشه در طول سال تحصیلی از طرق از آنها بازخوردهای مخاطبان را دریافت کند. 

 شاگردان خود را بسنجد دهد تا میزان یادگیریآموزان را مورد سنجش و ارزیابی قرار میمختلف دانش

نحوه و روش  ،آموزان و دبیران با آن مواجه  بودند(. از این رو دغدغه دیگری که دانش2020ویلسون، )

سازهای گوگل فرم، دیجی فرم، سایت مدرسه و های مختلف اعم از آزمونارزشیابی بود که از روش

که بیشتر برای ارزشیابی استفاده  هایییکی از روشآزمون یار برای این سنجش استفاده شده است. 

( است تا 17، نمودار %75) طرح سوال و ارسال آن در شاد یا سایر شبکه های اجتماعی ،شده است

از هر دو  %75ها را نوشته و به دبیر مربوطه ارسال کنند. جالب توجه این است که آموزان پاسخدانش

بوده است. از آنجایی که تصحیح اوراق در فضای گروه  اظهار نمودند که شیوه ارزشیابی به این صورت 
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تواند اثرات های طوالنی میساعتدر نگاه مستقیم به صفحه نمایشی  ،مجازی بسیار مشکل است

هر دو گروه اعالم نمودند که بینایی آنها در این مدت  . لذازیانباری را بر بینایی دبیران داشته باشد

 دچار ضعف شده است.

 

 )الف(                                      )ب(                               

 آموزانالف( دبیران ب( دانش زمان تدریس درس شیمی در طول یک شبانه روز -16نمودار
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 )ب(                                    )الف(                                             

 آموزانالف( دبیران ب( دانش نحوه برگزاری آزمونها در طول سال تحصیلی -17نمودار 

تعطیلی مدارس در شرایط کرونا ویروس تدریس و ارزشیابی تحت تاثیر قرار داده است و یادگیری 

دچار طبع ارزشیابی هم بال ،دگیری به طور کامل صورت نگیردوقتی یا .ده استاختالل کردچار 

ه ب ،های آموزشی و اداریدر رسانه ملی و یا گروهکه طوریه . ب(2020)تارکار،  مشکالتی خواهد شد

دارند و ادعا می کنند که اعتراض آموزان به ارزشیابی تستی طور مداوم اعالم می نمودند که دانش

های این پژوهش افته. یاستبسیار کم  ،تستی بوده و مدت زمان در نظر گرفته شده سواالت آنها کامالً

% از دبیران بیان داشتند  5/2آموز و از دانش %7کند چرا که تنها در درس شیمی این ادعا را رد می

اما با . (18)نمودار  های شیمی در طول سال تحصیلی به صورت تستی بوده استکه سواالت آزمون

دقیقه  3تستی و برای هر سوال تستی سوال  20از دبیران ادعا کردند که  %10ها تقریبا توجه به یافته

 آموزاناز دانش %55. همخوانی داردآموزان از دانش %7که با ادعای  )الف(( 19)نمودار زمان دادند

چرا که  ،ها کافی نبودهاعالم نمودند که مدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون )ب((19)نمودار 

از دبیران مفهومی بودن سواالت را  %54قابل درصدشان گفتند سواالت مفهومی بوده است. در م45

 .(20)نمودار  اما ابراز داشتند که مشابه آنها در کالس حل شده است ،قبول کردند
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 )ب(                                   )الف(                                         

 

 آموزانالف( دبیران ب( دانششیوه ارزشیابی  -18نمودار 

 

الف( مدت زمان و تعداد سواالت ارزشیابی توسط دبیران ب( مناسب بودن زمان  -19نمودار 

 آموزانارزشیابی از نظر دانش
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 آموزانالف( دبیران ب( دانش نوع سواالت ارزشیابی -20نمودار

افراد  %89که در کشور اندونزی طوریه ب .دسترسی به اینترنت چالش دیگری در شرایط کرونا بود

در خانه به اینترنت دسترسی تعداد  با کمترین  %5/29 مرکز این کشور و در استان پاپواجاکارتا در 

از دبیران و  %45طور میانگین حدود ه کشور ما بکه در (. در حالی  2020)نادیا فیروزا ازهرا، داشتند

(. همین 21)نمودار  % مشکل داشتند 50بیش از آموزان از نظر اینترنت مشکلی نداشته و دانش

دهنده و تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر سالمت جسم و روان آموزشمشکل اتصال اینترنت می

اموزان در از دانش %9از دبیران و  %5 دهد تقریباًمیها نشان که دادهطوریه ب .گیرنده باشدآموزش

کمردرد، دچار سردرد، گردن درد، ضعف بینایی، یت اکثر اما .این دوران دچار مشکل جسمی نشدند

 (. 22)نمودار اندمچ درد و دردکتف، استرس شدید و افسردگی شده

 

 آموزاندبیران ب( دانش اتصال اینترنتی الف( -21نمودار 
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 )الف(

 

 )ب(

 آموزانآسیب های روانی و جسمانی الف( دبیران ب( دانش -22نمودار 

 (23)نمودار کنندزندگی می هادر شهراز دبیران  %76و موزان آاز دانش %63حدود با وجودیکه 

تواند یعنی مشکل اتصال اینترنت نمی ؛درصد ادعا کرده بودند که مشکل اینترنت ندارند 45تنها 

  .ها یا مناطق محروم باشدنشینمربوط به حاشیه
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 آموزانمحل زندگی الف( دبیران ب( دانش -23نمودار 

 

 آموزانوضعیت اقتصادی الف( دبیران ب( دانش -24نمودار 

آموزان مشکل مالی برای خرید اینترنت، وسیله  از دانش %78از دبیران و  %62، 24نمودار  طبق

 کنندو با همسر و فرزندان خود زندگی می متأهل بودهاز دبیران  %79از آنجایی  .ندآموزش و ... نداشت

اولیای  عنوانه بلکه ب ،دهندهو ممکن است در این شرایط کرونا نه تنها آموزش )الف(( 25)نمودار 

و زمان  استآموزان بنابراین استرس این گروه بیشتر از دانش .باشندگیرنده هم آموزش ،آموزدانش

از  %98ر مقایسه با دبیران حدود د حضور دارند.بیشتری را نیز از این نظر در فضای مجازی 

ولی با توجه به نمودارهای باال تقریبا  )ب(( 25)نمودار  کنندآموزان با اولیای خود زندگی میدانش

 آنها از نظر مالی مشکل دارند.  22%
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 آموزانالف( دبیران ب( دانشسبک زندگی  -25نمودار 

 نتیجه گیری  

. به استی کیفیت آموزشی هایی صریح یا ضمنی دربارهها یا شاخصای دارای مقیاسهر جامعه 

های دتوان به سه دسته تقسیم کرد: دروندادهای آموزشی، برونداها را میطور کلی این شاخص

 های مالی، کالبدی و نیروی انسانی است.آموزشی و فرایندهای آموزشی. دروندادها شامل مقیاس

ترین منبع در اقتصاد دانش محور ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیابنیروی انسانی با کیفیت مهم

روی انسانی با نی ،کندها را تضمین میامروز است آنچه در جهان پر رقابت امروز مزیت رقابتی سازمان

  .(2010، و دیگران ؛ ابراهیم پور2017)سوپاندی،  پویا است پذیر و، مسئولیتکیفیت خالق

اصلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش همان دبیران و معلمان هستند که بایستی شرایط  ةبدن 

تا  ،باشندآموزشی الزمه را برای آموزش داشته و تجهیزات خانوادگی، محیط آموزشی و امکانات 

)چناری و نتایج این پژوهش در راستای برخی نتایج پژوهش استرس و نگرانی آنها کاهش یابد. 

 سیتدر یمحتوا و یاهداف آموزش ،زاتیعامل امکانات و تجهکه در کیفیت آموزشی  (1399دیگران، 

 . است را مهم دانسته بودند

 ادانتبین اس مدرسه و دانشگاه اداره نیستند و  ،یافته و پیشرفته نظام تشکیالتیدر دنیای توسعه 

ولی در  ،به سطح علمی، تحقیقات و تولیدات فکری آنهاست آنهارقابت وجود دارد و ارزش  و معلمان

ایران این تفکر حاکم نیست. متأسفانه در نام آموزش عالی، رشد استاد به وسیله معیارهای دیگری 

 یحضور یهاروش یناگهان رییتغ. (1397، و ایمانی)عیوضی  که ارتباطی به مبانی علمی ندارداست 

 نیکند. چندیمعلمان را آشکار م یسازتیبه ظرف ازین زیدر کالس به آموزش از راه دور در خانه ن
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شده  عیتوز کشور معلمان به طور نابرابر در سراسر مناطق یهایستگیکه شا دهدیمطالعه نشان م

نابرابر به  یدسترس ی،اقتصاد-یاجتماع طیشرا ،آموزش تیفیمداوم در ک ینابرابر ن،یعالوه بر ا .است

اطالعات و ارتباطات به  یفناور یهاهارتمعلمان و فقدان م یهاتیدر صالح ینابرابر نترنت،یا

 شده است لیتبدنه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان هم در ابتکار آموزش از راه دور  یریپذبیآس

 .(2020)الزهرا، 

، (2013)یوهانی،  های این کار تحقیقی در راستای محیط و فضای آموزشی، روابط و تعاملیافته 

خالقیت ها جهت ارزشیابی و آموزان و دبیران، نوع آزمونسالمتی دانش، و مالی مشکالت اینترنتی

دهد های پژوهش حاضر نشان مییافته. است (1400) زادهدبیران همسو با پژوهش حاجی آموزشی

یکی از عوامل اند که مشکالت جسمی و روحی شده دچارآموزان و دبیران دانش، که در شرایط کرونا

 قی بماندها آثار آنها در این دو گروه باممکن است سالو تواند آموزش در فضای مجازی باشد آن می

ه بیشتر نموده است. برا و بهبود نیابد. در واقع داشتن مشکالت مالی و خانوادگی نیز این تأثیرات 

ر آموزان ممکن است تحت فشار روحی از طرف دبیر، مدرسه و خانواده قراکه برخی دانشطوری

و  باال ةاینترنت، گرفتن نمرباالی تواند بخاطر مصرف می از طرف خانواده این فشار روحی .بگیرند

و حضور در  هاال به موقع پاسخخاطر ارسه باشد. اما از طرف مدرسه و دبیر ب حضور در کالس مجازی

ممکن است برخی اما از آنجایی که همه دارای یک رفتار اخالقی نیستند . های آنالین باشدکالس

های خود را بروز ندهند و با کسی در این باره صحبت نگرانیآموزان یا حتی دبیران مشکالت و دانش

خود دبیران هم در این دوران تحت فشار روحی از طرف مدرسه، خانواده و اولیای  نکنند. در این مورد

آموزان دبیران و دانش ،یل شخصیخاطر برخی داله آموزان بودند. در واقع بدانشخود آموزان و دانش

شد که این فشار باعث می رسانیتوانستند مشکالت خود را مطرح نمایند و همین عدم اطالعنمی

آموزان این فشار روحی نسبت به دبیران کمتر در دانش هرچند .روحی و روانی رفته رفته بیشتر شود

توانست هرگز نمی شاید یک دبیر .بوده است آموزان نیز کمترتحمل آن در دانشآستانة اما  ،بوده است

بیشتر  در حالیکه ،به مدرسه و ... اعالم کند که گوشی موبایل یا وسیله آموزشی برای تدریس ندارد

کردند. آموزان عدم حضورشان در فضای مجازی را نداشتن گوشی موبایل یا اینترنت اعالم میدانش

برای باال بردن کیفیت آموزشی، ارتقا لذا  ،رعهده دارنداز آنجایی که معلمان نقش اصلی آموزش را ب

رغم همه این موضوعات، یک دبیر در کالس علی سطح علمی و زندگی یک معلم الزم و ضروری است.

در تعامل و  ینقش مهمعنوان مدیر کالس ه خود )چه به صورت حضوری و چه به صورت آنالین( ب

 آموزان یا اولیا آنها و همینهایی از طرف دانشکرونا نارضایتدر شرایط آموزان دارد. دانش یریادگی
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طور دبیران، نسبت به سرعت اینترنت، مشکالت مالی، نحوه و ساعات برگزاری و روش آموزش وجود 

 . با این اوصاف، معلماناستاذعان داشتند که تدریس حضوری بهتر از مجازی  فراگیرانداشت و اکثر 

 ییهادر زمان بحران ژهیاطالعات، به و یارتباط یهایآورخود را در فن یهابه طور مداوم مهارت باید

  کنند. تیتقو 19-کووید یریگمانند همه

 منابع

در دانشگاه  یخدمات آموزش تیفیکارکنان و نقش آن در ارتقاء ک ییگراتیفی(. ک2010ع. ) ،فام ،د. ،پورمیابراه

. یجامعه شناسمظالعات  .واحد بناب یآزاد اسالم
http://jss.iaut.ac.ir/m/article_520993.html 

. ییایمیش یوندهایها براساس سطوح چندگانه جانستون در پ یکج فهم ی(. مقاله بررس1399ز. ) ،یاحمدآباد

 .40–25 ،5 ،یمیپژوهش در آموزش ش

. یمیآموزش ش ندیدر فرآ یمجاز یاجتماع ینقش شبکه ها ی(. بررس1395زهره. ) یشمال د؛یناه یاحمد

 .359–352 ،رانیا یمیکنفرانس آموزش ش نینهم

و رابطه آن با  ییمعلمان مقطع ابتدا یتوانمند زانیم ی(. بررس1389ب. ) ،مهرام ،ع. ،یشاهرود ییتوانا

 .40–23 ،یآموزش نینو یکردهایمدرسه. رو یفرهنگ سازمان یهامؤلفه

 میفصلنامه تعل .ییدوره ابتدا یبرنامه درس ندیدر فرا تیفیمستمر ک یارتقا یبرا یی(. الگو2001ح. ) ،یتوران

 .70–47 ،66 ،تیو ترب

: مورد ییدر مدارس ابتدا یآموزش تیفیسنجش ک یبرا یی(. ارائه الگو1399غ. ) ،برکت ،ل. ،یبهمئ ،ز. ،یچنار

 .185–161 ،52 ،یابیو ارزش یآموزش یعلم هینشر .مشکیمطالعه شهرستان اند

در دوران کرونا:  یآموزش مجاز یفرصت ها و چالش ها لی(. تحل1400ج. ) ،هانیک ،ق. ،یزیعز ،ا. ،زادهیحاج

 .204–174 ،9 ،یپژوه سیتدر یفصلنامه علم .در پسا کرونا یتوسعه آموزش مجاز افتیره

 یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع ی(. نقش شبکه ها1399ا. ) ،یمیابراه ،ا. ،آقاپور ،ع. ،انیزمان

 /https://www.hfj.ir. یتیفصلنامه علوم تربآن.  ییاجرا

. رانیا یدولت یدانشگاه ها یآموزش عال دی(. برآورد تابع تول1382م. ) ،یصامت ،ب. ،یاریبخت ،م. ،عمادزاده
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/2429/38 

. فصلنامه یاسالم رانیا یدر نظام آموزش عال یآموزش تیفیک یراهبرد ارتقا(. 1397م. ) ،یمانیا ،ا. ،یوضیع

 .97–83 ،88 ،راهبرد
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Abstract 

In the past three years, the covid-19 pandemic has made the quality of 

education one of the concerns of the education system due to distance education. 

Educational quality assessment can reduce this concern and show a solution to 

increase academic quality. This study examines the challenges and conditions of 

online education during the Corona epidemic using integrated (quantitative and 

qualitative) and exploratory methods in the secondary chemistry course. This is 

based on research conducted over one year with 16-18-year-old students and 

chemistry teachers in the 2020-2021 school year. In this research, the challenges 

and conditions of distance education during the Corona epidemic were analyzed 

using integrated (quantitative and qualitative) and exploratory methods. The tool 

of data collection is a researcher-made questionnaire. Based on the findings, 40 

basic and 7 organizational components were identified based on the interpretive 

approach, which was classified into environmental, economic, educational, 

social, family, cultural, cognitive, and evaluation factors. Results showed not 

only the conditions of Corona have increased new educational skills and 

experiences in learners, but also they have brought psychological, physical, and 

academic damages. However, with proper planning, discovering needs, 

investigating and solving financial problems, and supporting capable forces, 

virtual education can be developed and used as an educational supplement 

alongside face-to-face education. 

Keywords: Education quality, E-learning, Online teaching, Chemistry education, 

Covid- 19 
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