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 های نوین آموزش مجازی شیمی و معضالت پیش روی آنشیوه

 4، وحید امانی3، سجاد  نفتی7، حمید صادقی0محمد یعقوبی

 01/01/0411پذیرش:                        02/2/0411دریافت:                                                                      

 چکیده

شیوع کرونا در جهان، بسیاری از امور را تحت تاثیر خود قرارداد و در شیوه زندگی کردن اختالل ایجاد کرد. در کشور ما به دلیل 

رونا، بیشترین آسیب را متحمل شد. با شروع بحران کرو شدن با این بیماری، آموزش برای مدتی مختل و بهنبود آمادگی الزم برای رو

های بهداشتی برای مقابله با این بیماری، به سرعت آموزش حضوری را تعطیل های مختلف برای رعایت هر چه بیشتر پروتکلکشور

 گوناگونی برایهای ها و موسسات علمی در سراسر جهان از شیوهکرده و به سمت آموزش مجازی حرکت کردند. مدارس، دانشگاه

رفته و گهای آموزش از راه دور، در دستور کار این موسسات قرارها و پلتفرمپیشبرد آموزش خود بهره گرفتند. بعضی از نرم افزار

های آموزشی متفاوتی، آموزش الزم را در اختیار فراگیرن خود قراردادند. در امر آموزش مجازی، کشور معلمان و اساتید با روش

. در این شودها دخیل است که مانع از پیشبرد آموزش میرو هستند که عوامل زیادی در آنبهف با معضالت متفاوتی روهای مختل

باشیم اره داشتهاست اشهای گوناگونی که در موسسات علمی مختلف مورد استفاده و آزمایش قرار گرفتهایم به شیوهمقاله تالش کرده

 رو در این نوع آموز ش را باگو کنیم.و همچنین معضالت و مشکالت پیش 

 .آموزش مجازی، پلتفرم، نرم افزار، آموزش همزمان، آموزش نا همزمان  :هاکلیدواژه
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   مقدمه

 منحرف جهان دانشگاهی و اجتماعی ، تجاری هایبخش تمام و روزمره زندگی در را چیزهمه تقریباً 0 01کووید  گیرهمه بیماری

 تعطیل حضوری هایکالس ،7171 مارس این بیماری در المللیبین گسترش با. (7170و همکاران،  3 ؛ دیباک7171، 7 کرد)الکورش

  (.7170و همکاران،    4شد و یک تغییر ناگهانی در آموزش رخ داد و به سمت آموزش آنالین تغییر مسیر داد)ریپول

 ایجاد آموزاندانش و مربیان برای را واقعی چالش یک01کووید  گیریهمه طول در دور راه از یادگیری و آموزش در تغییر

های مرتبط با آن که به دلیل از دست دادن دسترسی به ویژه برای درس شیمی و رشتهبه (.7170و همکاران ،  5وریجون تانیالپکرد)

 اما ، هستیم 01کووید  بحران میانه در اکنون (. ما7170و همکاران ،  6نگتونیلکیپاست)آزمایشگاه، اختالل بیشتری را تجربه کرده

 کرد،فراموش نباید را بحرانی شرایط در آنالین یادگیری و آموزش مورد در شدهآموخته هایدرس. شودمی این بحران متوقف روزی

 ستفادها عادی هایزمان در دیجیتال آموزش بهبود و توسعه برای و داشت نظر در باید احتمالی بحرانی شرایط سایر برای بلکه

رو بهرو01کووید گیر همچون ای نه چندان دور، دوباره با بحرانی همهحتی ممکن است در آینده .(7170و همکاران ،  2هوفرکرد)

م و مشکالت ایکرده اند اشارهجسته های گوناگونی که کشورهای مختلف در آموزش شیمی از آن بهرهشویم. ما در این مقاله، به شیوه

 ایم.روی این شیوه از آموزش را بازگو کردهو معضالت پیش

 

 های آموزش مجازی شیوه

پیشبرد  های مختلفی برایها و ابزارهای مختلف، با توجه به بستر های موجود و امکاناتی که در اختیار دارند، از شیوهدر کشور

اتکایی  قابل اینترنتی اتصال که دارند مناطقی فیلیپین، مانند ایتوسعه حال در کشورهایجویند. به طور مثال آموزش خود بهره می

 سه از در این کشور، برای آموزش آنالین .استکرده ایجاد کامال آنالین سمت آموزش به تغییر برای را بزرگی چالش ندارند که

و  وریجون تانیالپاستراتژی یادگیری ترکیبی) (3) و ناهمزمان یادگیری استراتژی (7) ، همزمان( 0: )شوداستفاده می آموزشی رویکرد

  .(7170همکاران، 

 تعیین ساعات در ویدئوکنفرانس، افزارنرم از استفاده با دانشجویان و مربیان ،( واقعی زمان) آنالین همزمان هایسخنرانی در

 طریق از ای صوتی صورت به را سواالت خود توانند می آموزان دانش. کننددیگر مالقات میبا یک آنالین صورت به کالس شده

 یریتمد سیستم در را هاآن و کرده ضبط را سخنرانی هایفیلم مربیان ناهمزمان، ساختارهای در. بپرسند زنده چت به صورت

. کنند پیدا دسترسی هاآن به خود زمان ترینراحت در بتوانند آموزاندانش تا کنند می بارگذاری 1وبیوتیا ی  1سیاه تخته یادگیری

 زیرا شود.یم گرفته نظر با شرایط موجود در سازگاری برای روش ترینعملی عنوان به آنالین یادگیری ترکیبی استراتژی

 آرام نشستن جای به که است این ترکیبی استراتژی از استفاده اصلی انگیزه .کندمی ترکیب را های همزمان و نا همزماناستراتژی

و  00؛ سیری 7103و همکاران،  01افزایش دهد)دارابی یادگیری فرایند در را آموزاندانش مشارکت همزمان، بحث یک در

 .(7103؛ سیری ، 7103همکاران، 

 رد پیوسته بصورت را هاآموزش و هادوره متحده، مربیان امارات دانشگاه موسسات، در و مدارس کلیه تعطیلی از پس

می نیز مانند ک معایب راحتی که دارد، و پسندکاربر افزار برعکس سکویاین نرم .کردند سیاه ارائهتخته با مجازی هایکالس

                                                           
1 COVID-01 

2 Alqurshi 
3  Debacq 
4 Ripoll 
5 Lapitan Jr. 
6 Pilkington 
7 Hofer 
8 LMS 
9 YouTube 
10 Darabi 
11 Seery 



 …های نوین آموزش مجازی شیمی و شیوه ____________________________________________________________

 

 

وشتن است که ن ناهمواری و صفحه بودن این پیچیدگی محدود دلیل  پیچیدگی برای نوشتن روی  تخته سفید را شامل می شود.

 (.7170و همکاران،  0می کند)دباک دوار آموزدانش تمرکز روی صفحه را در طول سخنرانی برای

 آموزانشدان و مربیان تا هایی را انجام دادفعالیت قرنطینه طول در شدید و آنالین در این دانشگاه، به صورت 7CELTمرکز 

 از استفاده اب نهایی و امتحانات هاآزمون آنالین، تکالیف سازیآماده ، کالس جلسات ایجاد برای تخته سیاه از استفاده به قادر

  (.7170و همکاران،  3باشند)قاسم Webcam monitor  و rLockdown browse مرورگر

 برای .های مجازی را جایگزین تدریس معمولی کردکالس قرنطینه، اعالم از پس دانشگاه ملک سعود عربستان، بالفاصله

 دوره یک آموزاندانش هایبخش اول، همه. داد انجام را متعددی اقدامات کالج واحد، هایارزیابی و مطالب تحویل از اطمینان

 را دئوییوی مجموعه فناوری اطالعات کالج واحد همزمان، طور به. شدند ادغام تخته سیاهیعنی  دانشگاهی یادگیری سیستم در

 ها،خنرانیس ضبط مانند دانشگاهی هایفعالیت انجام برای تخته سیاه از استفاده نحوه مورد در علمی هیات اعضای راهنمایی برای

 را هاخنرانیس ضبط برای جایگزین افزارینرم هایگزینه ها این فیلم همچنین. کرد ایجاد دیگر مطالب هرگونه ارائه و امتحانات

 با سازگار قالب به هاییفایل چنین تبدیل نحوه و 4مثال پاورپوینت عنوانبه . کندنیز به اعضای هیات علمی دانشگاه راهنمایی می

 کانال کالج، یتساوب در بالفاصله و شد تأیید رئیس توسط و شده نظر تجدید آموزشی امور معاون توسط هافیلم همه. سیاه تخته

 (. 7171شد)یوتیوب ،  کالج منتشر توییتر حساب و یوتیوب

 توسط تیم این. داد لتشکی تخته سیاه در علمی هیئت اعضای به کمک برای حمایتی فنی پشتیبانی تیم یک کالج سرانجام،

 تخته سیاهدیده با محیط  آموزش یا آشنا آموزان دانش و زن و مرد علمی هیئت اعضای از و اطالعات فناوری واحد سرپرست

 .(7171،  5شد)المتوازی تشکیل

پلتفرم عبارت است از:  3کند. این پلتفرم استفاده می 3ی کرونا از دانشگاه ژجیانگ برای تدریس شیمی معدنی در دوره

“DingTalk for ZJU”  و“Learning@ZJU”  و“WeChat” .DingTalk for ZJU آموزشی اداری افزارنرم یک 

 گروه و مربیان اکثر برای و شده داده توسعه DingTalk برنامه اساس ، برAlibaba گروه و ژجیانگ دانشگاه توسط که است

 مورد بسیار ژجیانگ دانشگاه در قبلی آموزشی هایشیوه در Learning@ZJU. استشده تهیه این دانشگاه دانشجویی های

 برنامه این. ستای کرونا مورد استفاده قرار گرفتهبرای آموزش آنالین در دوره پلتفرم این در نیز بار این و استگرفته قرار استفاده

 ئویی،وید هایکنفرانس زنده، پخش آموزشی، هایکالس تعیین گروهی هایچت خودکار ایجاد مانند وظایف از بسیاری شامل

 اجتماعی برنامه نیزیک 6وی چت. است آموزشی الزامات کامل برآوردن منظور به آنالین، سنجش و تکالیف و دروس، بارگذاری

 دارد؛ بنابراین کاربری حساب یک افزاردانشجویی، در این نرم هر تقریباً. شودمی استفاده چین در مردم از بسیاری توسط که است

و همکاران،  2کرد)شیائو ایجاد وی چت در دوره مورد در الزم هایاطالع رسانی و ارتباط برای را های درسیگروه توان می

7171). 

                                                           
1 Debacq 
2 Continuous Education, Teaching and Learning 
3 Ghasem 
4 MSPowerPoint 
5 Almetwazi 
6 WeChat 
7 Xiao 
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اندمی ی پدر نیویورک آمریکا، از یک استراتژی ترکیبی برای آموزش شیمی آلی در دوره SUNY Plattsburghکالج 

 سخنرانی ایهفیلم آموزان دانش ناهمزمان، یادگیری دربهره گرفت. این استراتژی، ترکیبی از یادگیری همزمان و نا همزمان بود. 

 .بود 01کووید  از قبل معمولی رودررو هایسخنرانی از تقلیدی که کردندمی مشاهده را شده ضبط

 طریق زا هافصل اصلی مفاهیم تقویت و سخنرانی هایفیلم کلیدی نکات خالصه ، بر 0پلتفرم زوم طریق از یادگیری همزمان

 از "صفحه ذاریگ اشتراک" ویژگی و پاورپوینت برنامه از استفاده با امر این. بود متمرکز زومپلتفرم  در آنالین زنده هایفعالیت

 را آلی های مولکول ساختار تا دادمی اجازه مربی به پاورپوینت در "قلم" ابزار ، این بر عالوه. می آمد دست به زومپلتفرم  طریق

 زومرم پلتف طریق از صفحه گذاری اشتراک و "چت" هایعملکرد دهد.  توضیح را آلی هایواکنش مکانیسم یا کند ترسیم

 تربس طریق از زوم همزمان سخنرانی جلسات. شودمی آنالین یادگیری هایفعالیت در آموزاندانش مشارکت افزایش باعث

Moodle (شودمی نامیده "مجازی کالس" عنوان به که )به دادمی اجازه کالس در شده نام ثبت آموزان دانش به که شد ایجاد 

 (.7171،  7بپیوندند)سانسی شدهریزیبرنامه جلسات به راحتی

 زا گیرند. بسیاریو نا همزمان بهره می های آنالین همزماندانشگاه های کره نیز در دوره کرونا  از دو استراتژی سخنرانی

 آنالین هایسخنرانی مورد در .کردند خریداری همزمان خود آنالین هایسخنرانی برای را زوم سرویس امسال کره هایدانشگاه

 ادگیریی مدیریت سیستم سایت وب در معموالً را هاآن سپس و کنندمی تهیه  خود هایسخنرانی از ویدئویی مربیان ناهمزمان،

 5؛ رز 7101و همکاران،  4راماچاندران؛  7104،  3آنجلو یدکنند) تماشا را هاویدئو بتوانند آموزاندانش تا کنندمی ارسال مدرسه

  .(7101و همکاران، 

 ندبتوان آموزاندانش همه تا شد ایجاد ملی سطح در دولتی مختلف هند،  بسترهای 6یآموزش یفناور یموسسه مرکزطبق آمار 

 اهداف مذکور، هب خدمت برای یافته توسعه دولتی بسترهای از برخی. کنند پیدا دسترسی آموزش گیر، به همه بحرانی شرایط در

  :(7171و همکاران،  1لیگیاب؛ 7106و همکاران،  2نشنایکراز) عبارت است

• SHAGUN :الدیجیت رسانه طریق از معلمان و آموزاندانش آن در که استشده ساخته آنالین پلتفرم یک عنوان به 

 اب آموزش ارائه قصد که استشده ساخته کیفیت معنی به "gunvatta" و مدرسه معنی به "shala" کلمه دو از. کنندمی تعامل

 .کندمی آشکار را گیریهمه دوران در کیفیت

• (NROER)1 :یازن مورد آموزشی منابع همه تقریباًو  است باز همه برای ملی سطح در باز که آموزشی منابع ملی مخزن 

 سخنرانی 0345 سند، 7221 آموزشی، منبع 04572 شامل مخزن این. کندمی فراهم را جانبه همه بحران یک طول در کمک برای

 در مانعی آموزانبرای دانش تا است زبان چندین شامل مخزن است. این ویدئو 6053 و صوتی فایل 0664 تصویر، 751 تعاملی،

 .نباشد منابع به دسترسی

• e-Pathshala :کلمه "pathshala" بخش  دو دارای که استشده گرفته سانسکریت کلمه یک از"patha" معنی به 

 شودمی برده (هند رسمی زبان)هندی  زبان به سپس Pathshala. سالن است یا خانه معنی به "shala"و  بلند صدای با خواندن

 مدرسه یک عنوان به تواند به آن جهت می (e-Pathshala)این بستر .است آموزشی موسسه یا "مدرسه" هندی معادل و

 .است Flipbook 514 و الکترونیکی کتاب 616 فیلم، 7111 صوت، ضبط 0116 دارای که شود گرفته نظر در دیجیتالی

(Flipbook وسیله هر ای کامپیوتر نمایش صفحه روی بر راحتی به هستند که شده چاپ کتاب الکترونیکی از ای ها نسخه 

 است.( خواندن قابل دیگر الکترونیکی

                                                           
1 Zoom 
2 Sunasee 
3 D’Angelo  
4 Ramachandran 
5 Rose 
6 Central Institute of Educational Technology 
7 Krishnan 
8 Abigail 
9 National Reservoir of Open Educational Resources 
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امضا کرد که به دانش  گوگل را با یدر ماه مارس موافقت نامه اواقع در ریودوژانیرو برزیل،  SEEDUC-RJمدرسه 

 یفرم مجاز، به پلتGoogle for Education لیمی، مرتبط با حساب ا01کووید  یرید در طول همه گادیآموزان اجازه م

Google Classroom نیعالوه بر اد. شویکسر نم نترنتیا داده یهااست و از بسته گانیرا یدسترس نیکنند. ا دایپ یدسترس 

 یآموزش "خودگردان یهاتیفعال"به  یکیزیف یدسترسدانش آموزان در خانه، تا  کردند چاپرا )جزوات(  ی، مطالب آموزش

نظم کردند که به طور م افتیدر یدرس یهاکتاب یاز برنامه مل یی راهاکتاب نیآموزان همچندانش. را دارا باشند ستفادهمورد ا

مانند  یاجتماع یاهشبکه قیمشارکت از طر، نیآنال یکاربرد یها یاز استراتژ گرید یکیشد. یم عیتوز یلیسال تحص یدر ابتدا

ر مورد جامعه مدرسه د یرساناطالع یبرا ییو ابزارها یموضوعات آموزش رامونیپ یکه به مناظره ا بود نستاگرامیبوک و اسیف

 .(7101و همکاران،  0تریپوتجبود)شده  لیتبد یآموزش یحفظ و انتشار محتوا یتالش برا
 

 مشکالت و معضالت

کووید  صورت گرفت،  7171و همکارانش در سال  7که توسط اوسیهو آریزونا، ایالتی دانشگاه از نظرسنجی هایداده توجه به با

. کار ازارب بدتر انداز چشم و التحصیلی فارغ در تأخیر جمله از منفی را داشته است. اثرات دانشگاه دانشجویان انتظارات و نتایج بر 01

 3تحقیقات انگزل. بود بیشتر محروم شرایط با آموزاندانش برای 01کووید  نامطلوب پیامدهای که دهد می نشان همچنین هانتایج آن

 رفتپیش ای، یا هفته هشت تعطیلی یک طی خانه در یادگیری هنگام هلند در آموزان دانش که دهد می نشان( 7170)همکارانش و

 هایخانواده آموزانانشد بین در تحصیلی افت بیشترین که حالی است در اند. ایننداشته پیشرفتی هیچ یا اینکه اندنداشته چندانی

 است. بوده محروم

 ( با طرح دو پرسشنامه برای معلمان و دانشجویان چینی، به نتایجی در رابطه با تاثیر آموزش مجازی رسید. از7171) 4هوانگ جی

 انجام در هاناتوانی آن از آنالین، ناشی آموزش آموزان از دانش درصد از 12 ناراحتی بیشترین ، است تجربی علم یک شیمی که آنجا

 انتظار و موزانآسواالت دانش بیان فرایند های موجود این است کهیکی دیگر از چالش است. شخصی صورت به شیمیایی آزمایشات

 داده پاسخ طوالنی مدت برای سواالت آنها به گاهی و بکشد طول حضوری ارتباط از بیش است ممکن آنالین هایپاسخ برای

 خوبی آموزشی محیط مختلف دالیل به آن ها که است این (41آموزان )% دانش از برخی مهم های چالش از دیگر یکی .شودنمی

 کنندمی لیتنب احساس خانه در برخی کنند، پیدا خانه در آرام مکانی توانندنمی آموزان دانش از برخی ، مثال عنوان به. ندارند خانه در

 آنها همه هداردک وجود اطراف در زیادی الکترونیکی وسایل آنالین کالس در حضور هنگام زیرا کنند. تمرکز توانندنمی برخی و

 شود.  می خانه در ناکارآمد یادگیری به منجر

( برخی از مشکالتی که افراد دخیل در امر آموزش آنالین در هند با آن رو به رو هستند 7171) 5بر اساس یافته های ساومن گیری

 به شرح ذیل است:

تا کنون برق به  رایز .هستند یکیخانه هنوز در تار ونیلیم 30که حدود  میبزن نیهند تخم یرسم یاز داده ها میتوانمی ما: برق •

 است. دهیها نرسخانه آن

امر به  نیاست. ا هیبر ثان تیمگاب 07312 یریو سرعت بارگ هیبر ثان تیمگاب 4330 بارگذاری سرعت: متوسط نترنتیاتصال به ا •

یرا خراب م نینالآ یآموزش یکند فضا نترنتیکندتر است. اغلب ، اتصال به ا اریبس افتهیتوسعه  یشورهابا ک سهیوضوح در مقا

 .کند

لپ تاپ ها انجام  ای یزیروم یها انهیتلفن همراه، را یدستگاه ها قیتوان از طریرا م یریادگو ی نیها: آموزش آنالدستگاه •

ک یهمراه خود وابسته هستند که به اندازه  یهاها معموالً به تلفنتاپ ندارند. آنخانه خود لپآموزان در دانش ایداد. همه معلمان 
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به  یدسترس این موضوع، ندارند و یدسترس یزیروم انهیرا ایآموزان به دستگاه تلفن همراه از دانش یاری. بسستندیتاپ راحت نلپ

 کند. یآموزان را دشوار مدانشهمه 

آموزان دچار اطراف دانش طیمح یصداها لیبه دل نیآنال یهامزاحم(: معلمان اغلب هنگام کالس یاختالالت )صداها •

 یراب یخصوص ی، همه معلمان در منزل خود مکان گرید یکند. از سویرا خراب م سیتدر انیامر جر نیشوند که ایم یآشفتگ

 .شوندمیروبرو  یبا اختالالت نیهنگام آموزش آنال زین وزانآم، دانشجهیآموزان ندارند و در نتآموزش دانش

 نیبه تمر ازینامر  نیرا ندارند. ا دیدر استفاده از پلتفرم جد یمدرن: همه معلمان تجربه قبل نیعدم تجربه در استفاده از بستر آنال •

از روش  یاست که معلمان در هند به طور کل دلیل نداشتن تجربه این. نیازمند زمان است با تجربهفرد  کیشدن به  لیدارد و تبد

 کنند.یآموزش استفاده م یخود برا یحیبه عنوان روش ترج چو گ اهیستخته

 یاددهی دنیدهد تا با هم در فرایآموزان اجازه ماز دانش یاریبه بس نیآنال یهااگر کالس ی: حتیمشارکت یریادگیعدم وجود  •

-ت فعال دانش. حفظ مشارکابدییکاهش م،شود یدر کالس درس تجربه م شتریکه ب یمشارکت یریادگیشرکت کنند،  یریادگیو 

 طرفه منتقل شود. کیممکن است به انتقال دانش  یمشارکت یریادگیدشوار است.  نیآموزان به صورت آنال

آموزان دانش حضوراندازه به  ییبه تنها هاشیانجام آزما یآموزان برا: درخواست از دانشیعمل یهاشیعدم انجام آزما •

 کندیود ممشاهده خ قیمفهوم از طر نیاز ا یریگ جهیها را مجبور به انجام و نتآن یشگاهیآزما اتی. تجربستیموثر ن شگاهیآزمادر

 .شودمیساخت دانش را شدن  ترثروتر و م یقومنجر به که 

توانند یآموزان مداشته باشند، دانش یآموزان تماس چشممعلمان کالس بتوانند با همه دانش یتعامل با هر کودک مجرد: وقت •

-مشارکت فعال، دانش ابی. در غستین ریتعامل با همه امکان پذ نیحال، در آموزش آنال نیاحساس نظارت و مشارکت کنند. با ا

 نداشته باشند. یموفق جیاممکن است نت رفعالیآموزان غ

 

 گیری بحث و نتیجه

ها و موسسات علمی بالفاصله از آموزش حضوری به آموزش مجازی در جهان، مدارس، دانشگاه 01کووید با شروع ناگهانی 

زش را پیش های مختلف، پروسه آموهای گوناگون و همچنین پلتفرمهای مختلف با بهره گیری از استراتژیتغییر رویه دادند. کشور

سازد و مانع از رو هستند که امر آموزش را مختل میبهالتی روآموزان و معلمان با مشکالت و معضها، دانشبردند. در این کشور

 شود.پیشبرد آن می

کووید تی همچون رو شدن با اتفاقابهبایست در آینده، آمادگی الزم را برای روتوانیم نتیجه بگیریم که میبا بررسی یافته ها، می

هایی که در این مقاله به آن اشاره شد، آموزش مجازی را همانند کشورتوان که امر آموزش را مختل می سازد، داشته باشیم. می 01

فزار های بومی اها و نرمهای اشاره شده اجرایی کرد. اما با این تفاوت که برای پیشبرد آموزش، از پلتفرمبه صورت ترکیبی از روش

ی که در باال به آن اشاره شد، ما در طول مشابه جهت آموزش به صورت مجازی بهره بگیریم. با توجه به معضالت آموزش مجاز

 بینیم که بعضی از این مشکالت با گذشتدوره کرونا، مواردی همانند آن و بعضا مشابه آن را در سیستم آموزشی کشور خود می

 شود. بعضی از این معضالت هم با آموزش و بهبود زیر ساخت های موجود در کشور حلزمان و کسب تجربه بیشتر مرتفع می

شوند. لذا برای اینکه سیستم آموزشی کشورمان آمادگی الزم را برای آینده دارا باشد، شایسته است که به این موارد توجه کافی می

 شود و مسئولین مربوطه در جهت رفع آن ها، از هیچ تالشی دریغ نکنند.
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