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شده باشد.
 مقاله ارسالی از نظر تعداد كلمات از 2000 كلمه بیشتر نباشد.

  منابع مورد استفاده در مقاله ذكر شده باشند.
  در صورتی كـه مـقاله ترجمه است، متن اصلی همراه ترجمه 

ارسال شود.
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مهدی واحدی

بعد از همه گیری ویروس کرونا در دنیا، تمامی نظام های آموزشی شکلی 

از آموزش را تجربه کردند که به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده است؛ 

تجربة آموزش وپرورش به شکل صرفًا مجازی. این تجربه در بسیاری از 

کشورهای دنیا تجربه ای نه چندان موفق ارزیابی می شود! البته نمی توان 

منکر دستاوردهای این دوران در نظام  های آموزشی شد، اما در مجموع، 

به دلیل آمادگی نداشتن نظام های آموزشی و غافلگیری آن ها از یك طرف و 

فراهم نبودن زمینه هایی همچون زیرساخت های مناسب و کافی، ا لگوهای 

و  مناسب  و محتوای  کارآمد،  و  آماده  انسانی  نیروی  بومی،  و  مطلوب 

الکترونیکی از طرف دیگر، تجربة این ایام، تجربه ای است که همگان 

آرزومند فراهم شدن امکان بازگشت به مدرسه ها هستند! در این مدت، 

به دلیل سیطرة فناوری ها در همة زمینه های آموزش، از تدریس تا ارزشیابی، 

تجربة خاصی از چیستی، کارکردها و توانمندی های فناوری در اذهان کلیة 

کنشگران آموزش وپرورش، از معلم و دانش آموز تا والدین و مسئوالن، 

شکل گرفته است. تجربه ای که قدری نگران کننده است! بنا به دالیلی 

که ذکر آن ها رفت، تجربة این دوران، خاطرات، تحلیل و نتیجه گیری های 

احتمااًل مثبتی را در اذهان به جا نخواهد گذاشت و به نظر می رسد در 

دوران پساکرونا می تواند به وضعیتی منجر شود که در حالت های زیر قابل 
تصور است:

حیطة  در  آن ها  کارکردهای  و  فناوری ها  به  نسبت  بدبینی  ایجاد   
آموزش وپرورش؛

 رفتن به سمت دوری گزینی و فرار از فناوری در نظام های آموزشی؛

 به حاشیه راندن و به محاق کشاندن فناوری ها در کالس ها و مدرسه ها؛

 شکل گیری نوعی بی اعتقادی و بی اعتمادی به فناوری؛

 شک و شبهه نسبت به یافته هایی علمی که بر کارآمدی و اثربخشی 

فناوری در خروجی های فرایند آموزش داللت دارند.

خالصة حالت ها و احتماالت فوق عبارت اند از اینکه در ذهن کنشگران 

تعلیم وتربیت چنین تصوری ایجاد شود که اگر فناوری را توان و یارای 

جانشینی روش های سنتی و حضوری بود، باید خود را در این مدت عیان 

این همه  چرا  خستگی؟  این همه  چرا  بود،  کارآمد  فناوری  اگر  می کرد. 

نگرانی؟ چرا این همه آرزوی بازگشت به دوران آموزش حضوری؟

واقعیت آن  است که احتمال ذکرشده در متن باال در عمل چقدر محقق 

شود. فقط یک حدس و گمان یا در نهایت فرضیه یا شبه فرضیة علمی 
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است که محصول تحلیل و تجربة نگارنده بوده و ممکن است به این شدتی 

که به نوشتار آمده است، نباشد یا شاید هم بدتر از این حالت واقع شود! 

اما آنچه مهم است، توضیح چرایی خطابودن این تصورات و گشودن راه و 

فضایی است که قرین به واقعیت و راهگشا باشد.

این تصورات )از بدبینی به فناوری تا کنارنهادن احتمالی آن( از نگاه و 

انتظار غیرواقعی به پدیدة فناوری ناشی می شود. فناوری، فناوری است، نه 

چیزی بیشتر از آنچه هست و نه البته چیزی کمتر از آنچه باید باشد! بنا 

نیست و البته چنین استعداد و امکانی هم درون فناوری دست کم تاکنون 

وجود نداشته است که بتواند جایگزین مطلق معلم یا کالس درس یا روابط 

استاد-شاگردی و بسیاری از اتفاقات دیگر در جریان آموزش و یادگیری 

نداشته اند.  ادعایی  چنین  هیچ گاه  هم  آموزشی  فناوری های  خود  شود! 

فناوری در خدمت آموزش حضوری است نه جایگزین آن؛ به خصوص در 

آموزش مدرسه ای )قبل از دانشگاه(. در اساس، فناوری به تنهایی ظرفیت به 

 دوش کشیدن تمام باری را که همة عوامل مدرسه، از مدیر و معاون و معلم 

تا دانش آموز و والدین متحمل می شوند، ندارد. اما آنچه در دوران کرونا 

اتفاق افتاد، این است که تمام این بار به یکباره و بدون اعالم قبلی، افتاد 

به دوش فناوری! نه فناوری را چنین آمادگی و ظرفیتی بود و نه کاربران 

فناوری چنین آمادگی و مهارتی داشتند، و شد آنچه شد!

اکنون به نظر می رسد باید با نگاهی واقع بینانه تر به توانایی ها و ناتوانی های 

فناوری در آموزش نگریست. فناوری های آموزشی، اگر بجا و توسط افراد 

توانا استفاده شوند، کارآمدی هایی دارند. اما در عین حال، از جایگزینی 

مطلق برخی عناصر اصلی تعلیم وتربیت ناتوان هستند. آینده و دوران 

پساکرونا نه دورانی است که به شکل کنونی آن را ادامه بدهیم و همه 

چیز بر محور فناوری بگردد، و نه دورانی باید باشد که فناوری ها را متهم 

كرد و به کناری وا نهاد! دوران پس از کرونا و فصل بازگشایی حضوری 

مدرسه ها زمانی است که هر چیز و هر کسی با تجربة به دست آورده باید بر 

کرسی خویش بنشیند و خدمت خود را ارائه دهد. در ادبیات رشتة تکنولوژی 

آموزشی، این وضعیت را یادگیری و آموزش تلفیقی )ترکیبی( نام نهاده اند؛ 

آموزشی که محاسن وضعیت حضوری را با کارکردهای مناسب فناوری ها 

در می آمیزد و از این آمیزه حالتی مطلوب به دست می آید که واجد محاسن 

هر دو و فاقد معایب هر یک از این دو حالت است. نیروهای انسانی 

آموزش وپرورش باید برای دوران آموزش های تلفیقی آماده شوند.
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بطالن تصورات ساده انگارانه
سطحی ترین فهم از آموزش فناوری این است که کسی گمان کند 
مقصود از آن، آموختن مهارت های معینی به دانش آموزان است و لذا 
آموزش فناوری را کاًل معطوف به آن بداند که بهترین و مؤثرترین راه 
آموختن مهارت های مورد نظر مشخص و به کار گرفته شود. اما نگریستن 
به آموزش فناوری از منظر فلسفی و تفکیک تعریف ها، مبانی و رویکردهای 
آن، فناوری را در گستره ای قرار می دهد که اولین نتیجة آن بی اعتبار کردن 

تصورات ساده انگارانه از نوع مذکور است.

مفهوم فناوری و آموزش فناوری
فناوری به هر دانش نظام یافته ای گفته می شود که بر تجربه یا نظریه ای 
عملی مبتنی باشد، توان جامعه را در تولید کاال و خدمات افزایش دهد و 
در قالب مهارت های تولید و سازمان ها یا ماشین آالت تجسم یابد )هایدگر، 
1375(. هایدگر معتقد است، در طول تاریخ و در پاسخ به اینکه فناوری 

چیست، دو تعریف ارائه شده است:
 الف( تعریف ابزاری: فناوری ابزاری برای رسیدن به هدف مخصوصی 
است. در این معنا فناوری به معناي »ابزار و تجهیزات« در نظر گرفته 

می شود.
ب( تعریف انسان شناختی: فناوری فعالیتی انسانی است و بنابراین 
نوعی تدبیر انسان است که برای برآوردن هدف های او اندیشیده می شود. 
هر دو تعریف ابزاری و انسان شناختی، نسبت فناوری را با آدمی تعیین 

می کنند؛ یعنی نشان می دهند فناوری چه رابطه ای با آدمی دارد.
آموزش فناوری که در این نوشتار موردنظر است، بستری علمی - مطالعاتی 
است که توانایی انسان در شکل دهی و تغییر دنیای فیزیکی در راستای 
تحقق نیازهای انسان از طریق دست کاری  مواد و ابزار به کمک فن و 
تکنیک را باال می برد. هدف آموزش فناوری، یاددادن دانش و فنونی است 
که توسعة سواد فناوری برای یادگیرندگان را از طریق ارتقای فعالیت های 

فناوری تأثیری عمیق و ژرف بر همة ابعاد زندگی انسان داشته و حتی 
گونة اندیشیدن و کنش انسان را هم دگرگون کرده است. در این میان، 
عرصة آموزشی هم از این قاعده خارج نیست و تحت تأثیر فناوری قرار 
با عنوان آموزش فناورانه  گرفته است. هم اکنون آموزش هایی نوین 
یافته اند.  فراوانی  برخی کشورها طرف داران  شکل گرفته اند که در 
سرمایه گذاری های فراوانی هم برای ایجاد زیرساخت های استفاده از 
آن در عرصة آموزش صورت گرفته است. بنابراین، آموزش فناوری، 
آموزش  توسعة  دارد.  امروز  تعلیم وتربیت  حوزة  در  مهمی  جایگاه 
فناوری در آموزش عمومی یکی از شاخص های مهم در راستای توسعة 
کشورها محسوب می شود. هدف نوشتار حاضر، بررسی نسبت آموزش 

فناوری و آموزش به کمک فناوری است.

کلیدواژه ها: آموزش فناوری، آموزش به کمک فناوری، بدفهمی های 
فناوری

رابطه آموزش فناوری و فناوریِ آموزشی
امیر مرادی / دکترای فلسفۀ تعلیم وتربیت
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آزمایشگاهی فراهم می کند. لذا 
آموزش فناوری رویکردی نوآورانه 

است که یادگیرندگان را در متن نیازها 
درگیر می کند.

 باقری )1390( معتقد است: رویکرد مناسب در فلسفة 
فناوری آن است که به فناوری مانند پدیده ای طبیعی، فرهنگی 
عین  در  که  است  پدیده ای  فناوری  شود.  نگریسته  چندارزشی  و 
طبیعی بودن، خصیصة فرهنگی نیز دارد و در بعد فرهنگی خود تحت 
تأثیر ارزش واحدی نیست، بلکه چند ارزشی است. در این رویکرد، بر 

نکات زیر تأکید می شود:
 فناوری ریشه در طبیعت و اندیشة آدمی و نیز فرهنگ اجتماعی 

دارد.
  فناوری و فرهنگ، دو منطق و هستی شناسی منفک و متمایز ندارند، 
بلکه ارزش ها و عالقه های بشری، به درجات گوناگون، هر دوی آن ها را 

در بر می گیرند.
  تأثیر تخریبی یا سازندة فناوری ناشی از منطق ذاتی در آن نیست، 

بلکه نتیجة تهی شدن و بارورشدن از خصیصة چند ارزشی خویش است.
 مسئولیت در ارتباط با فناوری، هم در تولید و هم در مصرف مورد نظر 
است و این امر، بیش از هر چیز، در گرو تأمین خصیصة چندارزشی آن است.
 با مبنا قرار دادن این رویکرد از فلسفة فناوری )همچون پدیده ای طبیعی، 
فرهنگی و چندارزشی(، آموزش فناوری باید از ویژگی هایی متناسب با آن 

برخوردار باشد که شامل موارد زیر است:
الف( آموزش فناوری مهارت آموزی صـرف نیست:

 محدودکردن آموزش فناوری به مهارت آموزی نشانگر بدفهمی فناوری 
است. همچنین، اکتفاکردن به آموزش مهارت های عملی صرف نمی تواند 
آسیب ها و شکنندگی احتمالی فناوری نسبت به سایر بخش های فرهنگی 

و اجتماعی را کنترل کند.

ب( آموزش فنـاوری 
فراهم آوردن  مستـلزم 
به  نسبت  جامع  نگرشی 

ماهیـت فناوری اسـت:
یکی از لوازم اساسی آموزش فناوری، ایجاد فهم 
و نگرش درست نسبت به ماهیت فناوری است. تأمین این 
نگرش برای دانش آموزان بخش الزمی از آموزش فناوری 
رفتار فن محور، فهم  و  آموختن ذهنیت  به موازات  تا  است 

عمیقی نیز نسبت به فناوری بیابند.
ج( آموزش فناوری مستلزم اطالعی هر چند عمومی 

از دانش های مرتبط با فناوری است: 
آموزش فناوری، عالوه بر آموختن دانش تجربی و فناورانه، مستلزم داشتن 
لذا  اطالعاتی در زمینة دانش های فلسفی، اجتماعی و تاریخی است. 
تأمین نگرش جامع نسبت به ماهیت فناوری بدون داشتن زمینه هایی در 

دانش های دیگر میسر نیست.
د( آمـوزش فناوری بایـد متشکل از اجـزایی بـرای ایجاد 

گرایش های اجتماعیـ  اخالقی و جهان شناختی باشد:
با توجه به ویژگی چندارزشی فناوری، باید از سرکوب و طرد ضمنی یا 
صریح عالقه های اجتماعی، اخالقی و جهان شناختی در برنامة آموزش 
گرایش های  ایجاد  هدفمند،  به شکلی  کرد. سپس  پیشگیری  فناوری 
اجتماعی، اخالقی و جهان شناختی مورد توجه قرار گیرد. فراهم آوردن 
عالقه های اخالقی و جهان شناختی مستلزم آن است که برنامه ریزان، 

دیدگاه غنی و مناسبی را به منزلة تأمین کننده این عالقه ها انتخاب کنند.
هـ( آموزش فناوری مستلزم یافتن توانایی هایی برای ارزیابی 
نتایج بسط فناوری است: الزمة آموزش فناوری آن است که افراد از 
توانایی های الزم برای ارزیابی نتایج محتمل بسط فناوری برخوردار شوند. 
تحلیل تاریخی مواردی از فناوری که در گذشته به ظهور رسیده و نتایج 
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سازنده یا مصیبت باری  به لحاظ اجتماعی داشته اند، می تواند رهنمودهای 
الهام بخشی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

رویکردهای نسبت فناوری، آموزش فناوری و 
آموزش به کمک فناوری

1. آموزش فنـاوری به مثـابه موضـوع و واحد درسی مستقل 
در برنامه های درسـی: در این رویکرد دانش آموزان ضمن آشنایی با 
مفاهیم فناوری، شیوة کار با فناوری های نوین ارتباطی را یاد می گیرند. 
این رویکرد در کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان، کره جنوبي، هندوستان، 

مالزی و ... رایج است.

 2. آموزش به کمک فنـاوری: رویکرد دوم استفاده از فناوری به عنوان 
ابزار آموزش است. یعنی بدون اینکه نظام برنامه ریزی درسی و یا آموزش 
تغییر یابد، با نگاه ابزاری، فناوری برای انتقال مفاهیم آموزشی به کار می رود. 
امری که معمواًل در مدرسه ها با استفاده از تلویزیون، ویدیو، ویدیو پروژکتور 
و اورهد متداول و رایج بوده است. در این رویکرد، عالوه بر ابزارهای فناوری 
آموزشی سنتی، از ابزارهای نوین فناوری اطالعات )همچون رایانه، تبلت، 

موبایل، اینترنت و ...( نیز بهره گرفته می شود )خانگلی زاد آری، 1395(.

 3. تلفیق فنـاوری با سایر درس هـا: در این رویکرد فناوری 
برخالف  ساده تر،  عبارت  به  می شود.  وارد  آموزش  متن  به  حاشیه  از 
رویکرد اول که فناوری به عنوان یک واحد درسی در کنار سایر برنامه ها 
و عنوان هاي درسی پیش بینی شده بود و یا در نگاه دوم که از فناوری 
به عنوان ابزار کمک آموزشی برای تسهیل جریان یادگیری در کمک معلم 
انجام می پذیرفت، در این رویکرد، فناوری با نظام برنامه ریزی درسی تلفیق 
می شود و تغییر اساسی در مؤلفه های اصلی آموزش، یعنی محتوا، روش ها 
و شیوه های یادگیری، وظایف معلمان، نقش دانش آموزان و ... ایجاد خواهد 
کرد. مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که تاکنون این رویکرد )تلفیق( در 

سه مدل عملیاتی شده است )فتحیان و همکاران، 1391(:

 مدل اول( رویکرد تلفیقی تعدادی از عنوان های درسی با 
فناوری: در این رویکرد، معلم با طراحی درس در محیط وب و یا حتی 
با تولید محتوای درس ها به صورت لوح های فشردة آموزشی، می کوشد از 

قابلیت های فناوری به قدر کافی بهره بگیرد. 

 مدل دوم( رویکرد تلفیقی همة برنامه های درسی با فناوری 
درس ها  محتوای  کتاب ها،  با  فاوا  تلفیق  از  بهره گیری  با  اطالعات: 
به صورت هوشمند ارائه می شود. به نحوی که سیستم فناوری به صورت 
اساسی مبنای یاددهی- یادگیری قرار گیرد و با تغییر نقش و موقعیت های 
معلمان و دانش آموزان و  فرایند یادگیری، معلم خواهد توانست با کشف 
و شناسایی قابلیت های دانش آموزان، آنان را در جهت بهره مندی کامل از 

تمام امکانات وب به کمک ابزارهای چندرسانه ای هدایت کند.
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 مـدل سـوم ( مـدرسـة مجـازی: در این رویکرد می کوشند 
با بهره گیری کامل از قابلیت های فناوری، امکان مجازی ساختن همة 
مؤلفه های آموزشی حتی مدرسه فراهم شود. در نتیجه دانش آموزان خواهند 
توانست، بدون حضور مستمر و دائمی در محیط های آموزشی، نیازهای 

تحصیلی و آموزشی خود را برطرف سازند.

جمع بندي
 از طریق آموزش به کمک فناوری می توان هدف ها و محتوای متناسب 
با نیازها و عالقه های یادگیرندگان، نیازهای جامعه و زندگی روزمره را 
تعیین، تدوین و ارائه کرد. همچنین فناوری امکان یادگیری انفرادی، 
بهره گیری از روش های فعال تدریس، انواع ارزشیابی ها )فردی، گروهی، 
مدرسه ای و ...(، تجزیه و تحلیل سؤال ها و نتایج ارزشیابی و مقایسة 
پیشرفت  تحصیلی دانش آموزان کالس، مدرسه و مدرسه های متفاوت را 
به صورت علمی فراهم می آورد. معلمان می توانند به منظور بحث در مورد 

برنامه ها و محتواهای درسی، از طریق فاوا با یکدیگر ارتباط بگیرند. 
از مقاطع شکل گیری منش یادگیرندگان، یعنی در   آموزش فناوری 
مراحل اولیة آموزش به صورت موضوع هم جوار آغاز می شود و برنامه های 
حل مسئله، تفکر و رفتارهای فناورانه در یادگیرنده رشد می یابد و تقویت 
می شود. این روال در تمام دوره های تحصیلی، در کنار آموزش عمومی 
ادامه می یابد. با توجه به این موضوع که آموزش فناوری در آموزش عمومی 
ایران به صورت ترکیب با موضوع هایی همچون علوم، ریاضی، هنر و در 
دوره های باالتر با هدف حرفه آموزی در قالب حرفه و فن و یا نظام کار 
دانش ارائه می شود، پیشنهاد می کنیم مسئوالن حوزة تعلیم وتربیت توجه 
داشته باشند که دوران آموزش، زمان هزینه کردن فرصت های یادگیرندگان 
برای کسب شخصیت متعادل از طریق پرورش مهارت تفکر انتقادی، 
خالقیت، کارآفرینی و با رفتار فناورانه است. لذا رفتار فناورانه رویکردی 
همه جانبه و مبتنی بر بهره گیری از تمام افکار، تجهیزات و ابزارها به 
منظور طرح مسئله، حل مسئله و پرورش خالقیت در عرصه های گوناگون 
است. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش رفتار فناورانه باید 
در درس های پایه به صورت درهم تنیده  ادامه یابد و همچنین در درس های 

مجزا هم از دوره های تحصیلی آغازین تا پایانی لحاظ  شود.



سوسن بالغی زاده / دکترای تکنولوژی آموزشی

مقدمه
توسعة فناوری های الکترونیکی بسیاری از شیوه های آموزش و یادگیری 
را دگرگون کرده است. باید بپذیریم، آنچه در فناوری ثابت است، تغییر 
است و این موضوع بر انتظارات کاربران در ارائة خدمات آموزشی تأثیر 
چشمگیری گذاشته است؛ به طوری که به جرئت می توان گفت، در این 
دوران یادگیری دیجیتالی درک نمی شود، مگر آنکه معمارِی قلب نرم افزار 
آموزشی آن تغییر کند. برای بررسی این موضوع، بهتر است پارادایمی را که 

در یادگیری الکترونیکی در دو دهة اخیر رخ داده است، مرور کنیم.
موج اول یادگیری الکترونیکی که در اواخر دهة 1990 میالدی شروع 
شد، این امکان را برای کاربران فراهم كرد كه در هر مکان و زمان 
بتوانند آموزش دریافت کنند. در این دوران، آموزشگران و دانشجویان از 
اینکه می توانستند در هر زمان و مکانی1 در یک سخنرانی شرکت کنند 
و با یکدیگر به بحث و گفت وگو بپردازند، بسیار هیجان زده و خوشحال 
بودند. در این دوران ابزارهای وب 2 بسیار سریع رشد کردند و سیستم های 
متعدد مدیریت یادگیری )LMS(2 پدیدار شدند، به طوری که مدرسان و 
یادگیرندگان می توانستند هر نوع محتوای آموزشی مانند فیلم، متن، تصویر 
و صوت را برای یکدیگر ارسال کنند و در فضای مجازی با یکدیگر تعامل 

داشته باشند. امکانات وب 2 شور و نشاط زیادی در میان یادگیرندگان ایجاد 
کرد، اما به تدریج از این هیجانات کاسته شد. این فناوری نمی توانست 
تعیین کند چه کسی باید چه چیزی را بیاموزد. در واقع هنوز یادگیرندگان 
صرف نظر از اینکه چه عالقه ها و استعدادهایی داشتند، به گونه ای واحد 

می آموختند.
موج دوم یادگیری الکترونیکی که از اواخر دهة دوم قرن بیست ویکم شروع 
شده است، »شخصی سازی و تعامل3« است. در این دوران، سیستم های 
آموزش آنالین به سمت غنی سازی تجربه های یادگیری براساس تفاوت ها 
و نیازهای فردی جهت گرفته اند )بن نعیم - كریچن، 2015(. به عبارت 

دیگر، سیستم ها به سمت یادگیری تطبیقی هدایت شده اند.
یادگیری تطبیقی که گاهی به آن تدریس تطبیقی هم گفته می شود، 
در واقع روشی آموزشی است که در آن از الگوریتم های رایانه ای برای 
تعامل با یادگیرنده و ارائة منابع و فعالیت های یادگیری بر مبنای ویژگی ها 
و نیازهای فردی یادگیرنده استفاده می شود. ایدة یادگیری تطبیقی در واقع 
ظهور یک مفهوم جدید نیست. این ایده از دهة 1960 وجود داشت. در 
آن دوران، رویکرد غالب، یادگیری برنامه ای اسکینر بود که به علت مدل 
تفکر الگوریتمی، بسیاری از آموزشگران از آن استقبال كردند. در آموزش 
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نگاهی به موج دوم یادگیری دیجیتال

با توسعة فناوری، نسل های جدیدی از سیستم های مدیریت یادگیری 
بر مبنای یادگیری تطبیقی طراحی شده اند. این سیستم ها در واقع موج 
دوم یادگیری دیجیتالی، یعنی »شخصی سازی و تعامل« را براساس 
مرور  مقاله، ضمن  این  در  کرده اند.  تولید  فردی  نیازهای  و  ویژگی 
تاریخچة یادگیری تطبیقی، سیستم هایی را شرح می دهیم که از این 

نوع یادگیری پشتیبانی می کنند.

کلیدواژه ها: یادگیری تطبیقی، سیستم های مدیریت یادگیری، موج دوم 
یادگیری دیجیتالی



برنامه ای، موضوع های درسی به اجزای کوچک یا مراحل متعدد تقسیم 
می شدند و یادگیرنده، در صورتی که یک مرحله را یاد می گرفت، به مرحلة 
بعد راه می یافت. ماشین های یادگیری اولیه که برنامه های آموزشی آن ها 
براساس رویکرد آموزش برنامه ای تدوین می شدند، در ابتدا بسیار ساده 
بودند و به مرور پیشرفت کردند. با کمک این برنامه های آموزشی، اگر 
یادگیرنده در مرحله ای از آموزش موفق نمی شد، به آموزش های تکمیلی 
هدایت می شد و در آزمون های ساده تر شرکت می کرد تا به یادگیری در حد 
تسلط دست پیدا کند. در آن دوران، پاسخ به نیازهای فردی یادگیرندگان، 
به علت محدودیت در برنامه نویسی و فناوری، بسیار محدود بود. به تدریج 
سیستم های رایانه ای و زبان های برنامه نویسی پیشرفت کردند، مدل های 
تفکر از الگوریتمی و جعبه سیاه اسکینر وارد مرحلة هوش مصنوعی شدند و 
زبان های برنامه نویسی وارد عمل شدند، به طوری که امروزه با فناوری هایی 
مانند سیستم های ابری و هوش مصنوعی و اینترنت، مدل های یادگیری 

تطبیقی توسعه پیدا کردند.
در دهة اخیر، یعنی از سال 2010 سیستم های مدیریت یادگیری پیشرفت 
بسیاری کرده اند، اما بسیاری از برنامه های آموزشی رایانه ای هنوز هم به 
شیوة سنتی و براساس دیدگاه های یادگیری غیرتطبیقی تنظیم شده اند. در 
واقع برنامه های رایانه ای، به شیوة سنتی، محتوای آموزشی را در اختیار 
یادگیرنده قرار می دهند و آن ها می توانند به صورت مجازی آزمون بدهند، 
تکالیفشان را برای معلم ارسال کنند، و با هم کالسی ها و معلم تعامل 
مجازی داشته باشند، اما این سیستم ها نمی توانند بر حسب سبک یادگیری 
و عالقه های یادگیرندگان، به آن ها تکالیفی ارائه کنند. در واقع، نظام 
آموزشی رایانه ای که معماری آن به صورت سنتی طراحی شده است، به 

تفاوت های فردی دانش آموزان )دانشجویان( توجهی ندارد.
در اواخر دهة دوم قرن بیست ویکم، با پیشرفت در سیستم های هوش 
مصنوعی، فناوری هایی پدیدار شدند که بتوانند یادگیری تطبیقی را به صورت 
گسترده پشتیبانی کنند. این برنامه ها براساس یافته های روان شناسی، علوم 
تربیتی و علوم مغزی طراحی می شوند. برای آنکه با عملکرد این سیستم ها 
بهتر آشنا شوید، ابتدا سیستم های مدیریت یادگیری را مرور می كنیم و 

سپس دربارة سیستم های یادگیری تطبیقی شرح می دهیم.

سیستم مدیریت یادگیری
نامیده   LMS سیستم مدیریت یادگیری که گاهی به اختصار
می شود و در برخی منابع به آن پورتال یا پلتفرم نیز گفته می شود، در واقع 
یک نرم افزار و برنامة تحت وب است که مدیریت، مستندسازی، پیگیری، 
گزارش گیری و ارائة دوره های تحصیلی و برنامه های آموزشی را انجام 
می دهد. این نرم افزار به مدرس امکان می دهد محتویات دورة آموزشی 
را در اختیار یادگیرندگان قرار دهد، آزمون های آنالین برگزار کند، تکالیف 
مربوط به درس ها را در یک سیستم تحت وب ارسال کند. دانشجویان نیز 
متقاباًل می توانند این تکالیف را برای مدرسان ارسال کنند. یادگیرندگان و 
معلمان می توانند در محیط مجازی به صورت هم زمان یا غیرهم زمان با 
یکدیگر تعامل داشته باشند. باید توجه کرد، این سیستم ها مختص آموزش 
آنالین نیستند، بلکه دوره های آموزشی حضوری نیز می توانند از سیستم 

مدیریت یادگیری بهره مند شوند. برای مثال، آموزش وپرورش در سال های 
اخیر پورتال همگام را راه اندازی کرده است که داشبوردهای متعددی مانند 
آزمون آنالین، ارسال محتوای آموزشی، و ارسال و دریافت تکالیف دارد. 
معلمان و دانش آموزان در کالس های حضوری نیز می توانند از آن استفاده 

کنند، اما این پورتال هنوز در حال تکمیل است.

سیستم مدیریت یادگیری تطبیقی
در هر دورة آموزش الکترونیکی سنتی، یادگیرنده مسیری را که مربی ایجاد 
می کند، به صورت خطی دنبال خواهد کرد؛ به طوری که فیلم ها، کلیپ ها 
و اسالیدهای آموزشی را تماشا می کند، مقاالت و جزوه ها را می خواند، 
در آزمون های آنالین شرکت و در ماژول های تعاملی بحث و گفت وگو 
می کند. سیستم یادگیری انطباقی شامل همان مواد آموزشی خواهد بود، 
اما در آن نحوة ارائة اطالعات برای هر یادگیرنده متفاوت خواهد بود. این 
سیستم تصمیم می گیرد محتوا را براساس اهداف و دانش یادگیرنده تغییر 
دهد. برای مثال، قبل از شروع دوره، دانش و سبک یادگیری یادگیرنده را 
با استفاده از آزمون های متعدد می سنجد و بر مبنای نتایج به دست آمده، 
به یادگیرنده محتوای آموزشی ارائه می دهد. در هر مرحله از آموزش، از 
یادگیرنده آزمون گرفته می شود و براساس دانشی که کسب کرده است، به 
وی سؤاالت چالش برانگیزتر یا آسان تری ارائه می شود. چون برنامة این 
سیستم ها براساس هوش مصنوعی تنظیم شده است، آن ها می توانند مانند 

دستیار آموزشی به معلم خدمت کنند.
بسیاری از سیستم های مدیریت یادگیری تطبیقی همانند پلتفرمی هستند 
که می توانند روی سیستم های مدیریت یادگیری که به صورت سنتی تنظیم 
شده اند، نصب شوند )مانند پلتفرم ریپل که در ادامه به شرح آن می پردازیم(. 
برخی نیز مانند »NEO LMS« نوعی سیستم مدیریت یادگیرِی شامل 
ابزارهای یادگیری تطبیقی هستند. امروزه پلتفرم های یادگیری تطبیقی 
متعددی توسعه پیدا کرده اند كه هر یک قابلیت های ویژه ای دارند؛ به 
طوری که برخی از آن ها عملکرد پیچیده ای در یادگیری تطبیقی انجام 
این سیستم های  از  برخی  ادامه،  در  برخی دیگر ساده ترند.  و  می دهند 

مدیریت یادگیری تطبیقی را معرفی می كنیم.

الکس4 
سیستم الكس یک شرکت ارزیابی و یادگیری آنالین است كه در هر 
دوره، برای تعیین سریع و دقیق آنچه دانش آموز می داند و آنچه نمی داند، از 
سؤال تطبیقی استفاده می کند. سپس در مورد مباحثی که یادگیرنده آمادگی 
یادگیری آن ها را دارد، آموزش می دهد و دوباره وی را ارزیابی می كند. این 

روند را تا جایی ادامه می دهد كه یادگیرنده نمرة استاندارد را کسب کند.

ریپل5 
پلتفرم ریپل یکی از توسعه یافته ترین سیستم های یادگیری تطبیقی است 
و با اغلب سیستم های مدیریت یادگیری مانند مودل6 و بلک بورد7 سازگار 
است. این پلتفرم از دانش آموز و همچنین معلم پشتیبانی می کند. برای 
معلمان، در نقش معلم همیار، این پلتفرم می تواند اوراق دانش آموزان را 
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تصحیح كند و به آن ها نمره بدهد.
ریپل برای هر دانش آموز پروفایلی تشکیل می دهد تا اطالعات فردی 
دانش آمـوزان جمـع آوری و به صـورت منظم در پوشـه ای ثبـت شـود. 
اطالعات شامل دو بخـش است: اطالعـات بخـش اول به ویژگی های 
فردی دانش آموز مربوط اسـت که قبـل از شـروع سال تحصیلی یا دورة 
آموزشی، با استفاده از پرسش نامه هایی، جمع آوری می شوند؛ شامل میزان 
اطالعات در مورد مباحث مورد آموزش، عالقه ها، تجربه ها و سبک های 
یادگیری یادگیرنده. اطالعات بخش دوم پروفایل در طول دورة آموزش 
جمع آوری می شوند؛ مانند میزان پیشرفت و فعالیت های دانش آموزان، 
میزان مشارکت در فعالیت های یادگیری کالس درس، تکالیف انجام شده و 
نتایج آزمون ها. اطالعات پروفایل دانش آموز به معلم کمک می کند کالس 
خود را براساس ویژگی های فردی دانش آموزان اداره کند. رپیل همچنین 
بر حسب پاسخ هایی که دانش آموزان به آزمون می دهند، به آن ها منابع و 
محتوای آموزشی ارائه می دهد تا در بخش هایی که ضعیف هستند بیشتر 

تمرین کنند.

آلتا۸ 
کمپانی نیوتن9 یکی از پیشرفته ترین برنامه های یادگیری انطباقی را 
تولید کرده است که مانند یک همیار به معلمان و یادگیرندگان خدمت 
می کند. این سیستم برای معلمان این امکان را فراهم می کند كه به 
میزان مهارت، میزان تعامل با هم کالسی ها، و زمان صرف شده برای 
انجام تکالیف درسِی هر یک از یادگیرندگان پی ببرد. همچنین، میزان 
گروهی،  یا  انفرادی  صورت  به  را  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت 
با استفاده از شاخص های آماری، در اختیار معلم و دانش آموزان قرار 
می دهد. آلتا براساس داده های جمع آوری شده، همانند مشاور تحصیلی، 
در مورد مطالعات و تمرین هایی که باید در مباحث درسی انجام شوند، به 
دانش آموزان توصیه هایی می دهد. برای مثال، اگر دانش آموزی در یک 
مبحث درسی ضعیف باشد، به وی محتوای آموزشی یا تمرین هایی ارائه 
می دهد كه در آن زمینه پیشرفت کند. اگر هم دانش آموزی در برخی 
ارائه  به وی  و محتوای چالش زا  تمرین ها  باشد،  قوی  درسی  مباحث 

می دهد تا در آن زمینه بیشتر پیشرفت کند.

پى نوشت ها
1. anytime, anywhere
2. Learning Management System
3. personalization and engagement
4. Aleks: )https://www.aleks.com/about_aleks(
5. Ripple)http://ripplelearning.org/(
6. Moodle
7. BlackBoard
8. Alta
9. Knewton
)https://www.knewton.com/the-power-of-altas-adaptive-technology/(
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جمع بندی
توسعة فناوری، نیازها و انتظارات کاربران را تغییر داده است. در این 
دوران، کار با سیستم هایی که به همة یادگیرندگان خدمات آموزشی یکسان 
می دهند، دیگر جذابیت ندارد. زمان آن رسیده است که آموزش وپرورش 
نیز برای به روز کردن سیستم های آموزشی، مانند پورتال همگام، اقدامی 
انجام دهد. پورتال هایی که براساس یادگیری تطبیقی طراحی شده باشند، 
می توانند مانند مشاور تحصیلی به دانش آموزان خدمات آموزشی ارائه 
دهند. این پورتال ها همچنین می توانند مانند همیار به معلم خدمت کنند تا 
روش های تدریس خود را براساس نیازها و ویژگی های فردی دانش آموزان 

تنظیم كنند.
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اين روزها كرونا همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است و مدرسه ها 
نيز از اين قاعده مستثنا نبوده اند. اگرچه ويروس كرونا به ظاهر موجب 
تعطيلى مدرسه ها به شكل فيزيكى شده است، اما اين روزها جريان آموزش 
تعطيل نيست. دانش آموزان در خانه هستند، اما جريان يادگيرى در همان 
خانه و با روش هاى متفاوت در حال پيگيرى است؛ از پخش زندة تلويزيونى 
گرفته تا ابتكار معلمان و مدرسه ها براى استفاده از ظرفيت فضاى مجازى.

شيوع بيمارى كرونا ارزش آموزش هاى غيرحضورى، از جمله آموزش هاى 
الكترونيكى را برجسته كرده است. با وجود تعطيلى مدرسه ها و كالس هاى 
رسمى مى توان از فناورى هاى ديجيتالى موجود براى آموزش درس ها، حتى 
درس هاى رياضى و علوم بهره گرفت. در اين شرايط گوشى هوشمند در 
دانش آموزان  و  معلمان  بين  ارتباط  برقرارى  براى  وسيله  دسترس ترين 
است. مطلب حاضر در نظر دارد، چند نكته كاربردى را در اين مقطع 
زمانى «تعطيلى فيزيكى مدرسه ها» براى استفاده از ظرفيت فضاى مجازى، 

به منظور تدريس موفق، به معلمان ارائه دهد.

غیرحضوری،  آموزش  مجازی،  کالس  مجازی،  تدریس  کلیدواژه ها: 
کرونا، تعطیلی مدرسه ها

 افراط در استفاده از متن
نقطة قوت  این مورد کاماًل واضح است. قدرت و  بودن  اشتباه 
آموزش مجازی استفاده از تصویر و برقراری تعامل و ایجاد جذابیت 
از این طریق است. محتواهای آموزش الکترونیکی بهتر از کتاب های 
ساده هستند، دقیقًا به این دلیل که خیلی بیشتر از یک صفحه پر از 
متن هستند. با این حال، برخی از معلمان محتوای آموزشی سنتی خود 
را در دوره های کالس مجازی خود نیز کپی و جایگذاری می کنند. 
این محتواهای آموزشی ذره ای برای ارائه در کالس های مجازی و 
آموزش الکترونیکی مناسب نیستند. این گونه دوره ها نخواهند توانست 
نظر مخاطبان خود را جلب و آن ها را درگیر آموزش ها کنند. این یک 

اشتباه مهلک است و به هر نحوی باید از آن اجتناب کنید.

 در تدریس مجازی چه کارهایی نباید انجام دهم؟
برای ایجاد یک تجربة تدریس مجازی شگفت انگیز و بی عیب و 
نقص نه تنها نیاز است که کارهایی را انجام داد، بلکه الزم است 

معلمان مواردی را نیز که نباید انجام دهند، بدانند.

سپیده تشکری / کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
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 جمع بندی
خوش بختانه با افزایش آگاهی در مورد آموزش مجازی، دنیا هر 
روزه دوره های آموزش مجازی بهتر و بهتری را تجربه می کند. با 
استفاده از فناوری های جدید و پیشرفته، آموزش مجازی و کالس مجازی 
به سمت چیزهای شگفت انگیزی می رود که قباًل فقط در خیال و رؤیاها 
وجود داشت. با توجه به اینکه رفته رفته دوره های آموزش مجازی به طور 
فزاینده ای در دسترس همه قرار می گیرد، فشار بیشتری روی طراحان 
دورة آموزشی و سازندگان دورة آموزش مجازی می آورد. آن ها عالوه بر 
کارهایی که باید انجام شوند، باید به کارهایی که نباید انجام شوند نیز 

توجه داشته باشند.

 اشتباه های مدیریتی معلم
برخی از معلمان از دانش آموزان برای انجام کاری که از 
آن ها انتظار می رود انجام دهند، به طور افراطی تعریف و تمجید 
می کنند. قادر به برنامه ریزی مؤثر روزانه و بلندمدت نیستند. 
وقت زیادی را صرف یک دانش آموز یا یک گروه می کنند و 
از رصد و توجه به کل کالس غافل می مانند. قبل از اینکه 
توجه دانش آموزان را جلب و آن ها را آماده کنند، فعالیت جدید 
دیگری را شروع می کنند. به علت استفادة مداوم و یکنواخت 
از یک روش تدریس یا ترکیبی از روش ها دچار روزمرگی و 

یکنواختی می شوند.
برای کنترل رفتارهای ناشایست دانش آموزان بیش از حد 
از کالم و گفتار استفاده می کنند. از تعریف و تحسین کل 
کالس به صورت بی مورد و نا به جا استفاده می کنند. اسامی 
دانش آموزان را یاد نمی گیرند و آن ها را به طور مؤثری به کار 
نمی برند )کودکان سریع متوجه این نکته می شوند و عکس العمل 
متقابل نشان می دهند و همان کار را می کنند که معلم می کند(. 
مطلب  درک  از  اطالع  برای  مناسبی  سؤال های  نمی توانند 
دانش آموزان بپرسند تا ببینند که دانش آموزان مفهوم و محتوای 
درس را آن گونه که برایشان تدریس شده فهمیده اند یا خیر. 
تا دانش آموزان آن ها را دوست  دست به هر کاری می زنند 
داشته باشند. به طور هم زمان عنوان ها و موضوع های زیادی 
را معرفی می کنند. بیشتر خودمحور به نظر می رسند و به خود 
توجه دارند و دربارة خود صحبت می کنند و به دیگران کمتر 

توجه دارند.

 اشتباهات کالمی معلم
برخی از معلمان خیلی تند صحبت می کنند و گاهی حتی جیغ می زنند. 
لحن و تن صدایشان همیشه یا خیلی بلند است یا خیلی مالیم. خیلی جدی 
هستند و شوخ طبع و اهل خنده و سرگرمی نیستند و یا بیش از حد شوخ طبع 
هستند و زیاد جدی نیستند. نمی توانند از حرکات بدنی و حاالت چهره به 

طرز مؤثری استفاده کنند.

 افراط در استفاده از عوامل بصری
آموزش مجازی همه چیز دربارة ایجاد یک تعادل خوب بین تمام عناصر است که آن 
را به یک روش یادگیری شگفت انگیز تبدیل می کند. با اینکه تصویرهای استفاده شده 
توسط معلمان قطعًا نقش مهمی در ایجاد تعامل با یادگیرندگان بازی می کنند، اما 
غالبًا افراط در یک چیِز خوب، می تواند بد باشد. استفاده بیش از حد از تصویر و یا 
گرافیک می تواند به راحتی یادگیرنده ها را گیج کند. دانش آموزان سطح پایین تر، اگر 
ندانند که در هیاهوی عکس ها و گرافیک های مختلف چه کنند، ممکن است احساس 
کم هوش بودن به آن ها دست بدهد؛ چیزی که آموزش الکترونیکي را کاماًل از هدف 

و رسالتش دور می کند.
استفادة بیش از حد از تصویر موجب می شود که حجم بیشتری از آموزش صرف 
تصویرها شود و زمان کافی برای توضیح آن ها باقی نماند. ارائة تصویر بدون توضیح، 
تحلیل و تفسیر نه تنها فایده ای ندارد، بلکه برای یادگیرنده بار شناختی ایجاد می کند 
و آموزش را از مسیر درست و واقعی خود دور می سازد. به جز تصویرها که استفادة 
را فراهم می کند، استفادة  یادگیری دانش آموز  از آن ها موجبات تضعیف  افراطی 
بدون دلیل و توجیه کافی برای به کارگیری عالئم بصری، از جمله فلش ها، نمادها، 

نشانگرها، شکل ها، بولتس ها و ... نیز شامل همین اصل است.

 ارائة بیش از حد جزئیات
آموزش های ارائه شده توسط معلمان در کالس مجازی نباید به گونه ای 
باشند که همة جزئیات را با قاشق در دهان یادگیرندگان بگذارند، به طوری 
که هیچ فرصتی برای استفاده از مغز خود و فکر کردن نداشته باشند. به 

چالش  به  را  خود  مغز  داد،  فرصت  باید  دانش آموزان 
بکشند، عالقه مند شوند و گیج شوند، تا توجهشان به 
معنای واقعی کلمه به محتوایی که با آن روبه رو هستند، 

جلب شود و درگیر آن شوند.

 افراط در استفاده از صدا یا استفادة نامناسب از آن
مردم با شنیدن صحبت های دیگران، ارتباط برقرار کردن را یاد می گیرند. اما 
وقتی از آموزش الکترونیکي صحبت می شود، استفادة بیش از حد از صدا می تواند 
به سادگی به اشتباهی مهلک تبدیل شود. بدترین مورد این است که معلمان روی 
یک صفحه، هم از متن استفاده  کنند، هم از صدا، و یادگیرندگان مجبور شوند 
کلمات مشابه را در یک دوره به طور هم زمان هم بخوانند و هم بشنوند. ممکن است 
یادگیرندگان سرعت خواندنشان سریع تر یا کندتر از سرعت راوی باشد. همیشه این 

گزینه را به یادگیرندگان بدهید که بتوانند صدای راوی را خاموش کنند.
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رویکرد آینده تعلیم و تربیت

یادگیری تلفیقی
یادگیری تلفیقی جدیدترین برنامة آموزشی در نظام های آموزشی، به منظور 
تأثیرگذاری در کالس های درس است. از مدرسه ها گرفته تا دانشگاه ها، 
از این برنامة آموزشی برای کنار هم قرار دادن دنیای دیجیتال و تدریس 
کالسی استفاده می کنند. در یادگیری تلفیقی معلم و دانش آموزان کالس 
درس را به صورت حضوری برگزار می کنند. معلم کالس را مدیریت می کند 
و کنترل کاملی روی مکان، زمان، مسیر و سرعت تدریس دارد. از فناوری 
)معمواًل رایانه ها یا تبلت ها( در این روش به عنوان راهی برای ایجاد تعامل 

بیشتر در کالس استفاده می شود )اسمیت، 2013(.
به طور کلی، یادگیری تلفیقی به موارد زیر اشاره دارد:

 برخی آموزش ها آنالین است و در آن دانش آموزان بر مسیر و سرعت 
آموزشی که درگیرش هستند، کنترل دارند.

 برخی آموزش ها در کالس درس معلم محور اتفاق می افتد.
 آموزش حضوری و آنالین مکمل هم هستند و یک محیط یادگیری 

یکپارچه را می سازند.

چرا یادگیری تلفیقی؟
در این روش، آموزش نسبت به تدریس رو در رو بهتر و کارآمدتر شده و 
ثابت شده است که روش های مورد استفاده به سطوح باالتری از موفقیت 
دانش آموزان منجر می شوند. با ترکیب استفاده از تدریس رو در رو و تدریس 
مجازی، دانش آموزان می توانند به صورت انفرادی کار کنند و زمان کافی 
برای آموزگار وجود دارد تا توجه خود را به کسانی معطوف کند که به 

حمایت شخصی نیاز دارند.
 تعامل دانش آموزان به دلیل تنوع بیشتر فعالیت ها در طول تدریس باالتر 

است.
 دانش آموزان می توانند بر اساس سطحشان، از درس های متناسب با 

خودشان استفاده کنند.
 یادگیری تلفیقی ظرفیت کاهش هزینه های مؤسسه های آموزشی را 

دارد )احمدی و نخستین روحی،1393 : 26-7(.

در دوره هـای یادگیـری ترکیـبی از چـه فنـاوری هـایی 
استفاده می شود؟

سیستم های مدیریت یادگیری، سیستم های پاسخگویی داخل کالس، 
پلتفرم های یادگیری تطبیقی، تبلت ها، گوشی های هوشمند، تجزیه و تحلیل 
یادگیری و طیف ابزارها و فناوری های یادگیری ترکیبی، نه تنها متنوع 

مفهوم آموزش دیگر مثل گذشته با خودکار و کاغذ و حفظ کردن 
مطالب همراه نیست. امروزه استفاده از فناوری در آموزش، روش 
تدریس  روش های  ظهور  نیز  آن  نتیجة  و  داده  تغییر  را  آموزش 
آنجا که  از  بوده است.  تلفیقی  یادگیری  و مدل های  فناوری محور 
فناوری های آموزشی به شدت رشد کرده اند و استفاده از فناوری در 
تدریس به رسمیت شناخته شده است، سبک های تدریس به سمت 
این جریان، دستاورهای شایان  و  یافته اند  تکامل  تلفیقی  آموزش 

توجهی برای معلمان به همراه داشته است.

کلیدواژه ها: آموزش تلفیقی، دانش آموز، معلم، یادگیری

مریم فالحی / دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی
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است، بلکه مدام در حال تغییر است. اما در کل، رایج ترین فناوری که 
یادگیری ترکیبی استفاده می شود، همچنان ویدئو است. در برخی  در 
دیگر از دوره های یادگیری تلفیقی، معلمان ویدئو ضبط می کنند تا از آن 
به عنوان مواد آموزشی مکمل استفاده کنند. این ویدئوها برای کمک به 
دانش آموزان در مفاهیم چالش برانگیزتر یا فهم عمیق تر موضوع طراحی 
می شوند. از طرف دیگر، معلمان می توانند فیلم هایی برای آموزش طرز 
استفاده از نرم افزار یا ابزارهای دیگر برای دانش آموزان ضبط کنند که در 

کالس های درس برایشان مفیدند.

نقش معلم در نظام یادگیری تلفیقی چیست؟
محیطی آموزشی که یادگیری تلفیقی را با موفقیت اجرا می کند، باید 
به طور طبیعی دانش آموزان را به نشان دادن یادگیری مستقل، خودآموزی و 
خودنظم جویی تشویق کند. معلم قبل از معرفی راهبرد های یادگیری تلفیقی 
به دانش آموزان، باید برنامة اولیه ای اجرا کند تا به دانش آموزان اجازه دهد 
خودشان را با این روش سازگار و اعتماد به نفس الزم برای هدایت این 

راهبرد یادگیری را کسب کنند.
  آموزگار در آماده سازی و ذخیرة درس ها روی رایانه یا تبلت و تنظیم 

آسان مطالب برای فعالیت های کالس درس قادر است.
یادگیری  تجربة  هدایت  روی  را  خود  تالش  می تواند  آموزگار   

دانش آموزان متمرکز کند.
  در نظام یادگیری تلفیقی، فشار مستقیم کمتری بر آموزگار، برای 

ارائة آموزش، وجود دارد.
  آموزگار می تواند با آموزش مهارت های الزم برای استفاده از مطالب 
آنالین و نظارت بر فعالیت های دانش آموزان، به آن ها اختیار و آزادی 
عمل بدهد. این کار به دانش آموزان اجازه می دهد در کالس درس با 

سرعت های متفاوتی پیش بروند.
  محاسبة نمرات در بسیاری از موارد از طریق نرم افزاری سیستمی که 
آموزش از طریق آن ارائه می شود، به صورت خودکار انجام می شود و این 

باعث صرفه جویی در وقت آموزگار می شود.

از کدام مـدل یادگیـری تلفیـقی بـرای دانـش آموزان 
استفاده کنم؟

کرده،  پیدا  بیشتری  اهمیت  و  رواج  تلفیقی  یادگیری  روش  هر چه 
مدل های متنوعی از آن نیز شکل گرفته و توسعه یافته اند. انتخاب یک 
مدل یادگیری تلفیقی که مناسب کالس درس هر معلم باشد، به نیازهای 
یادگیرندگان آن کالس بستگی دارد. شاید برخی دانش آموزان به توجه و 
رسیدگی بیشتری نیاز داشته باشند و برخی دیگر با برنامة درسی جلو بروند. 

در ادامه چهار مدل یادگیری تلفیقی معرفی می شود.
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مدل چهره به چهره
این مدل بهترین گزینه برای کالس های درسی است که دانش آموزان 
همچنین،  دارند.  قرار  توانایی  و  مهارت  از  متفاوتی  سطوح  در  آن 
نزدیک ترین مدل یادگیری تلفیقی به آموزش سنتی است، چرا که بسیاری 
از کالس ها به صورت چهره به چهره و حضوری هستند. آموزش آنالین 
برای دانش آموزانی که عقب هستند ارائه می شود تا درس ها را کامل و 
در کالس ها مشارکت کنند. مثاًل سؤالی را که در کالس درس برایشان 
مطرح شده یا تکلیف کالس را در خانه جست وجو کنند و انجام دهند. بدین 

صورت برای تسلط بیشتر بر موضوع درس زمان خواهند داشت.

مدل چرخشی
در این مدل، معلمان موقعیت های یادگیری متفاوتی را می سازند. با 
استفاده از ابزارهای یادگیری دیجیتال در موقعیت های چرخشی، معلم قادر 
خواهد بود بر زمان آموزش حضوری بر اساس نیازهای خاص دانش آموز 
تمرکز کند. در واقع معلم برنامه ای درسی برای دانش آموزان درست می کند 
که در موقعیت های گوناگون، در انتقال از آموزش حضوری به آنالین به 
کار بیاید. این مدل به دانش آموزان زمان و تمرکزی را که برای درس های 
خاصی نیاز دارند می دهد و راه های متعددی برای تسلط بر آموزش به آن  ها 
ارائه می دهد. مثاًل معلمی که به دانش آموزان دورة ابتدایی درس می دهد، 
می تواند آن ها را بر اساس سطح مهارت در خواندن و ریاضیات دسته بندی 
کند. گروهی که در خواندن خوب است، ممکن است در ریاضی خوب 
نباشد. در این صورت و در این مدل می توان زمان بیشتری برای آموزش 
حضوری مفاهیم ریاضی به این گروه اختصاص داد، پیش از آنکه برای 

آموزش خواندن چرخش به یادگیری دیجیتال داشته باشد.

مدل خودترکیبی
این مدل در دبیرستان ها و دانشگاه ها رایج تر است. یادگیرندگان این 
برنامة دوره  از  فراتر  آنالین،  به وسیلة کالس های  دارند که  را  امکان 
پیش بروند. دانش آموزانی که می خواهند کالس های اضافی پیشرفته را 
بگذرانند، یا به موضوع خاصی عالقه نشان می دهند، انتخاب های خوبی 
برای یادگیری خودترکیبی هستند. این باید بر اساس اهداف و مهارت های 

شخصی دانش آموز تعیین و انجام شود.

مدل برخط
در سمت دیگر مدل چهره به چهره، مدل برخط وجود دارد که تنها بر ارائة 
آموزش آنالین تکیه دارد. دانش آموزان در جاهای دوری قرار دارند و با 

پلتفرم های آنالین تکالیف و درس ها را دریافت می کنند. معلمان به عنوان 
تسهیلگر عمل می کنند و به دانش آموزان امکان می دهند در صورت نیاز به 
کمک بیشتر وارد پیام رسان آنالین شوند. این مدل برای دانش آموزانی با 
بیماری های مزمن بسیار مناسب است که می خواهند فرایند یادگیری شان 

سریع تر از شکل سنتی آموزش پیش برود.

پیشنهادهایـی بـه معلمـان برای اجـرا و کاربـرد بهتر 
یادگیری تلفیقی در کالس های درس

  داشتن برنامة زمانی منظم برای استفاده از هر کدام از بسترهای 
حضوری و الکترونیکی.

  بهتر است یادگیری مشارکتی، روش های پروژه محور و یادگیری 
مسئله محور در یادگیری تلفیقی تجمیع شوند. زیرا این فعالیت ها می توانند 
جدایی معلم و دانش آموز را به حداقل برسانند و درک بهتری از برنامة 

درسی را موجب شوند.
  افزودن تعامل فعال برخط می تواند ادراک یادگیری دانش آموز، 

ارتباطات اجتماعی و لذت برخورداری از حمایت معلم را تقویت کند.

جمع بندي
گرچه روش های آموزش فناورانه و آنالین، برای مشارکت و کنترل 
روند یادگیری دانش آموزان، شیوه های جدیدی به آن ها ارائه داده است، 
اما همچنان معلمان کلید موفقیت در تحصیل دانش آموزان هستند. پیش 
و  تکالیف  باید اهداف کالس،  تلفیقی،  یادگیری  از اجرایی کردن مدل 
خروجی های کالس را مشخص کرد تا دانش آموزان با اهداف کلی آموزش 
همسو شوند. الزم به ذکر است، در صورت پیاده نشدن و اجرانشدن موفق 
یادگیری تلفیقی، ممکن است از جنبة فنی معایبی وجود داشته باشد، زیرا 
این روش به شدت به منابع و ابزارهایی متکی است که امکان برنامه ریزی 
و ارائة یادگیری تلفیقی را فراهم می کنند. الزم است این منابع مستقل 
و مدرن باشند و پیاده سازی آن ها آسان باشد تا این تجربة یادگیری با 

موفقیت ارائه شود.
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secondary students' perceptions and performance. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, 89, 79 – 83.
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مقدمه
از  که  است  موضوعی  یادگیری  فرایند  بهبود  و  آموزش  توسعة 
به  را  آگاه  افراد  و  اندیشمندان  عالقة  و  توجه  دور،  گذشته های 
خود جلب کرده است. همواره هم سعی شده است به کمک رشد 
کیفیت  و  شوند  روزآمد  و  متحول  آموزشی  روش های  فناوری ها، 
یادگیری و به یادسپاری مطالب آموخته شده بهبود و ارتقا یابد. نمونه ای 
از فناوری های مورد استفاده در آموزش، »تلفن همراه« است که در 

هر زمان و مکانی در اختیار کاربران قرار دارد.
 

یادگیری سیار
رایانه های دستی سیار، شکل  و  الکترونیکی  یادگیری  تلفیق  از 
جدیدی از آموزش خلق شد که »یادگیری از طریق تلفن همراه« یا 
»M-learning« نام گذاری شد. تعریف های متفاوتی برای »آموزش 
سیار« ارائه شده اند که برخی از آن ها این آموزش را مبتنی بر اینترنت 
و برخی به صورت بی سیم در نظر گرفته اند. اما در مجموع این آموزش 
را می توان آموزشی برای یادگرفتن در هر مکان و هر زمان در نظر 
گرفت که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل های شبکه، از 
طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانة قابل حمل، تلفن  همراه، 
دستیار دیجیتال شخصی و غیره محقق می شود. این ابزارهاي جدید، 
آموزش را بهبود می بخشند و تجربة یادگیری غنی تری را فراهم 
می کنند. همچنین دارای اثری انگیزشی هستند که دانش آموزان با 
استفاده از آن ها هیچ گونه اضطرابی از حیث موفق نشدن ندارند. کار 
با این ابزار لذت بخش است و هیچ اجباری در مطالعه برایشان وجود 

ندارد )مک کایوگان و همکاران، 2015(.
یادگیری از طریق تلفن همراه یعنی استفاده از فناوری تلفن همراه، 
به تنهایی یا در ترکیب با فناوری اطالعات و ارتباطات دیگر، برای 
فعال کردن یادگیری در هر زمان و هر مكان. یادگیری را به روش های 
متفاوتی می توان گسترش داد. یادگیرندگان می توانند، برای دسترسی 
به منابع آموزشی، ارتباط با دیگران یا ایجاد محتوا در داخل و خارج از 

کالس درس از تلفن همراه استفاده کنند.
یادگیری از طریق تلفن همراه همچنین تالش هایی را برای حمایت 
از هدف های آموزشی گسترده، مانند مدیریت مؤثر نظام های مدرسه و 
بهبود ارتباطات بین مدرسه و خانواده ها در برمی گیرد. قدرت فناوری های 
جدید در این است که می توانند یادگیری را آسان کنند و سرعت آن 
را افزایش دهند. به عالوه، زمان یادگیری را کاهش دهند و شرایط 
مطلوب و مناسب تری برای یادگیری به وجود آورند )یغما، 1382(.

این انعطاف پذیری اجازه می دهد، مردم در طول یک دورة طوالنی 
یا در اتوبوس تا رسیدن به مقصد، زمانی کوتاه مطالعه کنند. تلفن های 
»هوشمند« از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردارند، زیرا آن ها 
بی سیم و قابل حمل هستند )کرات، 2013(. این ویژگی ها کاربران را 
در حالی که در حرکت هستند، قادر به برقراری ارتباط می کنند. از 
این رو محبوبیت این دستگاه ها به دلیل توانایی آن ها در عملکرد در 
سطوح متفاوت است. عالوه بر این، رقابت شدید تجاری در صنعت 
دستگاه های تلفن همراه باعث می شود، تولیدکنندگان بسیار نوآورانه 
عمل کنند و دائمًا در تالش  باشند، ویژگی های جدیدی را معرفی کنند 

که یک مزیت رقابتی تلقی شود )الحسین و گرانجی، 2010(.

جمع بندي
ضـرورت پاسـخ گو بودن به یادگیرندگان، ارتـقای شغلی، الزامات 
می شـود  موجـب  عـلم  دنیای  تازه های  با  آشـنایی  و  حرفـه ای 
آموزش دهندگان همواره در تالش برای یادگیری )رسمی و غیررسمی( 
باشند. استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار ارائة محتوا ممکن است 
بسته به شرایط زمانی و مکانی، برای گروهی از یادگیرندگان مفید 
واقع شود و افزایش رضایتمندی آن ها را از دورة آموزشی فراهم کند. 
اما به هر حال به ایجاد تغییرات شگرف در اثربخشی یادگیری منجر 
نخواهد شد. البته مدنظر قراردادن تحقیق و تمرکز روی اطالعات 
در  استفاده  مورد  فناوری های  طریق  از  که  آموزشی  محتوای  و 
آموزش سیار ارائه می شوند، در مفید واقع شدن این روش آموزشی در 
زمینه های گوناگون بسیار ضروری می نماید. چرا که پیشرفت و بهبود 
محتوای آموزشی در کنار ابزار الزم آن، بهترین رویکرد را از آموزش 
سیار، در عرصه های گوناگون عرضه خواهد کرد. همچنین اثربخشی 
یادگیری سیار نیازمند توجه به رویکردها و نظریه های یادگیری سیار 
است. زیرا با به کارگیری هوشمندانة رویکردها و نظریه های یادگیری، 
می توان به راه حل هایی برای یادگیری دست یافت که نیازهای قرن 

بیست و یکم را برآورده می سازند.

منابع
1. یغما، عادل )138۲(. »معلم و فناوری آموزشی«. ماهنامة رشد تکنولوژی آموزشی. شمارة 19.
2. El-Hussein, M. O. M, & Cronje, J. C. )2010(. Defining Mobile 
Learning in the Higher Education Landscape. Educational 
Technology & Society, 13 )3(, 12-21.
3. Kraut, Rebecca. )2013(. UNESCO policy guidelines for mobile 
learning United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.
4. McQuiggan, Scott, Kosturko, Lucy, McQuiggan, Jamie, 
Sabourin, Jennifer. )2015(. Mobile learning Mobile learning: A 
Handbook for Developers, Educators, and Learners. Press: Wiley.
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مقدمه
روش های سنتی آموزش و یادگیری، با ظهور فناوری ها و روش های 
نوین، کـارایی خـود را از دست می دهند یا به صورت كلی متحول 
می شوند. یادگیرندگان برای هم گام شدن با محیط مدام در حـال 
تغییـر اطراف خود، باید به دنبال شیوه ها و رویه های جدیدی برای 
انتقـال دانـش و افـزایش یـادگیری باشـند. تمـدن جدید برای 
افزایش دانش افراد جامعه، به ابزاری قدرتمند نیاز دارد كه به موقع، 
کم هزینه، سـریع و مطمـئن باشـد )فیضی و رحمانی،1383 به نقل از 
اخوان دردشتی، 1391(. پیدایش و توسـعة فنـاوری های ارتبـاطی و 
اطالعـاتی و گسـترش نقـش و كاركردهـای آن ها، جهش و حركتی 
نوین در تعریف و تدوین نوع جدیدی از یادگیری را فـراهم آورده كـه 

یادگیری سیار یکی از آن هاست.

اهمیت کاربرد یادگیری سیار
امروزه با توجه به استفادة گستردة كاربران از فناوری های نوظهور، 
همگان  برای  آمـوزش  نوعی  همچون  سنتی  الگوی  در  آموزش 
امکان پذیر نیست و ارائة سیستمی که بتواند به صورت خودكار با سطح 
دانش و عالقه های كاربران هماهنگ شود، اهمیت فراوانی دارد. 
تحـوالت عرصـة آموزش نوید آن را می دهد که می توان محـیطی 
مناسـب یـادگیری، در سـطحی وسیع و با انعطاف پذیری الزم در 
دسترس همگان قرار داد و آن محیط یادگیری، می تواند یادگیری 

سیار باشد.
در خصوص مزیت های استفاده از یادگیری سیار می توان گفت: 
»فناوری های یادگیری سیار در آموزش، از جمله فناوری های مطلوب 
و مهمی هستند که بسیاری از هدف های آموزشی در آموزش از راه دور 

را برآورده می سازند. یادگیری سیار تجربیات و اطالعات را بدون توجه 
به زمان و مکان به یادگیرندگان ارائه می دهد. پیشرفت فناوری های 
سیار و به خصوص تلفن همراه، فرصت مناسبی را برای یادگیری در 
اختیار افراد می گذارد و آن ها می توانند از فناوری های سیار به صورت 
مطلوب استفاده کنند. از سوی دیگر، برطرف کردن سریع نیازهای 
افراد از طریق این نوع یادگیری، و همه جایی و همه زمانی بودن آن، 
عالقه به استفاده از فناوری های یادگیری سیار را افزایش داده است« 
)احمدی، 1393(. حل مسائل پیش  رو در محیط آموزشی و تجربیات 
یادگیری برخط که فناوری های سیار از جملة آن ها هستند، موجب 
محبوبیت این نوع از یادگیری به ویژه در این روزها شده که بیماری 
کرونا بروز کرده و آموزش و تدریس در نظام های آموزشی دنیا مجازی 

شده است.
به نظر می رسد، یکی از ویژگی های محوری فناوری های جدید، 
همچون یادگیری سیار، این است که با کشف روش های جدید، 
یادگیری را با کیفیت باال و همچنین پایدارتر از روش های مرسوم به 
وجود می آورد. بنابراین یادگیری سیار می تواند به کمک یادگیری های 
مرسوم بشتابد و به صورت نظام مند و در ارتباط با دیگر انواع یادگیری، 
برای رسیدن به هدف های آموزشی مؤثر واقع شود. یادگیری سیار 
می تواند در محیط های یادگیری الکترونیکی نیز مؤثر باشد. بنابراین 
یادگیری ها،  سایر  مقابل  در  سیار  یادگیری  ویژگی های  مهم ترین 
»موقعیت مداری« )بدون زمان و مکان خاص( و »تقویت روحیة حل 

مسئلة یادگیرندگان« است.

جمع بندی
با توجه به اهمیت کاربست یادگیری سیار در محیط های آموزشی 
که بیان شد، می توان گفت: به منظور اجرای درست این نوع یادگیری، 
باید زیرساخت ها و بسترهای نرم افزاری، سخت افزاری، فرهنگی، 
اجتماعی، آموزشی و اقتصادی آن به نحو مطلوب مهیا شود تا بتوان 
آثار مثبت آن را مشاهده کرد. زیرا اگر این بسترها مهیا نشوند، ممکن 
است چالش های فراوانی برای یادگیرندگان به وجود بیاید. امید است 
مورد  این  برای  بهتری  تدابیر  کشور  تعلیم و تربیت  دست اندرکاران 

اندیشیده باشند.
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مقدمه
به نظر شما تا چه حد می توان مطالب و مباحثی را که در گذشته 
فقط معلم و در محیط کالس ارائه می كرد، خارج از محیط کالس 
و مدرسه یاد گرفت؟ در این باره از چه امکانات و ابزارهایی می توان 
سود جست؟ اینترنت، رایانه، گوشی  هوشمند و تبلت از جمله امکانات 
و ابزارهایی هستند که به احتمال زیاد هر کدام از ما تاکنون به منظور 
یادگیری از آن ها استفاده کرده ایم. ما در عصری زندگی می کنیم که 
تنها با جست وجو و کاوش در اینترنت می توان در برابر دنیایی از 
اطالعات و مطالبی قرار گرفت که بسیار غنی تر و متنوع تر از مباحثی 
هستند که در یک جلسة تدریس حضوری در کالس می توان آموخت. 
یادگیری سیار بر این موضوع اشاره دارد که با استفاده از امکانات 
و ابزارهای متنوعی که برای یاددهی ـ یادگیری موجودند، می توان 
تنها به محیط مدرسه و کالس محدود نبود و در هر مکان و زمانی 

یاد گرفت. 
این پدیده در جای خود فرصت ها و چالش های متعددی را برای 
آموزشگران و یادگیرندگان ایجاد کرده است که هر کدام جای بحث 
و بررسی دارند. یکی از مسائل عمدة یادگیری سیار، بار شناختی ناشی 
از ابزارهای سیار برای یادگیرندگان است. بسیاری از صاحب نظران بر 
این باورند که بار شناختی در جریان یادگیری عبارت است از دشواری 

کاری حافظة فعال که ناشی از فعالیت های شناختی طراحی شده برای 
دستیابی به هدف های یادگیری خاصی است )سوئلر، 2011(. چنانچه 
بار شناختی مدیریت نشود و از حد بهینة خود کمتر یا بیشتر باشد، 
جریان یاددهی ـ یادگیری را با اختالل مواجه می کند. نگارنده در 
مقالة حاضر مبحث بار شناختی در ابزارهای یادگیری سیار را بررسی 

می كند.

ابزارهای سیار و بار شناختی
چنانچه یادگیری سیار اصولی و تحت کنترل نباشد، ممکن است بار 
شناختی زیاد ناشی از ابزارها و امکانات مورد استفاده، تمام مزایای 
استفاده از این روش آموزشی را از بین ببرد. امروزه ابزارهای سیار 
و قابل دسترسی در همه جا، به ابزارهای پرطرفدار آموزشی تبدیل 
شده اند؛ از جمله گوشی هوشمند، رایانة همراه، دستگاه پخش همراه، 
کتاب خوان همراه، دستگاه بازی همراه و رسا نما1. یکی از مهم ترین 
ابزارهای سیار برای یادگیری، تلفن های همراه هستند. این ابزار 
فیلم برداری،  بلوتوث،  کوتاه،  پیام  سرویس  نظیر  بسیاری  امکانات 
مکان یابی، نرم افزارهای آموزشی، اینترنت، منابع الکترونیکی دارد 
)كالیسا و پیكارد، 2017(. وسایل سیار با صفحة نمایش کوچک، اما 
ویژگی های عملکردی پیچیده، می توانند سطح باالیی از بار شناختی 
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را به کاربران تحمیل و در پیداکردن کارکردهای مورد نیاز مشکل 
ایجاد کنند. یک عامل مهم که بر بار شناختی در ابزارهای سیار تأثیر 
می گذارد، جهت گیری در فهرست )منو( ابزار است. هنگام استفاده 
از ساختارهای پیچیدة فهرست ابزار، یادگیرندگان به ساختن یک 
چارچوب ذهنی از ساختار آن نیاز دارند که با بررسی و جست وجو آن 
را کامل کنند. این فهرست برای آن ها حالت الگو و راهنمای عمل را 
دارد. این موضوع، به ویژه برای دستگاه های با صفحة نمایش کوچک، 
ابزار مشخص نیست و فرایند  که در آن ها ساختار کلی فهرست 
جست وجو به صورت تصویری پشتیبانی نمی شود، بسیار مهم است 
)اکثر کارکردهای فهرست ابزار غالبًا پنهان هستند(. نمایش صحیح 
ساختار کلی فهرست، انتخاب مسیر صحیح و نیز شناخت ویژگی های 
برجستة آن در پیگیری برای بهینه سازی بار شناختی بسیار مهم است 

)بویل، 2011(.
همچنین، به منظور کنترل بار شناختی در ابزارهای سیار، رشد 
دانش فضایی باید با آموزش های مناسب پشتیبانی شود. برای مثال، 
اگر یادگیرندگان توانایی های فضایی کافی داشته باشند، می توان از 
نقشه های ساختار فهرست استفاده کرد. برای کودکان کوچک تر با 
توانایی های فضایی کمتر، این راه حل چندان مفید نخواهد بود. برای 
آنان، کمک مستمر در قالب آموزش گام به گامی از اقدامات متناوب 
می تواند مفید باشد؛ هرچند هنوز هم ممکن است از لحاظ شناختی با 

دشواری هایی روبه رو باشد. 
یکی از ویژگی های کودکان، اکتشاف از طریق آزمون و خطاست. 
با وجود این، ایجاد بازنمایی های ذهنی، یک ساختار اولیه به عنوان 
مرجع نیاز دارد که ممکن است در کودکان خردسال موجود نباشد. 
قالب ساختارهای فهرست،  در  بازنمایی های ذهنی فضایی  ایجاد 
به ویژه برای کودکان، بسیار مهم است. این فرایند باید با آموزش های 
مناسب پشتیبانی شود. آموزش سلسله مراتبی با ارائة ساختار منو و 
موقعیت کارکردهای مناسب برای تکلیف، می تواند زمان را به طور 

تقریبی چهاربرابر کاهش دهد. 
مطالعات تجربی شواهد متقاعد کننده ای از تحمیل بار شناختی باال، 
به هنگام استفاده از ابزارهای سیار، ارائه می کنند. براساس پژوهش 
زیفل و بی )2016(،کودکانی که تجربة زیادی در استفاده از ابزارهای 
سیار ندارند، ممکن است مشکالت عمده ای را برای انجام عملیات 
ساده و پایة مربوط به گوشی موبایل داشته باشند )از جمله، تغییر 
تنظیمات گوشی(. برای کودکان کوچک تر )9 تا10 ساله( یک نمودار 
سادة ساختار فهرست ابزار كه جزئیات کمتری دارد، می تواند از بار 
شناختی بکاهد در رابطه با شرکت کنندگان بزرگ سال نیز یک نمودار 
از ساختار فهرست، بدون نام کارکردهای انتخابی، می تواند کارآمدتر 
از ساختار فهرست با برچسب های عملکرد باشد. روی هم رفته، هنگام 
استفاده از ابزارهای سیار، ارائة راهنمایی ها و دستورالعمل هایی کلی 

و متناسب با اهداف آموزشی و یادگیری، ضروری به نظر می رسد. 
هنگامی که یادگیرنده از اینترنت استفاده می کند، در مقابل دنیایی 
از اطالعات و تنوع موضوعات و مباحث قرار می گیرد که خود  بار 

شناختی ایجاد می كند. ارائة جهت و مسیر به فعالیت یادگیرنده، هنگام 
استفاده از اینترنت، از دیگر نکاتی است که می تواند بارشناختی را در 
یادگیری سیار کاهش دهد. داشتن مهارت الزم در کار با فناوری هایی 
که می توانند به عنوان ابزار یادگیری سیار مورد استفاده قرار گیرند نیز 
بسیار مهم است. چنانچه فرد مهارت الزم در کار با فناوری های جدید 
را نداشته باشد، این نیز به نوبة خود بار شناختی ایجاد می كند و قطعًا 
برای فرد چالش زاست. در این زمینه، تقویت سواد رسانه ای و آموزش 

کار با ابزارهای جدید، کارساز خواهد بود.

جمع   بندی
یادگیری سیار به جریان یاددهیـ  یادگیرِی فراتر از کالس و در هر 
مکان و زمان اشاره دارد. وجود امکانات و وسایل متعددی این امر 
را میسر کرده اند که به نوبة خود فرصت ها و چالش های گوناگونی را 
برای آموزشگر و یادگیرنده ایجاد کرده اند. از جمله مسائلی که باید در 
این خصوص مورد توجه باشد، توجه به بار شناختی حاصل از ابزارها و 
امکانات یادگیری سیار است. در ارتباط با به کارگیری ابزارهای همراه، 
استفاده از تکنیک هایی نظیر نمایش صحیح ساختار کلی فهرست 
ابزار، انتخاب مسیر صحیح و نیز شناخت ویژگی های برجستة فهرست 
برای پیگیری، رشد دانش فضایی، ارائة آموزش های گام به گام در 
استفاده از ابزارهای سیار و ارتقای دانش فنی یادگیرندگان در استفاده 
از ابزارهای سیار از جمله مواردی هستند که می توانند به هموار سازی 

جریان بار شناختی کمک کنند.

پینوشت
1. Media Player
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و  در شهرها  بی سواد  افراد  بدون  ایجاد جوامعی  برای  تالش   
روستاها. زیرا ممکن است در کشورهای پرجمعیت و فقیر افرادی 
باشند که قادر به تهیة محیط های آموزشی، تجهیزات و امکانات 
زیربنایی نباشند و در نتیجه بی سواد بمانند. از سوی دیگر، فرصت 

تحصیالت عالی برای مردان و زنان خانه دار و فقیر مهیا می  شود.

زیرا در محیط  مربیان و مدرسان.  تدریس  رفع مشکل نقص   
یادگیری سیار، یادگیرندگان می توانند به استادان متعدد دسترسی 

داشته باشند و با این دسترسی ها یادگیری خود را عمق بخشند.

 افزایش ارتباطات و مشارکت، به ویژه ارتباطات فرد به فرد. زیرا 
بدون محدودیت های  از طریق سیار، می تواند  یادگیری  یادگیرندة 
آموزش حضوری، با افراد زیادی در سراسر جهان رابطه داشته و در 

ترویج یادگیری مشارکتی فعال تر باشد.

 کاهش بحران خشونت و تبعیض در مراکز آموزشی. یکی از 
حال  در  کشورهای  در  به خصوص  آموزشی،  نظام های  معضالت 
توسعه، وجود نابرابری های آموزشی است که با استفاده از یادگیری 
شرط  به  البته  می یابند.  کاهش  نابرابری ها  این  حدودی  تا  سیار 
اینکه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در اختیار همة 

یادگیرندگان قرار گیرد.

 حمایت از یادگیری مداوم و خود هدایت شده. زیرا در این نوع 
یادگیری می توان به مواد و محتوای یادگیری در هر زمان )هر موقع 
از روز و شب( و مکان )هر جای کرة خاکی( دسترسی داشت. این 

دسترسی می تواند همیشگی نیز باشد.

 تنوع و عمق بیشتر یادگیری. زیرا یادگیری از طریق صدا، تصویر، 
ویدئو و نظایر این ها ممکن می شود.

سایر  به  نسبت  سیار  زیرساختی  دستگاه های  پایین  هزینة   
دستگاه های مورد استفاده در یادگیری حضوری، استفادة بهینه از 
زمان، انرژی و مدیریت بهینة آن ها. صرفه جویی در هزینه های 

یادگیرندگان )مثل هزینة حمل و نقل عمومی(.

 افزایش رغبت دانش آموزان به تحصیل و فضای مدرسه. با توجه 
به کیفیت متفاوت یادگیری سیار، تلفیق این نوع یادگیری با انواع 
دیگر یادگیری ها به لذت بخشی یادگیری دانش آموزان منجر می شود 

و در ادامه شوق یادگیری یادگیرندگان را بر می انگیزد.

منبع
تهدیدهای  و  فرصت ها  ظرفیت ها،  توانمندی ها،  اکتشافی  بررسی   .)1393( احمد  احمدی،   .1
یادگیری سیار در آموزش نیروهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(. پایان نامة کارشناسی 

ارشد تکنولوژی آموزشی. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
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مقدمه
بعد از همه گیری ویروس کووید 19 و تعطیلی مدرسه ها، فناوری 
سیار در نظام های آموزشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. یادگیری 
سیار نوعی از آموزش و یادگیری است که از طریق رسانه های سیار 
مثل موبایل، تبلت، پخش کننده های صوتی و غیره قابل دریافت است. 
مهم ترین نکته در تعریف یادگیری سیار همان کاربرد رسانه های 
آموزشی  شبکة  راه اندازی  ما  آموزشی  نظام  در  است.  موبایلی 

دانش آموزان )شاد( مثالی از کاربرد آموزش و یادگیری سیار است. 
به طورکلی، عالوه بر اتفاقات اخیر، فناوری های سیار تحت تأثیر 
نیازهای جوامع اطالعاتی و یادگیری مادام العمر وارد جریان آموزشی 
شد. بیشتر فناوری های کاربردی در آموزش ابتدا کارکردی غیرآموزشی 
داشتند )علی آبادی، 1391(. تلفن همراه یکی از این فناوری هاست که در 
بیشتر موارد دانش آموزان قبل از مدرسه، آن را در خانه تجربه کرده اند. 

چون موقعیت آموزشی نیز نوعی موقعیت ارتباطی است )علی آبادی، 
آموزشی و  نوظهور در مقاصد  این رسانه های  از  1391(، می توان 
تربیتی استفاده کرد. یادگیری سیار از لحاظ نظری و پژوهشی پشتوانة 
محکمی دارد. رویکردهای سازنده گرایی تا یادگیری موقعیتی، مبانی 
نظری مربوط به آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی از آن 
حمایت می کنند. در سال های اخیر هم پژوهش های زیادی در زمینة 

کارایی و اثربخشی آن انجام  شده است.
 آموزش یک نظام است )فردانش، 1396( و آموزش و یادگیری 
دو روی یک سکه اند )سیف، 1391(. فعالیت های منظم و هدفمند 
و روشمند معلم یادگیری شاگردان را تسهیل خواهد کرد. الگوهای 
طراحی آموزشی مؤلفه های موجود در نظام آموزشی را نشان می دهند 
باید همة مؤلفه های  )نوروزی و رضوی 1395(. بر همین اساس، 
سیار،  )ابزار  سیار  یادگیری  ویژگی های  زاویة  از  آموزشی  طراحی 
تحرک یادگیرنده و دسترسی پذیری فارغ از زمان و مکان( بررسی 
شوند. در ادامة این نوشتار، به منظور بهبود اثربخشی فناوری های 
سیار در آموزش و یادگیری، راهکارهایی را در چهار دستة 

انگیزشی، مدیریتی، رسانه ای و آموزشی می آوریم.

انگیزشی
 1. در محیط غیررسمی متغیرهای زیادی در جریان آموزش 
دخالت دارند. بنابراین ضرورت دارد، از طریق نیازمحور کردن 
موضوعات، قدرت جاذبة آموزش را تقویت و توجه و عالقة 
شاگردان را با خود همراه کنید. در نظام متمرکز آموزشِی کشور 
ما، می توان روش ها، فعالیت ها و تکالیف را دانش آموزمحور اجرا کرد.
2. دانش آموزان، به خصوص در دورة دبستان، به توجه و محبت نیاز 
دارند. نظیری نیشابوری زیبا گفته است: »درس معلم ار بود زمزمة 
محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را«. اگرچه این قاعده 
تقریبًا در همة موقعیت های آموزشی صادق است، اما برای تقویت 
حس حضور در آموزش سیار و به ویژه برای دانش آموزان ابتدایي 

حیاتی است.
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3. در تشویق ها و تنبیه ها می توان از نمادها و شکلک ها استفاده 
نوشتاری  زبان  عاطفی  محدودیت های  رفع  برای  شکلک ها  کرد. 
شکل گرفته اند و در امور احساسی و عاطفی مثل تشویق و تنبیه 

و به خصوص در مواقع بازخوردهای احساسی، بسیار کارآمد هستند.
4. بچه ها در هر سن برای اثبات وجود و متعاقبًا ابراز وجود خود به 
رقابت نیاز دارند. از چالش های موجود در فضای مجازی و برنامه های 

کاربردی می توان به این منظور استفاده کرد. 
5. در بعضی موارد، نقش تدریس و مدیریت کالس را به دانش آموزان 
واگذار کنید. از دانش آموزان کم رو و ضعیف حمایت کنید. زمانی که 
دانش آموزان در محیط خانوادگی و در جمع بزرگ ترها از تجربه های 
خود صحبت می کنند، ذوق زده هستند؛ به خصوص وقتی نقش معلم را 
اجرا کرده باشند. این امکان در محیط خانه و از طریق فناوری سیار 

فراهم  شده است.

مدیریتی
 1. بخشی از وظیفة مدیریتی معلم به حضور و مشارکت دانش آموزان 
در جریان تدریس مربوط است. در آموزش های مجازی و به خصوص 
یادگیری سیار، این مسئولیت جدی تر می شود. می توان برای انجام 
حضور و غیاب، در کنار برگه  های سیستمی شبکة شاد، از مشارکت 
دانش آموزان در فعالیت های آموزشی، مثاًل پرسش و پاسخ کالمی، 

برای این منظور استفاده کرد.
2. موارد مهم مثل برگة حضور و غیاب، دستورالعمل ها و تکالیف، 
و بازخوردهای گروهی را می توان در محل ثابتی از صفحه نمایش در 
معرض دید عموم قرار داد. مثاًل در پیام رسان هایی مثل شبکة شاد 

می توان پیام های ضروری را پین یا سنجاق کرد.
3. دانش آموزان را از ماهیت فضای فناورانه و مجازی آگاه کنید. 
اگر دانش آموزان بدانند که ماندگاری پیام های اشتراک گذاشته شده با 
بیان گفتاری و حضوری متفاوت است، احتمااًل منطقی تر، منظم تر و 
هوشمندتر از این فضا استفاده خواهند کرد؛ به خصوص اینکه احتمااًل 
در آینده برای حفظ حریم و حقوق خصوصی افراد، فرایند تشخیص 

هویت و تشکیل شناسنامة مجازی اجرایی خواهد شد.
4. مصداق های حفظ حریم خصوصی را برای خود و دیگران، نحوة 
استفادة صحیح و علمی از محتواهای موجود، با حفظ مشخصات 
محتوایی )منبع دهی( و چارچوب مشارکت و قوانین مباحثات گروهی 

را برای شاگردان تشریح کنید.

رسانه ای
 1. از رسانه در حد نقـش آن در فراینـد طراحـی آمـوزشی انتظار 
داشته باشید. رسانه وظیفة انتقال پیام آموزشی به دانش آموزان را 
انجام می دهد. انتظار کارکرد و تأثیر بیشتر از رسانه ، به تنهایی، از نظر 
علمی معنادار نیست. البته این به معنی برابری همة رسانه ها در فرایند 

آموزش هم نیست.
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2. یک اصل مهم آموزش، تعاملی بودن آن است. تعامل انواع 
متعدد دارد. می توان به تعامل یادگیرنده با یادگیرنده، تعامل یادگیرنده 
با آموزنده، تعامل یادگیرنده با محتوا و تعامل یادگیرنده با رسانه اشاره 
کرد. تعداد زیادی از نرم افزارها و پلتفرم ها از این قابلیت ها پشتیبانی 
می کنند. می توان با استفاده از آن ها کالس های زنده و تعاملی را در 

فضای موبایلی و رایانه ای برگزار کرد.
می توان  کاربردی،  نرم افزار  به  وب  تبدیل  نرم افزار  از طریق   .3
خروجی استوری الین، سایت ها و وبالگ ها را به برنامه های موبایلی 
تبدیل کرد. معلمان آموزش متوسطه می توانند نرم افزار استوری الین 
موبایلی را در کافه بازار یا گوگل  پلی قرار دهند و برای درس های جدید 

نسخه های تازة آن را به اشتراک بگذارند.

آموزشی
 1.گاهی دانش آموزان در آزمون ها از کتاب ها و دیگران کمک 
می گیرند. این کار تقلب محسوب می شود. در آموزش سیار امکان 
چنین کاری خیلی بیشتر فراهم است. می توانید اهداف آموزشی، 
تکالیف، فعالیت ها و آزمون های ارزشیابی را تیمی و گروهی طراحی 

کنید.
 2 . در نظام های آموزشی حضوری، برای غنی کردن کالس درس، 
بیان می کردند که رسانه ها می توانند دنیای بیرون را وارد کالس کنند 
)امیر تیموری، 1394(. اما فناوری یادگیری سیار کالس درس را به 
موقعیت واقعی زندگی برده و حتی مرز مکان و زمان را هم درنوردیده 

است.
 3 . بازی، آموزش و یادگیری را با هم تلفیق کنید. کودکان و 
نوجوانان و افراد کم تجربه به آموزش و یادگیری از طریق سرگرمی 
و بازی تمایل بیشتری دارند. این در صورتی است که بزرگ ساالن 
در انجام پروژه های مسئله محور مشارکت و درگیری ذهنی بیشتری 

نشان می دهند.
4. اطالعات با آموزش برابر نیست )مریل به نقل از نوروزی و 
)فردانش،  نیست  برابر  آموزش  کل  با  هم  رسانه  رضوی، 1395(. 
1396(. بنابراین، از هر رسانه و هر نوع محتوایی که قصد آموزش آن 
را دارید، بر حسب الگوی مناسب، نمونه ای طراحی کنید. جذابیت باید 
در ذات آموزش باشد نه رسانه. چون رسانه ها به صرف رسانه بودنشان 
در حدود هفت تا هشت هفته برای کاربران تازگی دارند )فردانش، 

.)1396
5. یکی از مهم ترین اصولی که در یادگیری اثربخش و آموزش 
کارآمد مؤثر است، تناسب محتوا با سبک های یادگیرندگان است. بر 
اساس دسته بندی دان، دان و پرایس در سال 1997 سبک یادگیری 
به عنوان راهی تعریف شده است که در آن افراد موضوعی تازه را مورد 
توجه قرار می دهند و پردازش و یادسپاری می کنند )سیف، 1391(. در 
این الگو، انواع سبک های یادگیری عبارت اند از: متغیرهای محیطی، 
هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روان شناختی. یادگیری سیار 

به آسانی قابلیت هم خوانی با این گونه سبک ها را دارد.

منابع
1. سیف، علی اکبر )1391(. روان شناسی پرورشی )روان شناسی آموزش و یادگیری(. نشر دوران. 

تهران.
۲. فردانش، هاشم )1396(. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. انتشارات سمت. تهران.

انتشارات سمت.  آموزشی.  طراحی  مبانی   .)1395( عباس  سید  رضوی،  داریوش؛  نوروزی،   .3
تهران.

۴. علی آبادی، خدیجه )1391(. مقدمات تکنولوژی آموزشی. انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران.
5. امیرتیموری، محمدحسن )139۴(. رسانه های یاددهی- یادگیری: شناسایی، انتخاب، تولید و 

کاربرد. ساواالن. تهران.
اثربخشی  ارزیابی   .)1398( محمود  ابوالقاسمی،  کامران؛  محمدخانی،  نیلوفر؛  اکبرزاده،   .6
به کارگیری الگوی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه های اجتماعی در آموزش دانشگاهی. تحقیقات 

مدیریت آموزشی 10)۴0(، 199-177.
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آموزش در سال های اخیر با سرعت به سمت مجازی شدن 
یا حداقل استفادة بیشتر از وسایل الکترونیکی پیش رفته 
اســت. در این میان، برنامه های کاربردی تلفن همراه، با 
قابلیت هایــی که در اختیــار کاربر قــرار می دهند، روند 
آموزش و تولید محتواهای آموزشی را برای معلمان ساده تر 

می کنند. اکنون شــما می توانید با استفاده از 
این نوع برنامه ها مدرسه را به خانه بیاورید.

یکی از برنامه های جذاب تلفن همراه که می توان 
آن را در دسته بندی آموزشی یا حتی سرگرمی قرار داد، برنامة »تخته سیاه« 
است. معلم می تواند با استفاده از این برنامه روی تخته سیاه یادداشت کند و 
نکته ای آموزشی را با مثال توضیح دهد. یا می تواند با استفاده از گچ، شکل هایی 
را نقاشی کند. یکی از ویژگی های مهم این برنامه، امکان اشتراک گذاری آسان آن 

است. بدین منظور، معلم از تختة خود اسکرین شات 
می گیرد و آن را به راحتی با دانش آموزان به اشتراک 
می گــذارد. همچنیــن می تواند تختة 
خود را به صورت عکس در این برنامه 
ذخیــره کند تا بعــداً دوبــاره از آن 

استفاده و یا آن را ویرایش کند.

در گذشته ای نه چندان دور، برای ویرایش تصویر 
حتمًا نیاز به رایانه بود، اما به مرور زمان و با پیشرفت 

فناوری، شاهد حضور برنامه ها و ابزارهای متعدی در این زمینه هستیم 
کــه تمامی آن ها به نحوی می توانند نیازهای روزمرة ما را حل و برطرف 
کنند. اگرچه چنین برنامه هایی شاید مانند فتوشاپ و برنامه های مشابه 
آن نیستند، اما بسیار کارآمدند و جزئیاتی که ممکن است به 
آن نیاز داشته باشید، در آن ها وجود دارند. یکی از این برنامه ها 

»پیکس آرت« است که ویرایشــگر حرفه ای تصویر است و 
شــما می توانید با کمک آن، تصویرها را به زیباترین 

شکل ممکن ویرایش کنید.
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گسترده شدن یادگیری سیار و نیاز روزافزون معلمان به استفاده از انواع برنامه های کاربردی تلفن همراه، برای بهبود 
کیفیت ارائة آموزش به دانش آموزان، باعث شده نمونه های متنوعی از برنامه های کاربردی ساخته و منتشر شوند. در 

این بخش تعدادی از برنامه های محبوب و مورد نیاز معلمان معرفی شدند. در هر 
برنامه یک کد »سریع پاسخ« طراحی شده است که با اسکن آن می توانید به فیلم 

آموزش برنامه و یا یک نمونه کار انجام شده با آن برنامه دسترسی یابید.

متن  نگار یک برنامة کاربردی برای ساخت عکس نوشته است که از سال 
1394 به بازار عرضه شد. با  به روزرسانی مداوم، امکانات جدیدی به این 
برنامه اضافه شده اند. این نرم افزار با امکانات و قابلیت های ویژه ای که دارد، 
می تواند در ساخت تصویرهای آموزشی به کمک معلمان بیاید. معلم برای 
کافی است  آموزشی،  عکس نوشــته های  ایجاد 
تصویر مورد نظر خود را در این برنامه باز کند و 

با استفاده از منوهای برنامه، نوشته های مرتبط با تصویر 
را با فونت و رنگ مورد نظر به آن بیفزاید.

تغییــر صــدا همیشــه 
یکــی از ســرگرم کننده ترین 
فعالیت هاست که گاه می تواند 

بسیار مفرح نیز باشد! به لطف برنامه های هوشمند، 
امروزه می توان به راحتی صدای خود را تغییر داده 
و ساعت ها سرگرم شــد. چنین برنامه هایی شاید 
در نگاه اول چندان کاربردی نباشند و فقط جنبة 
ســرگرمی داشته باشــند، اما برای معلم خالق و 
توانمند، هر برنامه ای می توانــد کاماًل کاربردی و 
در فرایند آموزش قابل اســتفاده باشد. این برنامه 
قابلیت دارد صدای شــما را به بیش از 40 صدای 
جدید تغییر دهد. شما می توانید از این برنامه برای 

ارائة مطالب آموزشی با صداهای گوناگون )ربات، 
کودک، آدم فضایی و...( استفاده کنید.

یک  »این شــات«  برنامــة 
ویرایشــگر ویدئو بــا ویژگی ها و 
که  اســت  کم نظیر  قابلیت های 
برای سیســتم عامل اندروید و آی او اس منتشر شده 
اســت. این برنامه رابط و محیط کاربری ساده و روانی 
دارد. می توانید ویدئوهای خود را به کلیپ های کوتاه تر 
تقســیم کنید یا با ترکیب آن ها، ویدئویی طوالنی تر در 
اختیار داشته باشید. همچنین می توانید تغییرات زیادی 

در کلیپ های کوتاه ساخته شده اعمال کنید.

پينوشتها
1. Blackboard
2. Picsart
3. Inshot
4. Voice changer with Effects
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مقدمه
آموزش با استفاده از ابزارهای سیار )آموزش سیار(، به عنوان 
یکی از شیوه های نوین آموزش، با وجود مزایا و فرصت های 
متعدد، چالش ها و مشکالت متعددی دارد که اشراف به آن ها 
می تواند در استفادة مناسب از آن مفید واقع شود. در این بخش 
تالش شده است مهم ترین موانع و مشکالت آموزش با ابزارهای 

سیار، شناسایی و تشریح شود.

چالش های آموزش سیار
با وجود مزایای متعدد آموزش سیار )مانند مادام العمري، سادگي 
و آسانی، به هنگام بودن، فرازمانی و فرامکانی، و انعطاف پذیری(، 
این شیوة نوین آموزش چالش هایی نیز دارد که مهم ترین آن ها 

عبارت اند از:

 1. فراهم نبودن بسترهای فنی، فرهنگی و اجتماعی 
در جامعه

با وجود توسعه و گسترش ابزارهای آموزش سیار در جامعه، 
هنوز بسترها و زیرساخت های بهره گیری از آن ها در آموزش 
و یادگیری فراهم نشده اند. نبود حمایت و سرمایه گذاری دولت 
اینترنت و مکالمه،  باالی  در زمینة آموزش سیار، هزینه های 
محدودیت پهنای باند اینترنت در کشور، قطع و وصل شدن های 
متعدد و مداوم اینترنت، معضالت فرهنگی و چالش های اخالقی 
در آموزش سیار، برخی از موارد فراهم نبودن بسترهای الزم در 

جامعه هستند.

 2. چالش های امنیتی و اخالقی
را وسیلة شخصی  تلفن همراه خود  افراد  در آموزش سیار، 
می دانند و اطالعات زیادی را در آن ذخیره و نگهداری می کنند 
و گاهی از روی سادگی، این اطالعات را فاش می کنند. بدین 
ترتیب حریم خصوصی یاددهنده- یادگیرنده مورد حمله قرار 
یادگیرنده  یاددهنده-  ارتباط  افزایش  دیگر،  موضوع  می گیرد. 

و در دسترس بودن آن هاست. این شرایط مزاحمت هایی برای 
دو طرف ایجاد می کند که در عمل نوعی بی احترامی به حقوق 

شخصی یاددهندهـ  یادگیرنده به شمار می آید.

 3. نداشتن مقبولیت در بین مدیران، معلمان و 
والدین

بررسی تاریخچـة ظهـور و گستـرش فناوری هـای متعدد در 
حوزة آموزش نشان دهندة این است که ورود فناوری های نوین 
به عرصة آموزش، همیشه در ابتدا با مخالفت های زیادی از 
جانب مخاطبان آن، به ویژه استادان، معلمان و والدین همراه 
بوده است. اکثر این مخالفان، با وجود آنکه قسمت زیادی از 
نوین  از این فناوری های  با بهره گیری  را  کارها و امور خود 
انجام می دهند، اما به استفاده از این ابزارها در آموزش اصاًل 
نور )2010(، در خصوص  لیم و  تونی  ریدوان  فکر نمی کنند. 
دانش آموزان  و  معلمان  حوزة  در  سیار  آموزش  چالش های 
معتقدند، آموزش سیار با مسائل پداگوژیکی خاصی مواجه است. 
یکی از این چالش ها می تواند تغییر نقش معلمان و یادگیرندگان 
باشد، چرا که اساس آموزش سیار این است که یادگیرندگان در 
یادگیری آزادی دارند و در یک کالس مجازی حضور دارند و 
یادگیری آن ها فرازمانی و فرامکانی است. در مقابل، در آموزش 
سنتی، معلمان و یادگیرندگان در یک زمان و مکان معین و 
محدود با یکدیگر تعامل دارند. در نتیجه، تمام این موارد باید 
دگرگون شوند و انتظارات جدید همسو با فناوری های نوین 

آموزشی مطرح شوند.
دلیل مخالفت و واکنش های منفی والدین با آموزش سیار، 
با وجود بهره گیری فراوان از فناوری های نوین در منزل، مبهم 
ارائة  و  آزمون ها  کالس ها،  برگزاری  روند  نامشخص بودن  و 
مدرک به یادگیرندگان، کم تحرکی فرزندان به واسطة بهره گیری 
طوالنی از ابزارهای آموزش سیار )گوشی های هوشمند، تبلت و 
لپ تاپ( و خارج نشدن از منزل و احتمال بروز اختالالت جسمی 

و روحی در آن هاست.
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 4. ضعف مهارت ها و شـایستـگی های مـوردنیاز 
آموزش سیار در یادگیرندگان

یکی دیگر از موانع و مشکالت آموزش سیار، ضعف یادگیرندگان 
در مهارت های فنی و شناختی است. مهارت فنی به این معنی 
است که یادگیرندگان توانایی استفاده از ابزارهای سیار را داشته 
باشند و بتوانند از امکانات متنوع آن ها در موقعیت ها و محیط های 
متفاوت بهره بگیرند. در مهارت شناختی، یادگیرندگان باید قادر 
به شناخت و انتخاب صحیح اطالعات مفید و نیز پردازش و 
تحلیل آن ها باشند. در ضمن، یادگیرندگان آموزش سیار باید 
مهارت خودارزشیابی و خودتنظیمی را نیز در خود پرورش دهند تا 
بتوانند بدون تکیه به هدایت دیگران، محتوای آموزشی داده  شده 

را یاد گیرند.

  5. مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری
مشکالت سخت افـزاری به محـدودیت های ابـزارهای سیار 
مربوط می شود. بخشی از این محدودیت به کوچک بودن صفحة 
نمایش و کم بودن ظرفیت شارژ باتری ابزار )گوشی های هوشمند 
و تبلت( مربوط است. قسمت دیگر به گرانی ابزارهای آموزشی و 

هزینه های سرویس و تعمیر آن ها مربوط می شود.
 مشکالت نرم افزاری ابزارهای سیار نیز به محدودیت های 
ابزارها در ارائة محتواهای آموزشی در قالب فایل های گوناگون 
اشاره دارد. کاهش کمیت و کیفیت محتوا، دشواری حمایت 
معلمان از یادگیرندگان از طریق این ابزارها و همچنین سختی 
برگزاری آزمون و ارزشیابی یادگیرندگان ، پیچیدگی تولید محتوا 

و زمان بر بودن نیز از جمله مشکالت هستند.
نرلینگ )2010( مهم ترین چالش های آموزش سیار را در پنج 
و  )تجهیزات سخت افزاری  هزینه  است:  کرده  طبقه خالصه 
نرم افزاری(؛ اندازة دستگاه )کوچک تر و فشرده تر(؛ عمر باتری 
)در صورت نیاز به دریافت آموزش سیار چندساعته(؛ محدودیت 
حافظه )در صورت تبادل فیلم و فایل های پرحجم(؛ قابلیت کاربرد 

آموزش سیار.

   جمع بندی
امروزه تجهیـزات و ابـزارهـای سیـار از جـمـله عـوامـل 
تأثیـرگـذار بر موفقیت یا شکسـت فراینـد آمـوزش در نـظام 
آموزش وپرورش است. با وجود رشد و گسترش ابزارهای سیار 
در طول سال های اخیر، شواهد نشان می دهند افراد، گروه ها 
فرایند  ابزارها در  این  از  بهینه  و سازمان ها هنوز در استفادة 
آموزش دانش و شناخت مناسبی ندارند. در حالی که قابلیت ها 
و امکانات آموزش سیار باعث شده است محیط های آموزش 
برای کاربران انفرادی تر شود و معلمان هم این امکان را پیدا 
کنند که محتوا و منابع آموزشی خود را خارج از زمان و مکان 
معین برای یادگیرندگان بفرستند و آن ها را در فرایند یاددهی- 

یادگیری درگیر کنند.
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 برای شروع بحث لطفًا  تعریفی کوتاه از یادگیری سیار 
بفرمایید. به طور کلی به چه نوع از یادگیری، یادگیری 

سیار می گوییم؟
کاًل یادگیری سیار را یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی و 
از طریق شبکة بدون سیم تعریف می کنند. در حقیقت حد فاصلی بین 
»یادگیری الکترونیکی« و »یادگیری از راه دور«  است. به عبارت 
دیگر، یادگیری هایی که مبتنی بر توانایی ها و قابلیت های دیجیتالی اند، 
ولی وابسته به سیم و یک جا و مکان خاص نیستند. این یک تعریف 
از یادگیری سیار است که البته خب ریز بحث آن خیلی عمیق تر از 
این است که فقط بگوییم مکان و زمان را حذف می کند. ان شا  ء اهلل 

در ادامة بحث بیشتر توضیح می دهم،  ولی به صورت خالصه عمدتًا 
اینکه  شما در هر زمان و هر جایی که هستید، بتوانید از این قابلیت 

برای یادگیری استفاده کنید، ویژگی اصلی یادگیری سیار است.  

 نسبت یادگیری سیار با آموزش های حضوری چگونه 
است؟ آیا می تواند به کلی جایگزین شود یا رابطة دیگری 

شکل خواهد گرفت؟
هیچ کدام از یادگیری هایی که مبتنی بر ابزارهای دیجیتال هستند، 
جایگزین یادگیری حضوری نمی شوند و لزومی هم ندارد که خیلی 
دهند.  انجام  را  جایگزینی  این  نوین  فناوری های  تا  کنیم  تالش 
همان طور که در همة رسانه ها هم این اتفاق می افتد. یعنی مثاًل 
تلویزیون که آمد، خیلی ها فکر می کردند استفاده از سینما خیلی 
کم رنگ می شود،  ولی خب این اتفاق نیفتاد. بنابراین این نسبت مانند 
سابق  است و ما باید به عنوان مکمل از فناوری های نوین استفاده 
کنیم. یعنی مبنای اصلی آموزش و یادگیری همان یادگیری های 
حضوری است، اما از این ها استفاده می کنیم که یادگیری عمیق شود. 
البته محدودیت های مکانی و زمانی می توانند عامل محدودکننده ای 
برای یادگیرنده و آموزش دهنده  باشند و با این ابزارها محدودیت ها 
کمتر می شوند. برای مثال، اگر به هر دلیلی در شرایطی بودیم که 
نمی توانستیم به صورت حضوری از کالس استفاده کنیم، می توانیم 
از جایگزین آن استفاده کنیم. بنابراین اصاًل صالح نیست که حکم 
نهایی و صفر و یکی به هر یک از این دو مورد، یعنی حضوری و 

گفت وگو با دكتر محمدرضا نیلی احمدآبادی عضو 
هيأت علمی دانشگاه و مدیر هسته پژوهشی 

یادگیری سیار دانشگاه عالمه طباطبائی
آموزش حضوری یا مجازی 

برای دوره ابتدایی
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معاون  و  علمی  هیئت  احمدآبادی، عضو  نیلی  دکتر محمدرضا 
عالمه  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکدة  آموزشی 
طباطبائی و همچنین رئیس هستة پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه 
آموزشی  تکنولوژی  دکترای  آلمان  کلن  دانشگاه  از  وی  است. 
دارد و کتاب ها و مقاالتی در زمینه های گوناگون تربیتی، از جمله 
یادگیری سیار، به رشتة تحریر درآورده است. گفت وگوی پیش 
رو حاصل گپ و گفت مجازی مجلة »رشد فناوری آموزشی« با 

ایشان است.  



الکترونیکی بدهیم، بلکه خوب است ابعاد متفاوت بحث شکافته شود 
و بعد بر اساس آن ابعاد بسنجیم که حضوری قوی تر است و اثرات 

مثبت بیشتری دارد یا الکترونیکی.

 آیـا یـادگیری سیـار برای همـة سن ها و همة درس ها 
می تواند مفید و مؤثر باشد؟

یکی از عامل هایی که برای انتخاب یادگیری سیار یا یادگیری 
حضوری در اختیار داریم، همین موضوع درس و سن است. قدر مسلم 
این است که به خصوص  در سن پایین که ابعاد گوناگونی برای 
یادگیری دانش آموز مطرح  است، اینکه نوع یادگیری سیار یا حضوری 
باشد، اهمیت دارد. مثاًل  ابعاد عاطفی رفتار معلم و نحوة برخورد و 
حرکاتش برای ترغیب دانش آموز به یادگیری مهم  است. ولی خب در 
یادگیرندگانی که در سنین باالتری هستند، این نیاز شاید کمتر باشد. 
یا موضوع درس در انتخاب مهم است. در بعضی از موضوع های 
یادگیری  در  که  کند  کمک هایی  می تواند  سیار  یادگیری  درسی، 
مورد  در  افزوده  واقعیت  بحث  مثال،  برای  ندارند.  وجود  حضوری 
بعضی از پدیده هایی که جلوی چشم و دید دانش آموز نیستند، می تواند 
کمک کننده باشد. دانش آموز تا نبیند، نشنود و با حواس خود حس 
نکند، نمی تواند به ویژگی های آن پدیده پی ببرد. اینجا یادگیری های 
الکترونیکی به عنوان یک نقطة قوت در سنین پایین و آموزش دورة 

ابتدایی مطرح است. 
رسانه ها، چه رسانه های صوتی، چه رسانه های دیداری، بر یادگیری 
تأثیر می گذارند. اگر معلم بتواند در موضوعی که تدریس می کند،  از 
رسانه ای استفاده کند که بتواند کمک کند، خب این رسانه خیلی 
می تواند مؤثر باشد. اینکه دانش آموز را در فضای دیجیتال در سنین 
پایین رها کنیم و او را ترغیب یا به نوعی اجبار کنیم که خودش 
پاسخ سؤال ها و تکلیف ها را به دست آورد، صحیح نیست، چون او به 
فراشناخت باالیی نیاز دارد. یعنی دانش آموز باید از قوای فراشناختی 
در  فراشناخت  قوة  این  دهد.  پاسخ  بتواند  تا  کند  استفاده  خودش 
پایه های پایین تر تحصیلی هنوز در دانش آموز شکل نگرفته است و او 
نمی تواند به راحتی خودش از این بحث استفاده کند. بنابراین باید به 

نوعی در کنار معلم از این توان بهره ببرد. 
اساس و پایة کار معلم باید حضور باشد؛ حضور در فضا و مکان 
که  دارد  ویژگی هایی  تدریس  در  معلم  فیزیکی  حضور  مشخص. 
ما در فضای مجازی آن را نمی بینیم؛ حرکت بدن، اظهار محبت، 
نزدیک شدن به دانش آموز، نحوة نگاه و ... بنابراین مشخص است که 
دانش آموز  در سن و پایه های پایین به آموزش های حضوری نیاز دارد. 

 در بحـث آمـوزش و یـادگیری سیار حتمًا مالحظات 
تربیتی جدی هم وجود دارد؛ به ویژه دربارة کودکان و 
نوجوانان. لطفًا دربارة این مالحظات و مسائل اخالقی در 

این حوزه هم توضیح بدهید.
فضای مجازی فضای جدیدی را برای ما ایجاد کرده که مشابه 

زندگی روزمرة هر کدام از ماست، ولی با ابعاد و شکل خاص خودش. 
همان طور که در زندگی عادی مباحث اخالقی داریم و باید ارتباط 
با خودمان، اطرافیانمان، طبیعت و خدا تعریف شده باشد و در شرایط 
متفاوت بدانیم که چگونه باید برخورد کنیم و حد و حدود خودمان 
و دیگران را خوب بشناسیم و درست عمل کنیم، در بحث فضای 
مجازی هم همین طور است. متأسفانه یکی از مشکالت این است 
که ما فضای مجازی را یک فضای غیرواقعی می بینیم و به همین 
دلیل مباحث اخالقی را خیلی در این فضا در نظر نمی گیریم و به آن 

بها نمی دهیم. 
مثاًل حریم خصوصی در زندگی واقعی کاماًل روشن و مشخص است، 
اما در فضای مجازی رعایت چنین حریمی آموزش داده نمی شود. لذا 
بچه ها یاد نمی گیرند که نباید وارد حریم شخصی افراد در فضای 
مجازی شوند و هر مطلبی را منتشر نکنند. در فضای مجازی باید به 
چنین مالحظاتی توجه شود، چون این فضا قابلیت های زیادی دارد، 
بیشتر باید کنترل شود. باید یک سلسله هنجارهای اخالقی، دینی و  
اجتماعی به بچه ها  آموزش داده شود. اگر قرار باشد فضای مجازی 
را هم در کنار فضای حضوری داشته باشیم، هنجارهای مزبور باید 
یکی از محورهایی باشد که آموزش و پرورش به صورت کاربردی و 

توافقی روی آن کار کند.

  آیا به نظر شما برای ارائة  باکیفیت یادگیری سیار نیاز 
است معلمان با روش های ساخت محتواهای الکترونیکی 

و یا ساخت برنامه های تحت تلفن همراه آشنا باشند؟
بدون شک این آشنایی باید صورت بگیرد. اما البته مالحظه ای  دارد 
و مالحظه اش  این است که اصواًل تولید محتوای الکترونیکی خوب 
و استاندارد به مهارت های متنوع و متعددی نیاز دارد. خب طبیعتًا 
ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم، همة معلمان ما این مهارت ها را 
داشته باشند. می توانیم بگوییم باالخره معلم در حد داشتن یک متن 
آموزشی و یک جزوة آموزشی، باید اطالعاتی کلی در مورد نحوة 
ساخت مواد آموزشی داشته باشد. کتاب درسی ما به نوعی در انحصار  
است و توسط نویسندگان خاصی تولید می شود. پس شاید نتواند 
برای همة شرایط و همة موارد جواب گو باشد. معلمان باید مقتضیات 
یادگیرندگان و شرایط آن ها را در نظر بگیرند و متناسب با آن ها مواد 

آموزشی خود را تهیه کنند. 
اگر معلم بتواند در کنار مواد رسمی که در اختیار دانش آموزان قرار 
دارند، مواردی را خودش با توجه به شناختی که از دانش آموزان دارد، 
به صورت کمکی برای آنان ایجاد کند، بدون شک این روی کیفیت 
آموزش و به دنبال آن روی کیفیت یادگیری تأثیر می گذارد. من 
فکر می کنم، همة معلمان به حداقل صالحیتی برای تولید محتوای 
الکترونیکی نیاز دارند و باید تولید محتوا و مواد آموزشی فیزیکی به 
طور عام، و غیرفیزیکی و دیجیتالی به طور خاص آموزش داده شوند تا 
معلم بتواند تولید محتوا داشته باشد و تولیداتش در سطح دانش آموزان 

خودش و باکیفیت مورد نیاز باشد. 
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  به جز مسائـل فنی اگـر معـلمی بخواهد از یـادگیری 
سیار استفاده کند، آیا به دانش و مهـارت خـاص دیگری 

هم نیاز دارد؟
در بحث استفاده از ابزار و برنامه های دیجیتالی یادگیری دو بحث 
وجود دارد: یکی بحث تولید و یکی هم بحث استفاده از موارد تولیدشده 
توسط دیگران. معلم باید عالوه بر آشنایی با موارد فنی و برنامه های 
تألیفی و تولید محتوا که وجود دارند، محیط آن ها و قابلیت هایشان را 
بشناسد و همچنین تجربة استفاده از آن ها را داشته باشد. به عالوه، 
باید تک تک رسانه ها، مثل متن، صوت، تصویر، ویدئو، پویانمایی و چه 

بسا بازی را نیز بشناسد. البته این شناخت ابعاد گوناگونی دارد. 
معلم برای استفادة صحیح از رسانه ها در محیط دیجیتال نیاز دارد 
که تعریف های نظری و ویژگی ها و کارکرد آن ها را بشناسد تا بر 
اساس آن بتواند دست به انتخاب و استفاده بزند. پس به طور کلی 
می توانم بگویم: دانستن جنبة فنی شرط الزم است، ولی شرط کافی 
نیست. شرط های دیگر عبارت اند از: آشنایی با رسانه ها، کارکردهای 
آن ها و نحوة استفاده از آن ها، و آشنایی با مخاطب و ویژگی هایش، از 
جمله ویژگی های شناختی، عاطفی و حرکتی وی.  در کنار آن، مواردی 

مانند سواد رسانه ای هم باید وجود داشته باشد.  

 به نظر شما آیا در دوران کرونا، آموزش هایی که در 
مدرسه ها با برنامه های متفاوت، از جمله »شاد« (شبکة 
آموزش دانش آموز( ارائه شدند، توانستند حداقل معیارهای 

آموزش سیار را داشته باشند؟
ببینید برای پاسخ به این سؤال هم باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. 
در ابتدای کار، ما هیچ فضا و بستری نداشتیم و اجبار وجود داشت، نه 
اختیار. از هر فعالیتی که می توانست از تعطیلی مدرسه جلوگیری کند، 
باید استفاده می کردیم. در این ایام، شاد و سامانه های متنوع آموزش 
مجازی کمک کردند که آموزش تعطیل نشود. اما االن شرایط فرق 

کرده است و ما انتظار داریم، چرخة تحقیق و استفاده از تحقیقات 
در مراحل بعدی کار فعال شود. زنجیرة تحقیق، رسیدن به یک سری 
نتایج، کاربردی کردن آن ها در آموزش، و عماًل  اجراکردن تحقیقات در 

آموزش و مجددًا  دیدن تأثیر آن ها در آموزش باید فعال شود. 
االن بیش از یک سال است که داریم از شبکة شاد استفاده می کنیم، 
ولی هنوز به توسعه و پیشرفت الزم برای استفادة بهتر از امکانات در 
این زمینه نرسیده ایم. بنابراین نقطة شروع، نقطة خوبی بود، چون 
کشور تجربة خاصی در بحث آموزش در فضای مجازی نداشت و این 
تجربه ایجاد شد. اما االن که بیش از یک سال می گذرد، توقع داریم 
که تحقیقات در این زمینه بیشتر شوند،  نقص ها را برطرف کنند، و 

کار توسعه و بهبود یابد. 

 آیندة آموزش مجازی به طور کـلی، و یـادگیری سـیار 
به طور خـاص را بـا توجه بـه تجربة دوران کرونا چگونه 

می بینید؟
آموزش  از  ما  معلمان  استقبال  به  زیادی  مقدار  به  این موضوع 
مجازی بستگی دارد. راستش من  قدری نگران هستم. ما به صورت 
اورژانسی به سراغ یک سلسله ابزارها رفتیم. آموزش پیشرفته ای 
نداشتیم، از زیرساخت های الزم برخوردار نبودیم، و با توجه به اجباری 
که برایمان پیش آمده بود، زیرساختی نسبی فراهم کردیم. معلمان 
هم توانایی هایی را در خود ایجاد کردند. اما همة این موارد محدودیت 
دارند. اگر همة این ها به دلیل اجبار، تجویز، دستورالعمل، آیین نامه و 
... آماده شده باشند، آیندة روشنی نخواهیم داشت. به مجرد اینکه این 
محدودیت و بحران برطرف شود، به حالت قبل برخواهیم گشت و از 

یک سلسله امکانات و قابلیت ها محروم خواهیم بود. 

  و سخن آخر
ما می توانیم فضای مجازی را  به صورت مکمل در کنار آموزش 
حضوری داشته باشیم و از امکانات آن بهره بگیریم. باالخره آموزش و 
پرورش در سطوح عالی به سمت آموزش های بین المللی پیش می رود 
و به تدریج شاید این آموزش های بین المللی بر آموزش متوسطه و 
حتی ابتدایی، با پیشرفت های فناوری، بتواند تأثیر بگذارد. الزم است 
ما برای آیندة آموزش طوری برنامه ریزی کنیم که بتوانیم از توانی که 
این فضا دارد، برای انعکاس ارزش های اجتماعی، دینی و فلسفی 

خودمان بهره ببریم و دیگران را هم بهره مند سازیم. 

بایـد یـک سلسلـه هنـجـارهای اخالقـی، دینی 
و  اجتماعی به بچـه ها  آموزش داده شـود. اگـر 
قرار باشد فضای مجـازی را هـم در کنار فضای 
حضوری داشتـه باشیم، هنجارهـای مزبور باید 
یکی از محورهایی باشد که آموزش و پرورش به 

صورت کاربردی و توافقی روی آن کار کند.
آنچه معلمان در مورد 

رسانه ها باید بدانند
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تعارض چیست؟
گاهی  و  مخالفت   می آید،   میان  به  سخن  تعارض  از  که  هنگامی 
غرض ورزی به ذهن متبادر می شود. به صورت کلی، هر زمان به صورت 
جدی میان دو یا چند نظر که در ذهن یک فرد یا تعدادی از افراد وجود 

دارد، اختالفی وجود داشته باشد، از آن به عنوان تعارض یاد می شود. 
استیون رابینز 1) 1398( تعارض را به معنی متعرض و مزاحم یکدیگر 
شدن یا با هم اختالف داشتن تعریف می کند. به طور کلی تعارض زمانی 

رخ می دهد که در یک وضعیت اجتماعی بر سر مسائل 
و  باشد  نداشته  وجود  توافق  اساسی 
ایجاد  باعث  احساسی  ضدیت های  یا 

اصطکاک بین افراد شود.
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گاهی موقعیت هایی ویژه موجب می شوند تعارض را احساس کنیم. 
تعارض می تواند جنبة شخصی یا حالت میان فردی داشته باشد. اما 
به هر صورت بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی است. امکان دارد در 
خصوص هدف و مقصود مورد نظر، و گاهی در مورد چگونگی انجام 

یک کار، با خود یا با دیگران به تعارض برسیم. 
تعارض همیشه مخرب نیست، اما نوع مواجهة افراد با آن بسیار اهمیت 
از  بتوانیم  تا  نیاز داریم  دارد. زیرا به نوعی به حل کارآمد تعارض 
مشکالت مخفی که در اثر تعارض نمایان شده اند، استقبال کنیم و طبق 
مدل قابل قبولی به حل آن بپردازیم. در طراحی آموزشی، زمینه های 
بسیاری وجود دارند که می توانند به معلم در حل تعارض کمک کنند. 
حتی گاهی با ایجاد تعارض درون فردی یا میان فردی، دانش آموزان را 
به مواجهه و حل تعارض وادارند که این موضوع در نهایت به تقویت 
مهارت حل تعارض می انجامد. این نوشتار به صورت خالصه به موضوع 

تعارض در فرایند یاددهی - یادگیری اختصاص دارد. 

کلیدواژه ها: فناوری آموزشـی، طراحـی آموزشی، مهـارت های زندگی، 
حل تعارض

هدیه سپاسی / کارشناس آموزش



تعارض شخصی حالتی هیجانی است که در آن، فرد در زمانی 
مشخص، با حداقل دو انگیزه یا محرک روبه رو می شود که با یکدیگر 

ناسازگارند )رحیمی و رستمی، 1396(.
تعارض میان فردی حالتی است که در آن، دو یا چند نفر در 
نگرش ها، فکرها، سلیقه ها، آرزوها، خواسته ها و عمل ها، در سطوحی 

متفاوت ناسازگار باشند )رحیمی و رستمی، 1396(.
میان  ایجادشده  تعارض های  شناسایی  ضمن  می تواند  معلم 
دانش آموزان، گاهی در طراحی خود موجب وقوع تعارضی جدید در 
دانش آموزان شود و از این طریق ضمن افزایش حساسیت و جلب 
توجه آن ها، موقعیت هایی را برای تجربة راهبردهای حل تعارض 

به وجود آورد. 

تعارض در دو سوی محور
بدیهی است تعارض ها به تنهایی دارای فایده یا آسیب نیستند و نوع 
مواجهه و اتخاذ تصمیم برای چگونگی رویارویی با آن ها، به نتایجی 

مثبت یا منفی می انجامد. 

روش «منطقی بر مبنای عالقه» و مهارت های 
مشاوره ای معلمان

یکی از شیوه های حل تعارض روش منطقی بر مبنای عالقه است 
)فیشر و یوری، 1391(. در این شیوه شش مرحله و جز مهم برای 
حل تعارض پیشنهاد می شود. معلم می تواند در برخورد با دانش آموزان 
متعارض و نیز هنگامی که مطابق با روش تدریس خود )مانند بارش 
فکری، کاوشگری به شیوة محاکم قضایی و مانند آن(، دانش آموزان 
را دچار تعارض می کند، اجزای شش گانة این روش را به آنان آموزش 
دهد. در عین حال، این مراحل با مهارت هایی که همة معلمان به عنوان 
توانایی های مشاوره ای نیاز دارند تا بتوانند در برخورد با مخالفت ها یا 

درخواست های دانش آموزی که دچار تعارض شده است به کار گیرند، 
کاماًل انطباق دارد. 

همان گونه که مشاهده می کنید، روش منطقی بر مبنای عالقه برای 
موقعیت های تعارض میان فردی دارای کاربرد است. در عین حال 

تاکنون روش های دیگری متناسب با نوع تعارض مطرح شده اند. 

باافرادديگر،با
احترامرفتاركنیدو
بهترينرفتارتانرا

بهكاربريد.

فردراازمشكل
جداببینیدوروي
موضوعتمركز
داشتهباشید.

ازنگاهطرفمقابل
وازموقعیتاوبه
مسئلهنگاهكنید.

اولگوشدهیدبعد
حرفبزنید.

برحقايقتمركز
كنید،فارغازنظرات
مختلفچهچیزهايي
حقیقتغیرقابلانكار

هستند؟

ازمنابعگوناگونو
افرادبرايدريافت
نظراتمختلفونیز
تصمیمگیرينهايي

استفادهكنید.

 افزایش درك و شناخت: در مواجهه با تعارض 
امكان شناخت خود و افراد دیگر فراهم مي شود و به 
آن ها ضرورت شناسایي استراتژي هاي حل تعارض را 
نمایان مي كند تا جایي كه نسبت به ارزش هاي خود و 

دیگران توجه نشان دهند.
 انسجام گروهي بهتر: حل مؤثر تعارض موجب 
مي شود اعضاي تیم درك و احترام متقابلي را به وجود 

آورند و به توانایي یكدیگر ایمان بیاورند.

 ممـكن اسـت مـوجـب افـزایـش یـا تـجـربــه 
ناخوشایندي هاي شخصي شود.

 در بـرخي مـوارد عـدم مـدیریـت درست آن باعث 
مي شود كار تیمي از هم پاشیده شود، زمان و انرژي و 
گاه استعدادها به هدر رود و احساس مسئولیت جمعي 

كاهش یابد.

آسیبهـایتعـارض فوايـدتعـارض
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مراحل حل تعارض به روش منطقی بر مبنای عالقه



موقعیت های خواستنی
از جمله موقعیت های متعارض مربوط به چندراهی هایی است که 
همه مورد نظر و خواسته اند و در عین حال امکان وقوع با هِم آن ها 
وجود ندارد. مانند دانش آموزی که جایزه و پاداش نمره های خوب را 

می خواهد و در عین حال می خواهد راحت باشد و تالش نکند. 
این نوع تعارض می تواند در طراحی آموزشی مورد توجه معلم قرار 
گیرد. در برخی شرایط، ایجاد فرصت های انتخاب بین گزینه هایی که 
هر کدام دارای ویژگی های جذابی هستند، حالتی از این نوع تعارض 
را ایجاد می کند. در نتیجه دانش آموز به چالش کشیده می شود و در 
نهایت ناچار است برای هر انتخابی، از دیگر گزینه ها چشم پوشی 
کند. برای مثال، به منظور تکمیل و تثبیت یادگیری، فعالیت هایی 
طراحی شده اند که دانش آموزان باید یکی را انتخاب کنند: یا در 
مدرسه بمانند و از اردوی درون مدرسه ای که شب ماندن هم جزئی از 
آن است بهره مند شوند، یا در اردوی یک روزه ای که همان روز توسط 
مدرسه در فضایی دیگر اجرا می شود، شرکت کنند. انتخاب یکی از 

این گزینه های  دوست داشتنی چالش آفرین است. 

موقعیت های اجتنابی
برای همه پیش می آید که ناگزیر می شوند، بین مواردی که به 
اصطالح یکی از دیگری بدتر است، دست به انتخاب بزنند. این قبیل 
موقعیت ها را به عنوان تعارض اجتنابی - اجتنابی معرفی می کنند و 
نشان دهندة دست کم  دو گزینه یا شرایطی است که فرد مایل به انجام 
آن ها نیست و در عین حال چاره ای جز انتخاب یکی از آن ها ندارد. 
این مدل از تعارض ها آمادگی فرد را برای مواجهه با موقعیت های 
اجتنابی افزایش می دهد. از این رو در موقعیت های کالسی ممکن 
به صورت طراحی هوشمندانه توسط معلم،  به دفعات و گاه  است 
تعارض اجتنابی رخ دهد. برای مثال، هنگامی که معلم از دانش آموزان 
را  یکی  و شفاهی  کتبی  به صورت  درس  امتحان  بین  می خواهد، 
انتخاب کنند، برای برخی هر دو حالت خوشایند نیست، اما گریزی از 

آن ندارند. این یک نمونة بسیار ساده و پرتکرار است. 
در موقعیت های پیچیده تر انتخاب نیز مشکل تر است. هنگامی که 
معلم در روش تدریس خود از موقعیت های اجتنابی استفاده می کند، 
دانش آموزان می آموزند که برای طی یک مسیر اجباری، چگونه آن را 

جذاب تر کنند. به این نمونه توجه کنید:
دو گروه موافق و مخالف طراحی شده اند و سه نفر در هر دسته 
به عنوان هستة مرکزی قرار دارند. اعضای هستة مرکزی باید دربارة 
موضع گروه خود گزاره ها و مالک هایی را تعیین کنند که نشان دهندة 
دلیل مخالفت یا موافقت با موضوع باشد. به این منظور به کمک معلم 
و پیش از کالس، فعالیت هایی را برای یادگیری موضوع و شناخت 
بیشتر آن طراحی می کنند که ممکن است شامل مطالعة کتاب در این 

زمینه، نوشتن از روی متنی مشخص، تمرین کردن و ... باشد.
سایر دانش آموزان نیز الزم است دربارة موضوع درس که به بحث 
گذاشته شده است، نظر موافق یا مخالف خود را ابراز کنند. نظر 
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مهدی  ترجمة  اصولی.  مذاکرة  توافق:  روان شناسی   .)1391( ویلیام  یوری،  و  راجر  فیشر،   .3
قراچه داغی. اسرار دانش. تهران.

میانه ای وجود ندارد. در عین حال، برای ورود به هر گروه نیاز است 
اعضای هستة مرکزی را متقاعد کنند. همچنین باید بکوشند برای 
دفاع از موقعیت خود، افراد هستة مرکزی گروه مقابل را نیز توجیه 
کنند. در غیر این صورت به عنوان اسیر به گروه مقابل سپرده می شوند 
و تا زمانی که نتوانند دفاعیات خود را ارائه دهند، ناچار هستند در 
آن گروه بمانند و فعالیت های آن دسته را انجام دهند. در هر مرحله 
دانش آموزان با انتخاب های دشواری رو به رو هستند و به طور مداوم 
در موقعیت های اجتنابی قرار می گیرند. در عین حال موجب تعمیق و 

درگیری بیشتر آن ها با موضوع درس می شود. 

یک انتخاب خواستنِی نخواستنی
گاهی موقعیت هایی پیش می آیند که در آن ها دوراهی های  انتخاب 
چنین  در  هستند.  ناخوشایند  و  خوشایند  متعارض  حاالت  دارای 
شرایطی تعارض گرایشی- اجتنابی رخ می دهد. تصور کنید تماشای 
فیلم در کالس می تواند لذت بخش باشد، اما هم زمان با آن باید به 
سؤال هایی پاسخ داده شود. در کنار این گزینه، انتخاب دیگری نیز 
هست. دانش آموزان می توانند به کتابخانه بروند و در گروه های دو نفره 
قرار بگیرند که تا به اینجا خوشایند به نظر می رسد. اما انتظار می رود 
منابع معینی را بخوانند و به سؤال هایی پاسخ دهند. در هر دو مورد 
حس راحتی و دل نشینی با سختی و گاه نخواستن همراه است. این 
قبیل موقعیت ها تمرین های مناسبی هستند تا نوع مواجهه با تعارض 
اجتنابی- گرایشی تمرین داده شود. تجربة چنین موقعیت هایی در نهایت 
به شناخت بیشتر خود و توانایی بررسی و تحلیل هر موقعیت می انجامد. 

کوتاه سخن
تعارض بین دو انگیزه از جمله خاستگاه های تصمیم گیری و انتخاب 
است و ناگزیر به کنارگذاری یکی به نفع دیگری می انجامد. مهارت های 
معلم در طراحی موقعیت های مبتنی بر تعارض و نیز میزان توانایی 
برخورد او با دانش آموزانی که دچار تعارض شده اند، می تواند زمینة 
رشد و توسعة مهارت های فردی را در دانش آموزان فراهم آورد. برای 
دانش آموزان در هر دورة سنی انواع گوناگون تعارض رخ می دهد، اما 
اتخاذ مناسب ترین موضع برای آن ها کار ساده ای نیست. به همین 
دلیل پیشنهاد می شود معلمان با توجه به دورة سنی یادگیرندگان و نیز 
با تکیه بر تعداد موقعیت های تجربه شدة آنان، شرایطی را برای کسب 
تجربة بیشتر برای مواجهه با تعارض فراهم آورند. بدیهی است پیش 
از چنین طراحی هایی نیاز است معلمان راهبردهای خود را در برابر 
تعارض بررسی کنند و شیوه های مبتنی بر منطق و احترام متقابل را، 

به ویژه در برخورد با دانش آموزان متعارض، در پیش بگیرند. 

33    1400   رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و ششم      شمارۀ 8     



پرسش های اساسی در بازی وارسازی آموزشی

هرم مهم است!
سه بخش مهم طراحی مبتنی بر بازی وارسازی آموزشی، تحت عنوان 
»هرم بازی وارسازی«، عبارت اند از: »مکانیک ها« یا فرایندهای بازی، 

»دینامیک ها« یا کلیت بازی و »اجزای بازی«.
در این میان، طراحان بازی وارسازی آموزشی با مکانیک بازی بیش از 
سایر موارد آشنایی دارند. در ادامه به طور خالصه و به منظور یادآوری1، 

برخی مکانیک ها را به همراه مثال هایی از کالس درس می آوریم. 

هرچند بهره مندی کالس درس از مکانیک های بازی دارای مزیت های 
بسیاری است، اما معمواًل به تنهایی اثرگذاری باالیی ندارند. به همین دلیل، 
دینامیک های بازی و ورود آن به آموزش نیز پراهمیت هستند تا در کنار 

مکانیک های بازی به نتایج بهتری رهنمون شوند.
دینامیک ها شامل مواردی هستند که به نوعی پرسش های اصلی در 
خصوص جلب و جذب مخاطب و یادگیرنده را به آموزش، در خود دارند. 
در جدول صفحة بعد نمونة دینامیک های بازی و مثال هایی از آن ها آمده 

است.
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این است که چه  از جمله پرسش های کلیدی در طراحی آموزشی 
ضرورت و داللتی برای توجه دانش آموز به کالس وجود دارد؟ هنگامی 
که میزان خودانگیختگی در دانش آموز کفایت الزم برای حضور فعال 
او در کالس را نمی دهد، معلم برای ایجاد انگیزه و جلب نظر او از چه 
راهکارهایی می تواند بهره مند شود؟ این قبیل پرسش ها، در برگزاری 
کالس ها و آموزش مجازی، بیشتر از گذشته خودنمایی می کند. زیرا 
جذابیت ها و قابلیت های کالس حضوری در میان نیستند و به همین 
درس  کالس  تا  آیند  کمک  به  دیگری  شیوه های  است  الزم  دلیل 
به  دوباره  نگاهی  میان،  این  در  برخوردار شود.  بیشتری  از جذابیت 
بازی وارسازی می تواند هدایتگری مناسبی برای طراحی آموزشی مبتنی 

بر جلب نظر دانش آموز و یادگیرنده به دست دهد. 

کلیدواژه ها: طراحی آموزشی، گیمیفیکیشن، بازی وارسازی، بازی کاری

رقیه سلیقه دار / کارشناس آموزش

 مکانیک یا 
فرایند بازی

دینامیک یا 
کلیت بازی

اجزاء بازی



بخش سوم به عنوان عاملی که روش عملکرد دو سطح دیگر را مشخص 
می کند، می تواند به نوعی عناصری را نشان دهد که به تقویت اثربخشی 
جذب و جلب مخاطب کمک کند. آشناترین آن ها »PBL« است که 
سرواژه های Badges ،Points و Leaderboard به معنای امتیازات، 
مدال ها و تابلوی رتبه است و در مقاله های گذشته به آن ها اشاره شد. با این 
نگاه تصور می کنید نادیده گرفتن کدام بخش از هرم بازی وارسازی آموزشی 
موجب کاهش توجه مخاطب می شود؟ به منظور پاسخ به این پرسش خوب 
است در نموداری وضعیت جلب و جذب مخاطب در کالس درس و فرایند 

یاددهیـ  یادگیری را بر اساس بازی وارسازی آموزشی بررسی کنیم. 

  تعلیق ذهنی
کالس آموزشی جذاب و مؤثر معمواًل به گونه ای است که یادگیرنده 
متوجه گذر زمان و چگونگی سپری شدن آن نمی شود. چنان غرق در آن 
می شود که به نوعی تعلیق ذهنی را تجربه می کند. به منظور رسیدن به تعلیق 

ذهنی مؤلفه های متعددی در جریان هستند. برای ساده تر شدن موضوع به 
کمک دو عامل »میزان مهارت و توانایی یادگیرنده« و نیز »میزان چالشی 
بودن فرایند یاددهی-یادگیری«، وضعیت تعلیق ذهنی را بررسی می کنیم.

 

Challenge:چالشها،کارهاوفعالیتهایسختیهستندکه
بهمهارتهایخاصینیازدارند.مانندزمانیکهیادگیرندهدرروند
یادگیری،نیازمندحلکردنمعمایاپیداکردنراهدریکمازاست.
کار هم با معنی به همکاری :Competition & Cooperation
کردنبرایحلیکمسئلهیافائقآمدنبریکچالشاست.امادر
رقابت،طرفینبرایرسیدنبههدفخودفعالیتمیکنند.بهعنوان
مثالبرایایندستهازمکانیکبازیمیتوانبهفعالیتهایگروهی

کهدریکمسابقهشرکتدادهشدهاند،اشارهکرد.

Chance:اتفاقاتیکهبهفعالیتکاربرهیچربطیندارند،مثل
مکانیکها نمونه این از تصادفی. رویدادهای و انداختن تاس
آن در که برد نام کالس در انتخابی چرخندههای از میتوان
دانشآموز،ازانتخابتصادفییکموضوعرویچرخندهبرایانجام

فعالیتخاصیدریادگیریاستفادهمیکند.

در را بازخوردعملکردخود اجازهمیدهد، بازیکن به :Feedback
زمانواقعیدریافتکند.کهبهطورمعمول،دریافتبازخوردهادرانجام
فعالیتهاییادگیریازجملههمانبهرهمندیازاینمکانیکاست.

بهصورت اما است. پاداش گاهی و جوایز معنی به :Rewards
در خود دستاوردهای از مخاطب که است مزیتی جایزه مشخص،
مسیریادگیریکسبمیکندومشخصًابرآندستاوردتأکیدشده

وبرایمخاطبلذتبخشاست.

Transactions:چیزیمانندخریدوفروشاستکهبرایمثال
ومعمواًلدرکالسهایمبتنیبراینمکانیکدرشیوههایتشویقی،
دانشآموزمیتواندباواگذاریامتیازاتخود،بهچیزیدیگرکهدر

سیستمتشویقیتعیینشدهاست،دستیابد.

Turns:همانگردشدربازیاست.برایمخاطبتعیینمیشودکه
بعدازپایانهرمرحله،بازیچطورادامهپیدامیکندیادرصورتخروج
ازبازییادریافتنکردنامتیازکافی،چطورمیتواندواردبازیشود.

Win states:مکانیکیاستکهازطریـقآنبرایمخاطبروشن
میشودکهدرچهموقعیتازبازیقراردارد.

Constraints:هربازیبرایمخاطبانخودمحدودیتهاییایجاد
میکند.اینمحدودیـتهاکهازقواعـدبـازیمحـسوبمــیشوند،
مانند هستند؛ بازی ادامۀ برای مخاطبان برانگیزندٔه نوعی به

محدودیتهایزمانی،امتیازی،دفعاتتکراربازیو...

Emotions:انجامبازیچهحسیرادرمخاطبایجادمیکند؟این
پرسشیاستکهتوجهطراحبازیرابرایایجادحسانگیزانندهو
قویبرایادامۀبازیجلبمیکند.هیجانتولیدشدهبایدبهگونهای
باشدکهیادگیرندهتمایلبیشتریبرایادامۀفعالیتبازیوارشدٔه

آموزشیپیداکند.

Narration :بهمعنیروایت،همانساختاریاستکهبخشهای
متفاوتبازییاسیستمبازیسازیشدهرابههممتصلمیکند.
یاشکلیضمنیداشته بهشکلداستان روایتمیتواندصریح،
باشد.اینبخشمهمیازطراحیبازیوارسازیآموزشیاست،زیرا
همانندچسبموجبتقویتارتباطمیاناجزایبازیمیشودومانند
نختسبیح،آنهاراکنارهمباروایتوشاکلۀمشخصینگهمیدارد.

Progression:بازیبهگــونهایطــراحیومــرحلــهبندیشودکه
مخاطبحسپیشرفتراتجربهکندوتواناییرسیــدنبهمراحل

باالتربهاوالقاشود.

ازجملهمواردیکهدربازیموجــبجذابیت :Relationships
به بـــرای زمینــهسازی و اجتــماعی ارتــباطــات ایجــاد بیشتری،
اشتراکگذارینتایجآنبادوستان،همتیمیها،خانواده،رقباو...
است.بهطورکلی،بازیوارسازیآموزشیبهگونهایطراحیمیشود
کهبرایجلبوجذببیشترمخاطب،زمینۀارتباطاوبااطرافیانش
فعالیت تقویت به ارتباطات دیگر،همین ازسوی و یابد افزایش

موردنظربینجامد.

میزان مهارت و توانایي

ند
رای

ن ف
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م
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:(apathy) بی تفاوتی  
هنگامی رخ می دهد که فرد برای انجام فعالیت درگیر چالش خاصی 
نشده و در عین حال، توانایی اندکی از او مورد نیاز است. مثل وقتی 
که از دانش آموز خواسته می شود، جدولی را تکمیل کند که بارها پیش از 
آن این کار را انجام داده است و این کار نه چالش خاصی دارد و نه توانی 

از او را به طور جدی نشانه می گیرد. 

:(worry) نگرانی  
هنگامی این موقعیت ایجاد می شود که چالش در وضعیت خوبی است، اما 
فعالیت خواسته شده از توان فرد خارج است. مانند زمانی که از دانش آموز 
می خواهیم یک ارائه در کالس برخط داشته باشد. او از نظر محتوایی خود 

را آماده کرده، اما در زمینة مهارت اجرا آموزش ندیده است.

    :(anxiety) اضطراب  
هر اندازه ظاهر و شکل چالش ایجاد شده و فعالیت مورد انتظار با توان 
فرد در تناسب نباشد و او را به انجام کاری وادارد که جذاب است، اما 
توانایی الزم را برای انجام آن ندارد، میزان وقوع این موقعیت افزایش پیدا 
می کند. در همان مثال قبلی، هنگامی که برای ارائة دانش آموز، دریافت 
امتیاز دیگر دوستان، هم کالسی ها و خانوادة آن ها هم لحاظ شده است، 

میزان اضطراب در دانش آموز افزایش پیدا می کند. 

 :(boredom) مالل آوری  
هر وقت میزان چالش ها کاهش یابد، اوقات مالل آور و خسته کننده ای 
ایجاد می شود. ممکن است در این شرایط توان به نسبت بیشتری از 
طراحی شده  فعالیت  و  موقعیت  اما  باشند،  داشته  انتظار  دانش آموز 
چالش برانگیز نباشد. برای مثال، دانش آموز به تکمیل یک کاربرگ که 
دارای تمرینات جدیدی است دعوت شده است. پاسخ دادن به سؤاالت 
توان و مهارت خاصی را از او می طلبد، اما نحوة انجام کار، چالش برانگیز و 

جذاب نیست و به همین دلیل برای یادگیرنده مالل آور است.

:(relaxation) استراحت  
هر چند میزان مهارت خواسته شده باالست، اما چون توانایی مخاطب 
هم در انجام این کار باالست، چالش پیش آمده قادر نیست که او را به 
درجه ای از تالش بیشتر برساند و به اصطالح در حالت استراحت آن 
فعالیت را انجام می دهد. همانند مثال قبلی، سؤاالت کاربرگ جالب تر، نوین 
و مفهومی طراحی شده اند و به همین دلیل پاسخ به آن ها توان بیشتری 
را از دانش آموز می طلبد، اما موقعیت چالشی نیست. مثاًل برای پاسخ دهی 

محدودیت های زمانی، امتیازی، رقابتی و ... در نظر نگرفته اند.

 :(control) کنترل  
زمانی است که فرد در تناسب بین توانایی و چالش است و در نتیجه 

می تواند موقعیت را تحت مدیریت خود دنبال کند. 

 :(flow) جریان سیال ذهنی  
موقعیتی که چالش ها، توان را به یاری می طلبند و مخاطب به طور مداوم 

در جریان و تمایل به دنبال کردن فعالیت خواسته شده است.

:(arousal) انگیختگی   
در این حالت فرد برای ارتقای مهارت های خود انگیزه می گیرد و تمایل 

دارد تا از توان بیشتری برخوردار باشد.
فرد  از  توانایی  بیشترین  که  زمانی  مشاهده می کنید،  که  همان گونه 
برقرار  کالس  در  مسئله مداری  دیگر،  سوی  از  و  می شود  نشانه گیری 
است و چالش ها ذهن مخاطب را دربرمی گیرند و جریان انجام فعالیت با 
موقعیت هایی مانند آنچه در دینامیک های بازی یا کلیت بازی اشاره شد، 

همراه می شود، میزان تعلیق ذهنی افزایش پیدا می کند. 

انحراف از کجا آغاز می شود؟
هنگامی که معلم به عنوان طراح بازی وارسازی آموزشی، به چینش و 
آفرینش یک فعالیت یادگیری مبتنی بر بازی وارسازی اقدام می کند و میزان 
درگیری و توجه مخاطب را لحاظ نمی کند، درواقع به نوعی از احساس 
ایجادشده در دانش آموز غافل می شود. در این صورت راه به اشتباه ادامه 
پیدا می کند و میزان درگیری یادگیرنده کاهش می یابد. بازی وارسازی 
آموزشی تنها بهره مندی از برخی عناصر و مکانیک های بازی در مسیر 
آموزش نیست، بلکه هدف آن ایجاد ترغیب بیشتر در دانش آموز برای 
یادگیری است و به همین دلیل نرخ درگیری او در یک فعالیت دارای 

اهمیت زیادی است. 
با  بازی  انتخابی  بین عناصر  ارتباط  ایجاد  با  بازی وارسازی می تواند 
موضوع یادگیری و اتفاقات و رخدادهای آموزشی، چالش هایی را فراهم 
آورد که در ارتباط و تناسب با توان و مهارت یادگیرنده، زمینة باالیی را 

برای ماندن در مسیر یادگیری به وجود آورد. 

کوتاه سخن
او طراحی  برای  یادگیری و مسیری که  این  به  باید دانش آموز  چرا 
کرده ام، توجه کند؟ چه جذابیت هایی را برای او فراهم آورده ام؟ این ها 
مهم ترین پرسش هایی است که طراح آموزشی الزم است از خود بپرسد و 
بخشی از پاسخ آن در استفاده از بازی وارسازی آموزشی نهفته است؛ البته 
به شرط آنکه به احساس و میزان درگیری مخاطب با محتوا و فعالیت 
برنامه ریزی شده نیز توجه شود. به این منظور بررسی موارد زیر در تکمیل 
فعالیت بازی وارشدة آموزشی تأثیرگذار است و توجه به آن می تواند به 

افزایش درگیری یادگیرنده با موضوع کمک کند:
تا چه اندازه دانش آموز:

é با میل و عالقة خود برای انجام فعالیت زمان می گذارد؟
é مایل است به همان فعالیت قبلی بازگردد؟

é با اشتیاق از فعالیت موردنظر یاد می کند و حرف می زند؟
é در ارزیابی فعالیتی که انجام داده است، نظر مثبت ارائه می دهد؟

پینوشت
1. در شماره های قبلی مجله به مکانیک های بازی در بازی وارسازی آموزشی پرداخته ایم.
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به جای مقدمه
»صفحة  نمایش رایانه ام ناگهان ثابت ماند ... با یک تصویر کج ومعوج از 
چهره های خسته و منتظر... ده ها چشم در آن واحد به من خیره شده بودند... 
پژواک عجیب وغریبی فضا را پر کرده بود... همه چیز ناآشنا و مضحک به 

نظر می رسید ...«
این کلمه ها توصیف های یک معلم دبستان است که به گفتة خودش 
تقال می کرد تا در یک کالس آنالین، درس جدید کتاب علوم را به بچه ها 
آموزش دهد. این روزها، این دست اتفاقات برای معلمان زیاد رخ می دهد.

شاید فکر کنید که گرفتاری های معلمان و فضای مجازی در دورة 
به عنوان یک  همه گیری »کووید 19« مختص کشور ماست. من هم 
پژوهشگر کنجکاو شدم بدانم، در این روزهای کرونایی بر والدین، معلمان 
و مهم تر از آن بر مجازنشینان بومی کالن شهرهای فضای مجازی، یعنی 

کودکان و نوجوانان در انگلستان چه می گذرد؟ این بود که به بررسی 
حال وهوای آن ها از طریق جست وجوی وب سایت ها، گفت وگو و نشست 

با والدین پرداختم.
 

آزمون و خطا در مدیریت کرونایی مدارس
همان طور که ویروس »کرونا« به شکل یک همه گیری در سراسر دنیا 
شیوع پیدا کرد، بحث آموزش از طریق فضای مجازی هم به یک موضوع 
همه گیر در جهان تبدیل شد. دنیا در یک شوک ناگهانی فرو رفت، ولی 
نظام  آموزشی کودکان و نوجوانان بیشتر از دیگر حوزه ها از این شوک متأثر 
شد. سیاست مداران و دولت مردان در غرب برای مبارزه با این میهمان 
ناخوانده دست به آزمون  و خطا زدند. بعضی از آن ها تدابیر همه گیری تا 
رسیدن به سطح ایمنی را در پیش گرفتند و برخی از همان ابتدا به سمت 
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قرنطینه کردن جامعه رفتند. این آزمون و خطاها در  نظام های آموزشی هم 
به مرحله اجرا درآمد. آموزش ها گاه به شکل مجازی گاه در قالب تلفیقی، 

مجازی و حضوری به شکل محدود برگزار شدند. 
دولت انگلستان پس از مدتی مقاومت در باز نگه داشتن مدرسه ها، با فشار 
والدین مجبور به پذیرفتن طرح قرنطینه شد. مدرسه ها در یک بازة زمانی 
پنج ماهه تعطیل و با فراز و فرودهای خاصی مواجه شدند. در همة دوره های 
تحصیلی، مخصوصًا دورة »امتحان های سراسری دانش آموزان دبیرستانی در 
پایان 16 سالگی« و همچنین در پیش دانشگاهی مشکالت فراوانی رخ دادند. 
مشکالت پیش آمده در نحوة ارزیابی پایان سال بچه ها که با اعتراض والدین 
و دانش آموزان همراه بود و به صحن مجلس کشیده شد، انگیزة بازگشایی 

مدرسه ها را در سال تحصیلی جدید، یعنی 2021-2020 فراهم آورد.

تقویت سامانه های جاری به جای ابداع روش های تازه
نکتة قابل توجه این است که انگلیس، به دلیل داشتن زیرساخت های 
و سخت افزاری  ارتباطی  ابزار  و  مناسب  باند  پهنای  اینترنتی،  مناسب 
پیشرفته، مشکالت کمتری برای فعال نگه داشتن امور جاری جامعه در ایام 
قرنطینه داشت. بسیاری از جلسه های اداری و امور تجاری با کشورهای 
دیگر از طریق اینترنت و نرم افزارهایی مانند زوم، اسکایپ و ... از قبل 
هم انجام می شد. لذا موضوع بسترسازی برای این امور کار سختی نبود. 
نرم افزارهایی که از خیلی قبل استفاده می شدند، در این دوران به سرعت 

به روزرسانی شدند و مورد استفادة آموزشی دانش آموزان قرار گرفتند.

مشکل مجازی دبستانی ها
دانش آموزان سنین پایین تر و در اوایل دوران ابتدایی، به خصوص کالس 
اولی ها با مشکالت بیشتری در آموزش آنالین مواجه هستند. درحالی که 
هنوز با فضای واقعی و فیزیکی مدرسه آشنا نشده اند، مجبور به حضور 
در کالس های مجازی هستند و با اینکه از آموزش و یادگیری چیزی 
نمی دانند، مجبورند بسیاری از موضوع های درسی را تصور کنند و بدون 
استفادة مفید از حواس پنج گانه درس ها را فرا بگیرند. آن ها از دریچة 
صفحة  نمایش رایانه دنیای مدرسه را می بینند و درک می کنند و ارتباط 
با معلمان را در این فضای غیرملموس تجربه می کنند. این تنها مشکل 
بچه های کالس اولی نیست، بلکه مشکل بزرگ تر آن ها ناآشنایی و کار با 

نرم افزارهایی است که برای هدف های غیرآموزشی ساخته شده اند.  
 یکی از معلمان دورة ابتدایی منطقة »ئیلینگ« لندن می گفت: »کودکانی 

که به جای حضور در فضای واقعی مدرسه باید به صفحة لپ تاپ خیره 
شوند، در طول کالس درس وسوسه می شوند، کلیدهای کیبورد را فشار 
دهند، بین پنجره ها جابه جا شوند، و حتی حین کالس گاهی بازی های 
ویدیویی انجام دهند. بعضی ها هم کاًل از جلوی صفحة نمایش غیب 

می شوند! معلوم نیست به کجا می گریزند!« 

فشار روی معلمان در کالس های مجازی
و اما در احواالت معلمان کوشا و فعال اینکه میزان شوک و اضطراب 
وارده بر آن ها، با شروع آموزش برخط بیشتر از دانش آموزان شده است. آن ها 
به سبب اینکه ناخواسته و به ناگهان در فضایی غیرمترقبه قرار گرفته اند و 
مجبور شده اند، فقط از دریچة صفحة  نمایش رایانه با دانش آموزانشان در 

ارتباط باشند، دچار بحران شده اند. 
معلم دیگری که اهل شهر »کاردیف« بود تعریف می کرد: »از زمان 
بروز همه گیری کووید 19 ما معلم ها بیشتر از هر زمان دیگری در ارتباط با 
تماس های تصویری هستیم. چه آن وقت که برای تدریس قرار است جلوی 
یک صفحة  نمایش رایانه، ساعت ها بدون تکان خوردن ثابت یکجا بنشینیم 
و با دانش آموزان حرف بزنیم، چه زمانی که امور اداری آموزشی ایجاب 
می کند، در یک جلسة برخط گزارش کار آموزشی خود را به سایر همکاران 
ارائه دهیم، چه وقت هایی که باید در کنار فرزندان کوچک خود بمانیم و در 
امر آموزش برخط با معلم مجازی او همکاری کنیم، چه وقت هایی که باید 
یادگیری فرزندان نوجوانمان را در کالس های آنالین رصد کنیم، گرفتار 

تماس های تصویری هستیم. 
حتی وقت هایی که نوبت به ارتباطات خانوادگی از طریق صفحة  نمایش 
می رسد و با تمام قوا تالش می کنیم با کلمه ها و جمله های مکرر جبران 
مافات زبان بدن کنیم و در برقراری مؤثر ارتباط با خانواده و دوستان انرژی 
صرف نماییم! همه  و همه به نوعی پس از مدتی طاقت فرسا می شوند. 
مدت هاست که سبک زندگی ما معلمان به دلیل این همه گیری تغییر 
عمده ای کرده و خستگی استفاده از صفحة  نمایش رایانه و دل زدگی از 

فناوری های برخط برای ما نفس گیر شده است.«
 برایم بسیار جالب بود که بیان چنین دل زدگی را از زبان نوجوانان هم 
شنیدم. چند نوجوان که در شهر »میلتون کینز« انگلیس تحصیل می کنند، 
اقرار می کردند از برخط بودن مکرر خسته شده ایم. نوجوانانی که قباًل بدون 
شبکه های اجتماعی و فعالیت های آنالین نمی توانستند زندگی واقعی را 

تصور کنند، در این روزها از اینترنت خسته شده اند! 
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چرا ارتباط برخط خسته کننده است؟
اما دقیقًا چه چیزی معلمان و دانش آموزان را خسته کرده است؟ وب سایت 
»BBC Work Life« در آوریل سال 2020 در یک مصاحبه با یکی 
از استادان حوزة ارتباطات نوشت: »ارتباط در یک تماس تصویری نسبت 
به گفت وگوی رودررو تمرکز بیشتری می خواهد. در تماس تصویری، ما 
باید برای بروز نشانه های غیرکالمی، مثل زبان بدن، حالت های چهره، تن 
صدا و غیره که همگی این ها در برقراری یک ارتباط مؤثر دخیل هستند، 
تالش بیشتری کنیم و این خسته کننده و کالفه کننده است. گاهی تأخیر 
در پاسخ گویی افراد مخاطب، به دلیل مشکالت اینترنتی، گفت وگو را به 
سمت محیط خشک و غیردوستانه هدایت می کند. چالش دیگر این است 
که وقتی تصویر شما توسط دیگران دیده می شود و شما از این قضیه آگاه 
هستید، حتی می توانید خود را در صفحة نمایش مشاهده کنید، به نوعی به 
شما فشار روحی وارد می شود. این احساس استرس زاست. به همین دلیل 

احساس خستگی از صفحة  نمایش به وجود می آید.«

دستیار واقعی معلم در کالس مجازی
از مشکالت تدریس آنالین برای معلمان تعامل با دانش آموزان و کنترل 
کالس به تنهایی است. معلمان به یک دستیار نیاز دارند تا در کنار آن ها، 
به امور بچه ها در این فضا رسیدگی کنند. کنترل خاموش و روشن کردن 
میکروفون بچه ها در حین تدریس معلم، در مواقعی که نیاز است، یکی از 
دانش آموزان پاسخ سؤال معلم را بدهد، حتی کنترل تحرکات دانش آموزان 
و احیانًا ورود و خروج آن ها، از جمله مواردی هستند که حضور یک دستیار 
معلم را ضروری می سازند. از آنجا که به شکل معمول در نظام آموزشی 
انگلیس یک دستیار در کالس برای معلمان وجود دارد، همراهی وی با 

معلم در کالس آنالین توانست کمک مناسبی برای ادارة کالس باشد.

ضرورت همراهی والدین در آموزش های عملی
از آنجـا که در انگلستـان عمـدة آمـوزش هـای دورة ابتـدایی هـمراه با 
آموزش های عملی، بازی و نمایش است، لذا موضوع یادگیری از طریق 
فضای مجازی برای دورة دبستان معضل بزرگی در  نظام آموزش وپرورش 

ایجاد کرده است.
دکتر نانسی کارلسون پایژه1 استاد دانشگاه »لسلی«2 در کمبریج آمریکا 
و دکتر دنیشا جونز3 استاد دانشگاه »واشنگتن« از متخصصان حوزة تربیتی 
کودکان، به دنبال یافتن راه حل های عملی برای این مشکالت هستند. 

آن ها معتقدند: »معلمان کالس های اول و دوم، یعنی سال های ابتدایی 
ورود به مدرسه، با همیاری والدین می توانند عوامل فشارهای خارجی و 
محیطی را روی بچه ها خنثی کنند تا بتوانند برنامة درسی مبتنی بر صفحة 

 نمایش آنالین را برای دانش آموزان فراهم سازند.« 
آن ها در وب سایت خود بسته های آموزشی به والدین ارائه داده اند. بر 
چگونگی  و  بچه ها  درس های  والدین  آموزشی،  بسته های  این  اساس 
مشارکت با معلم را فرامی گیرند و درس های تدریس شده را برای فرزندان 
خود به یک کار عملی تبدیل می کنند. فعالیت های دستی مثل ساختن، 
تنظیم کردن، سرهم کردن بعضی از اشیا، و استفاده از هر فرصت و واقعه ای 
در زندگی روزمره برای آموزش بچه ها، از جملة این نوع فعالیت ها هستند. 
آنچه که برای مسئوالن آموزشی اهمیت زیادی دارد، این است که معلمان 
اطمینان حاصل کنند، یادگیری موردنظر مدرسه برای کودکان در خانه هم 

اتفاق می افتد؛ لذا همکاری نزدیک والدین و معلمان بسیاری مهم است.

به جای نتیجه گیری
در مجموع، شیوع کرونا و خانه نشینی به ما نشان داد که به طور فزاینده ای 
به فناوری دیجیتالی و اینترنتی متکی هستیم. این ابزار سکوی نجاتی برای 
جلوگیری از محبوس شدن در محدودة فیزیکی خانه های ما شدند. شاید 
بتوان به این قضیه بیشتر فکر کرد و با شناخت مزیت ها و فرصت های 
استفاده از این فناوری، از بسیاری از مشکالت رهایی پیدا کرد. تصور کنید 
در روزگار قرنطینه از فناوری ارتباطی آنالین بی بهره بودیم. چه فضایی 
در خانه ها ایجاد می شد؟ کودکان و نوجوانان چگونه می توانستند آموزش 
انجام می شدند؟ چطور می توانستیم  از راه دور  ببینند؟ مشاغل چگونه 
خانواده، فامیل و دوستان خود را ببینیم و از دلتنگی بیرون بیاییم؟ همة 
این ها به لطف حضور همین ابزار ارتباطی برخط شکل کم رنگ تری از 
مشکل را برای ما ترسیم می کنند. البته به شرطی که محاسن آن را بهتر 

بشناسیم و آن را در جهت مفید و ارزنده به کار ببریم.

پینوشتها 
1. Nancy Carlsson-Paige 
2. Lesley
3. Denisha Jones
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سواد یا تربیت؟
»سواد رسانه ای« و »تربیت رسانه ای« دو مفهوم با ظاهر مشابه هستند 
که مقصود و مرادشان با هم متفاوت است. »سواد اطالعاتی و رسانه ای«1 
پشتیبان  تعریف های  که  دنیاست  در  علمی شناخته شده  یک سرفصل 
دانشگاهی برای آن وجود دارند و سازمان های متعددی در سطح ملی و 

بین المللی برای ترویج و توسعة آن می کوشند.
اما »تربیت رسانه ای« هنوز یک مبحث مشخص دانشگاهی نیست و 
به واژه ای دانشگاهی تبدیل نشده است؛ هر چند از سال 1395 درس 
»تربیت رسانه ای«2، به عنوان یکی از درس های اصلی، در برنامة درسی 
دورة کارشناسی رشتة علوم تربیتی وارد شده است، اما مروری بر اهداف 
و سرفصل های مصوب همین درس نشان می دهد که طراحان آن تصور 
و  نداشته اند  رسانه ای«  »تربیت  و  رسانه ای«  »سواد  تفاوت  از  دقیقی 
صرفًا اضافه کردن برخی آموزه های تربیتی به فهرست موضوعات »سواد 

رسانه ای« را کافی دانسته اند.
که  دیگری  تربیتی  نهاد  هر  یا  آموزش وپرورش  می رسد،  نظر  به  لذا 
می خواهد مسئلة مواجهة تربیتی متربیان با رسانه ها را سامان بدهد، مجبور 
است ضمن بازخوانی آموزه های »سواد رسانه ای« موجود، خودش »تربیت 
رسانه ای« را تعریف کند و شایستگی های مطلوب فرد تربیت یافتة رسانه ای 

را مشخص کند.

در باب چیستی تربیت رسانه ای

در دو سه سال گذشته که عبارت »تربیت رسانه ای« را زیاد می شنویم 
و به کار می بریم، بارها با این سؤال روبه رو شده ام که مگر عنوان 
»سواد رسانه ای« چه اشکالی دارد که به دنبال جایگزینی برای آن 
هستیم؟ حد و مرز »تربیت رسانه ای« تا کجاست و قرار است چه 
کاری بکند که »سواد رسانه ای« از انجام آن ناتوان است؟ اصالً این 
»تربیت رسانه ای« از کجا آمده و معادل چه اصطالح یا عبارت یا حیطة 

علمی و دانشگاهی در جهان است؟
حاال شاید وقت آن رسیده است که با کمی گفت وگوی بیشتر دربارة 
طرحوارة ذهنی »تربیت رسانه ای«، همة پژوهشگران، اندیشمندان و 
معلمان عرصة »تربیت« و »رسانه« را به این چالش گروهی دعوت 

کنیم.

کلیدواژه ها: سواد رسانه اي، تربیت رسانه اي، تربیت فناورانه
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نگاه جانبی یا نگاه امتدادی؟
به هم ریختگی های  مجازی،  فضای  به خصوص  و  نوین  رسانه های 
آشکاری در نظم سنتی زندگی انسان ایجاد کرده اند و به تبع آن تربیت 
را تحت تأثیر قرار داده اند. به نظر می رسد دو نگاه متفاوت به نوع مداخلة 
رسانه ها در زندگی وجود دارد که قبل از تعریف »تربیت رسانه ای«، باید 

تکلیف خودمان را با آن روشن کنیم:
الف( نگاه جانبی (دنیای رسانه ای در عرض زندگی واقعی(: 
در این رویکرد قدیمی تر به رسانه ، این پیش فرض وجود دارد که زندگی 
ما فارغ از دنیای رسانه ها، با همة فراز و نشیب هایش در جریان است و 
دنیای رسانه ها محیطی موازی در عرض این دنیای واقعی است. هر چند 
این دو جهان تأثیر و تأثرات متقابلی بر یکدیگر دارند، اما این اثرات قابل 
ره گیری، محدود و مدیریت شونده اند. در این نگاه، ترویج آموزه های »سواد 
رسانه ای« در حکم آموزش زبان دنیای رسانه ها و برپایی »نهضت سواد 
رسانه ای«، تالشی فراگیر برای تسهیل ارتباط انسان ها با دنیای رسانه ای 

است.
ب( نگاه امتدادی (دنیای رسانه ای در طول زندگی واقعی(: 

در دو دهة اخیر، با توسعة روزافزون دنیای مجازی به عنوان فراگیرترین 
محیط رسانه ای، به نظر می رسد نگاه جانبی به رسانه ها کارآمدی کافی را 
ندارد و نیاز به رویکردی تحولی احساس می شود. در این رویکرد، انسان 

هر روز صبح در دنیای واقعی بیدار می شود و تا انتهای شب، بارها رفت 
و برگشت از محیط ملموس به محیط ناملموس را تجربه می کند. این بار 
محیط رسانه ای نه در کنار زندگی واقعی، بلکه کاماًل تنیده شده در تاروپود 
زندگی واقعی تعریف می شود و تأثیر و تأثرات متقابل این دو زندگی ملموس 
و ناملموس، بسیار فراگیر و عمیق و مدیریت ناشونده به نظر می رسد. لذا 
در این نگاه، صرفًا مسلط بودن به زبان رسانه ها راهگشا نیست و داشتن 
»سواد رسانه ای« فقط بخش محدودی از ارتباط زندگی واقعی و دنیای 

رسانه ای را تنظیم می کند.
طبیعی است، وقتی تاروپود زندگی انسان با تمام اجزا، ارکان و عناصر 
موجود در محیط رسانه ای تنیده می شود، به چیز بیشتری از یک مترجم، 
چیزی بیشتر از یک دستورالعمل و به چیزی بیشتر از »سواد رسانه ای« 

نیاز داریم.

غایت تربیت رسانه ای
پس آنچه می توان به عنوان چشم انداز »تربیت رسانه ای« به آن دل 
بست، عبارت است از: فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوستة هویت 
متربیان، به منظور تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در زندگی 

توأمان ملموس و ناملموس.
با این حساب، تربیت یافتة مطلوب نظام تربیت رسانه ای اسالمی کسی 

هر روز صبح در دنیای واقعی بیدار می شود و تا انتهای شب، بارها رفت نگاه جانبی یا نگاه امتدادی؟
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است کـه با »انتخاب آگـاهانه«، از ظـرفیت های رسانه ای پیرامونی، 
با »کاربری مسئوالنه« )هـم مصـرف و هـم انتشار(، در ارتـقای رشد 
همه جانبة خود و جامعه استفاده کند و خود را در برابر خداوند متعال، خویش 

و جامعه »پاسخگو« بداند.
طبیعی است چنین تربیت یافتة مطلوبی باید شایستگی های متعددی در 
حیطة دانشی، نگرشی، مهارتی و رفتاری داشته باشد که برای دقیق شدن 

آن به پژوهش های تکمیلی نیاز است.

تربیت رسانه ای شش ساحتی
با نگاهی به »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« درمی یابیم، مبتنی 
بر فلسفة تعلیم وتربیت در جمهوری اسالمی ایران، شش ساحت برای 
تعلیم وتربیت در نظر گرفته شده اند که می توانند راهنما و معیار خوبی 
برای بسط دقیق تر ماهیت »تربیت رسانه ای« قرار گیرند. البته تربیت 
در همة ساحت های یادشده، معطوف به تکوین و تعالی هویت متربیان 
به طور یکپارچه، با توجه به همة عناصر اساسـی هویت )معرفت، باور، 
میل، اراده، عمل و تکرار آن( است. با نگاهی به »مبانی نظری تحول 
بنیادین« و بازخوانی »الگوی نظری ساحت های تربیتی«، می توان به 
شناخت دقیق تری از این شش ساحت رسید که راهگشای تعریف »تربیت 

رسانه ای« باشد.
»انسان رسانه ای شده« که زندگی او در دنیای »عیان«3 و »رایان«4 
به هم آمیخته است، در تمامی ساحت های شش گانه متأثر از رسانه هاست 
و »تربیت رسانه ای« باید چشم اندازی جامع و شش ساحتی به نیازها، 

چالش ها و فرصت های این انسان جدید داشته باشد.

1. ساحت تعلیم وتربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی
این ساحت ناظر بر رشد و تقویت مرتبة قابل قبولی از جنبة دینی و 
اخالقی حیات طیبه در وجود متربیان و شامل همة تدابیر و اقداماتی 
است که برای پرورش ایمان و التزام آگاهانه و اختیاری متربیان نسبت به 
مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اعمال و صفات اعتقادی عبادی و اخالقی 
و در راستای تکوین و تعالی هویت دینی و اخالقی ایشان صورت می پذیرد.
»تربیت رسانه ای« در این ساحت باید در سطح مقدماتی باور به این 
عقیده را که »خدای دنیای عیان، خدای دنیای رایان هم هست«، با 
آموزش »احکام«، »فرائض« و »اخالقیات« عرصة رسانه تثبیت و متربی 
را در مسیر کمال اعتقادی، عبادی و اخالقی هدایت کند. در سطح عالی، 
ضمن تمرین التزام عملی به »تقوای رسانه ای«5، باید روش های اعتالی 
اندیشة دینی از طریق ابزارهای رسانه ای و نحوة تبلیغ صحیح و ممانعت 
از انتشار افکار انحرافی و اندیشه های مضر اخالقی را در کنار آشنایی و 

مهارت استفاده از منابع مفید دینی در فضای رسانه ای بیاموزد.

2. ساحت تعلیم وتربیت اجتماعی و سیاسی
این ساحت ناظر به کسب شایستگی هایی است که متربیان را قادر 
می سازد شهروندانی فعال و آگاه باشند و در فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
مشارکت کنند. ارتباط مناسب با دیگران، تعامل شایسته با نهاد دولت 

و  اجتماعی  و اخالق  دانش  نهادهای مدنی و سیاسی، کسب  و سایر 
مهارت های ارتباطی، از جمله کسب توانایی در زبان های ملی، محلی و 

جهانی، در قلمرو این ساحت است.
از  افراد  ارتباط  برقراری  ابـزارهای  جمـله  از  فـردی«  »رسانه هـای 
فاصله های دور با هم هستند و » رسانـه های جمعی«6 به عنوان عاملی 
مهم در توسعة ارتباطات انسانی درون فرهنگی و برون فرهنگی شناخته 
می شوند. »رسانه های اجتماعی«7 نیز با توسعة امکان مشارکت همگان در 
فرایندهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به نبض تپندة تحوالت اجتماعی 
تبدیل شده اند. با این حساب، بخش مهمی از تعالیم »تربیت رسانه ای« در 

این ساحت تمرکز خواهد داشت.
شناخت انواع روش های ارتباطی و آگاهی از تفاوت کیفیت ارتباط در 
بستر رسانه های گوناگون، آشنایی با اثرات مثبت و منفی مداخلة رسانه ها 
در ارتباطات خصوصی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، تسلط بر شیوة 
استفادة صحیح از رسانه های اجتماعی با هدف اعتالی ارزش های الهی 
و انسانی و پرهیز از کاربری ناصحیح این رسانه ها در جهت آسیب زدن به 
منافع شخصی، خصوصی و جمعی، همگی از جملة آموزه ها و مهارت های 

»تربیت رسانه ای« در این ساحت هستند.

3. ساحت تعلیم وتربیت زیستی و بدنی
این ساحت به حفظ و ارتقای سالمت و رعایت بهداشت جسمی و روانی 
متربیان در قبال خود و دیگران، تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه با 
عوامل ضعف و بیماری، حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت ناظر 
است. قلمرو این ساحت پرورش قوای بدنی و تأمین سالمت جسمی، 
زیست محیطی،  بهداشت  اجتماعی،  و  فردی  سالمت  جنسی،  تربیت 

قلمروهای زیست بوم شهری و منابع طبیعی را پوشش می دهد.
مواجهة جسمانی انسان با درگاه های رسانه ای، از جمله مواقف تالقی 
دنیای ملموس و ناملموس است که ناهشیاری نسبت به آن می تواند به 
آسیب های بدنی و ذهنی فراوانی منجر شود. مدیریت آثار کاربری رسانه ها 
بر چشم و گوش و دست و پا و گردن و کمر، در کنار آشنایی با اثرات امواج 
مخابراتی و صفحات نمایش بر مغز و حافظه و خواب، همگی در قلمرو این 

ساحت »تربیت رسانه ای« قرار دارد.

4. ساحت تعلیم وتربیت زیبایی شناسی و هنری
این ساحت به رشد قوة خیال و پرورش عواطف، احساسات و ذوق 
زیبایی شناختی متربیان، یعنی توان درک موضوعات و افعال دارای زیبایی 
مادی یا معنوی و توان خلق آثار هنری و قدردانی از آثار و ارزش های 

هنری ناظر است.
موسیقایی،  زبانی،  هنرهای  انواع  با  رسانه ها  دنیای  از  مهمی  بخش 
تجسمی یا نمایشی آمیخته است. مهم ترین بروزات دنیای رسانه ها که 
پویانمایی و  و  فیلم  را درگیر خود می کند، شامل  نوجوانان  و  کودکان 
موسیقی و بازی های دیجیتال، همگی ضمن دارا بودن زبان زیبایی شناختی 
و احساسات مخاطب  قوة خیال و عواطف  خاص خود، تحریک کنندة 
هستند و ضروری است در »تربیت رسانه ای« به طور جدی پرورش ذائقة 
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زیبایی شناسی انسان، از سواد بصری و سواد موسیقی گرفته تا سواد 
روایت و سواد سینما، مورد توجه قرار بگیرد. »تربیت رسانه ای« در این 

ساحت می تواند ضمن ارتقای سطح فهم و درک هنری مخاطب از آثار 
رسانه ای، به انتخاب آگاهانه و اشتیاق انسان به هنر متعالی و بی میلی او 

به آثار مبتذل و سخیف بینجامد.

5. ساحت تعلیم وتربیت اقتصادی و حرفه ای
این ساحت به یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی، یعنی ُبعد اقتصادی و 
معیشتی انسان ها ناظر است. همچنین به رشد توانایی های متربیان در تدبیر 
امر معاش و تالش اقتصادی و حرفه ای ناظر است. اموری نظیر درک و 
فهم مسائل اقتصادی، درک و مهارت حرفه ای، التزام به اخالق حرفه ای، 
توان کارآفرینی، مراعات قوانین کسب و کار و احکام معامالت و التزام به 

اخالق و ارزش ها در روابط اقتصادی، در قلمرو این ساحت است.
برای خدمات  به عنوان محیطی جذاب  رایان  سال هاست که عرصة 
اقتصادی و حرفه ای توسعه پیدا کرده و انواع مبادالت تجاری، تراکنش های 
بانکی، خرید و فروش های الکترونیکی و کسب وکارهای مجازی رواج 
یافته است. »تربیت رسانه ای« در این ساحت، دانش بهره برداری صحیح 
اقتصادی و حرفه ای از فضای مجازی را در کنار مهارت تبادالت امن مالی 

و اصول کارآفرینی و کارپذیری مجازی تثبیت می کند.

۶. ساحت تعلیم وتربیت علمی و فناورانه
این ساحت به کسب شایستگی هایی ناظر است که متربیان را در شناخت 
و بهره گیری و توسعة نتایج تجربه های متراکم بشری در عرصة علم و 
فناوری یاری کند. رشد توانمندی افراد جامعه در راستای فهم و درک 
دانش های پایه و عمومی، کسب مهارت دانش افزایی، به کارگیری شیوة 
تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی بروز خالقیت و نوآوری 
و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی، در 

قلمرو این ساحت است.
دانش های پایة رسانه از جمله علوم ارتباطات، روان شناسی، جامعه شناسی، 
زبان شناسی و منطق، و دانش های فنی مثل علم اطالعات، مهندسی 
اطالعات و ارتباطات، مهندسی مخابرات و انتقال داده، در کنار مبانی 
نظری هنر و ادبیات، همگی از جمله اهداف علمی و فناورانه در »تربیت 
رسانه ای« هستند که باید متوازن و متناسب با نیاز و شرایط متربی به او 

آموزش داده شوند.

دو خطــای راهبــردی آمـوزش  و پرورش در تربیت 
رسانه ای

با توجه به آنچه تا اینجا مرور کردیم، معلوم شد به »تربیت رسانه ای« 
باید بسیار فراتر از یک واحد درسِی مشخص و متعارف در برنامه ریزی 
درسی توجه داشت. در نتیجه، ضروری است سیاست گذاران و برنامه ریزان 

آموزشی در مورد خطاهای راهبردی زیر مراقبت کنند:
اول آنکه باید بدانیم، »تربیت رسانه ای« مساوی با »سواد رسانه ای« 
نیست و اگر »سواد رسانه ای« به بهترین شکل آن در آموزش وپرورش 

پینوشتها
1. Media and Information Literacy
2. Media Education

3. ملموس، حقیقی و خاکی
۴. ناملموس، مجازی و سایبری

5. پرهیز از ارتکاب گناه در دنیای رسانه ای هم تراز با دنیای واقعی
Mass media 6. رسانه های گروهی

Social Media .7 اعم از شبکه های اجتماعی و مانند آن

جالب  نمی شود.  محقق  رسانه ای«  »تربیت  هم  باز  شود،  جاری  ایران 
آنکه »سواد رسانه ای« موجود در برنامه های آموزشی ایران، به نسبت 
سرفصل های مشابه جهانی، تقریبًا از »سواد اطالعاتی« تهی است و لذا 

حتی در ابعاد و اندازه های ادعایی هم کارآمدی الزم را ندارد.
از  تبیین الیة دانشی بعضی  البته »سواد اطالعاتی و رسانه ای« در 
ساحت های تربیتی آموزه های مفیدی دارد. مثاًل در ساحت علمی و فناورانه 
یا اجتماعی و سیاسی، برخی از مفاهیم آن مورد استفاده قرار می گیرند، 
اما در سایر ساحت ها ساکت است. لذا می توان »سواد رسانه ای« را جز 
کوچکی از »تربیت رسانه ای« و یکی از مقدمات و ملزومات آن دانست. 
ولی الزامًا با توسعة »سواد رسانه ای« به »تربیت رسانه ای« دست نمی یابیم.

دوم آنکه »تربیت رسانه ای« بدون »خانواده« معنا ندارد. حتی قبل 
از دوران کرونا هم کودکان و نوجوانان خارج از چارچوب مدرسه و با 
اراده و اجازة خانواده به رسانه ها دسترسی داشتند. خانواده محور »تربیت 
رسانه ای« است، زیرا فرزندان عادت ها، سلیقه ها و رفتارهای رسانه ای خود 

را تحت اشراف خانواده شکل می دهند.
در زمان حاضر که نهاد مدرسه تقریبًا بر رابطة متربی و رسانه هیچ 
تسلطی ندارد، تا آموزش وپرورش نسبت خود را با »خانواده« تعیین و نحوة 
تعامل خود را با خانواده مشخص نکند، نمی تواند تربیت رسانه ای را محقق 
سازد. باید با خانواده ها همراه شد، با آن ها گفت وگو کرد و آموزش های 

کاربردی و جامعی برایشان در نظر گرفت.
برای تحقق »تربیت رسانه ای« باید از خانواده شروع کرد.
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مراحل طراحی آزمون عملکردی 
این مراحل عمومًا شامل موارد زیر است:

1. اهداف آموزشی مورد نظر توسط معلم تعریف شود؛
2. فعالیت متناسب با هدف مورد نظر مشخص شود؛

3. مواد و وسایل مورد نیاز برای اجرای آزمون تعیین شود؛
4. روش ارزشیابی از نتیجه و فرایند مشخص شود )که در واقع همان 

استفاده از فهرست ارزیابی یا مقیاس درجه بندی است(. 
در ادامه، شرح دو مورد از موقعیت های ایجادشده در کالس علوم تجربی 
را كه باعث شد از آن ها برای آزمون عملکردی دانش آموزان کالس های 

هفتم و نهم استفاده کنم، آمده است:

آزمون عملکردی 1. فصل سرما و بارش برف و باران
آذرماه است و از صبح برف و باران به صورت متناوب می بارد. به این 
صورت که ابتدا کمی باران بارید و سپس دانه های ریز برف جای آن را 
گرفتند كه به محض رسیدن به سطح زمین، آب شدند. در کالس علوم 
تجربی هفتم هم، بچه ها از دیدن این بارش خوشحالی می کردند. مائده 
پرسید: آقا این دیگر چه جوری است. اول باران آمد و بعد برف که البته زود 

آب می شود. علتش چیست؟ 
فرصت خوبی برای آزمون عملکردی بود و بچه ها در فصل قبل مطالبی 
در رابطه با بارش خوانده بودند. گفتم، می توانید به صورت گروهی مشاهدات 
خودتان را بررسی کنید. گروه ها، بعد ازگفت وگوی کوتاه، با بیان شرایط 
تشکیل باران )دمای باالی صفر درجه( و برف )دمای زیر صفردرجه( این 
نحوة بارش را توضیح دادند و من سؤال مرتبط دیگری را هم اضافه 
کردم: بچه ها، از پنجره نگاه کنید. همین چندمتری پشت پنجره دراثر بارش 
باران مقداری آب از چند روز پیش جمع شده، در حالی که اطراف آن آبی 
نمانده است. با توجه به اینکه از لحاظ میزان بارش تفاوتی ندارند، علت 
آن چیست؟ می توانید آن را شبیه سازی کنید؟ بچه ها با دقت بیشتر نگاه 
می کردند و باالخره بعد از بحث گروهی و آوردن نمونة کوچکی از خاک 
آن دو جا توسط دو نفر از بچه ها، علت آن را با مفاهیم نفوذپذیری و جنس 
خاک متفاوت )ماسه طوری است كه آب زودتر به داخل آن نفوذ می کند و 

رس نفوذپذیری بسیارکمی دارد( توضیح دادند )تصویر 1(.
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مصطفی سهرابلو / دبير علوم تجربی، شهرستان بيجار‑ كردستان

در  را  یادگیرنده  آموخته های  عملکردی،  آزمون های  و  تکالیف 
حیطه های گوناگون در عمل به کار می گیرند و یادگیرنده طی انجام 
آن ها نشان می دهد تا چه اندازه در کاربرد آموخته ها تواناست. در 
واقع، در این آزمون ها فرایندها و فرآورده های یادگیری دانش آموزان 
به طور مستقیم سنجیده می شوند. برای این منظور، معلمان شرایطی را 
فراهم می کنند تا دانش آموزان در موقعیت های واقعی یا به نسبت واقعی 
بتوانند دانش و مهارتی را که کسب   کرده اند، به کار گیرند. معموالً انواع 
سنجش و آزمون های عملکردی عبارت اند از: 1. آزمون عملکرد کتبی؛ 
2. آزمون شناسایی1 ؛ 3. آزمون عملکردی در شرایط شبیه سازی شده2؛ 

4. نمونه کار3.
در ادامه، تجربه ای از نگارنده در استفاده از موقعیت های روزمره و 
و  شرایط  و  تجربی  علوم  در کالس  ایجادشده  محیطی  فرصت های 
امکانات مدرسه برای انجام آزمون عملکردی دانش آموزان ارائه شده 
است که ترکیبی از روش های سنجش عملکردی4  ذکرشده را در 

برمی گیرد.

کلیدواژه ها: ارزشیابي، سنجش عملکردي، علوم تجربي

تصویر 1. نمونه دو نوع خاك



همچنین، بعد از آن، نحوة بارش باران را براساس مطالب فصل قبل 
شبیه سازی کردند )تصویر 2(.

ایجاد  »احتمال  اینکه  بر  مبنی  من  بعدی  مورد سؤال  در  همچنین، 
سیالب در کدام خاک بیشتر است؟ ماسه یا رس، با شبیه سازی و گفت وگو 
)نفوذپذیری کِم خاک رس و جاری شدن بیشتِر آب روی آن و ایجاد سیل( 
پاسخ دادند )تصویر 3(. و من بر فرایند یادگیری دانش آموزان نظارت و آن 

را ارزشیابی كردم.

آزمون عملکردی 2. اشکال ایجادشده در سیستم شوفاژ کالس
همان روز و زنگ سوم، تازه وارد کالس علوم تجربی پایة نهم شده  بودم. 
پس از صحبت با بچه ها، مشخص شد رادیاتورهای داخل کالس، با وجود 
روشن بودن سیستم شوفاژ و حتی داغ بودن یکی از لوله های ورودی در 
بخش هایی، هنوز سرد هستند و کالس گرم نمی شود. امیرحسین گفت: 
آقای مدیر گفت اآلن می آید درستش می کند. گفتم: بچه ها اینجا کالس 
علوم است و شما هم قباًل دربارة انتقال گرما به روش همرفتی در شوفاژ 
و بخاری مطالعه کرده اید. پس بیایید خودتان این مشکل را بررسی کنید. 
دو نفر از دانش آموزان، کالس های دیگر را با اجازة معلمان آن ها بررسی و 
گرم بودن رادیاتورهای آن ها را تأییدکردند. در این حال، مدیر برای بررسی 
رادیاتور شوفاژها وارد کالس شد. از ایشان خواستم در صورت امکان در 

طول این فرصت آموزشی حضور داشته باشد. او هم همراهی مان كرد. 

از گروه ها خواستم در مشاهدات خود دقت و بررسی هایشان را یادداشت 
کنند. سپس گروه ها، با رعایت نکات ایمنی، شروع كردند به مقایسة دمای 
دو لولة آب ورودی و خروجی رادیاتورها. البته من و مدیر هم در کنار آن ها، 
با لمس لوله ها، ناظر فعالیتشان بودیم. از آن ها خواستم یک بار دیگر نحوة 
انتقال گرما در این سیستم را توضیح دهند. سهیل گفت: خب، اول از همه 
آب سرد توسط موتورخانه گرم می شود )موتورخانة کوچک، چسبیده به 
مدرسه و در دسترس بود( و از طریق یکی از لوله ها وارد رادیاتورها می شود. 
بعد از انتقال گرما به روش همرفتی به داخل کالس، آب که گرمایش را 
درکالس از دست  داده و سرد شده است، از لولة دوم دوباره به موتورخانه 
برمی گردد تا دوباره گرم شود. این چرخه به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.
 باز پرسیدم، حاال باید چکار کنیم؟ شروع به گفت وگو و اظهارنظر کردند: 
امکان دارد آب واردشده حباب داشته باشد. شاید در لوله ها سوراخ یا منفذ 

ریزی ایجاد شده که هوا وارد آن ها می شود؟
 بنابراین شروع کردند به بررسی لوله ها از لحاظ شکستگی یا سوراخ. بعد 
از مشاهده، مشخص شد سوراخ و شکستگی وجود ندارد. باالخره، بعد از 
گفت وگوی بین گروهی، تصمیم بر این شد كه با کمک آچار مخصوص 
اقدام به هواگیری رادیاتورها کنند. برای این کار، با توجه به وجود آب داغ 
لوله ها، من و مدیر هم در این کار به آن ها کمک کردیم. در حین هواگیری، 
چند نفر از بچه ها دست روی رادیاتورها گذاشته بودند و دمای آن ها را 
زیر نظر داشتند. بعد از چند دقیقه، تغییر دمای آن ها را تأییدکردند. سپس 
گروه ها روند فعالیتشان را ارائه كردند و من فعالیت ها و بحث ها را بر اساس 

مالک های معین، ارزشیابی كردم)تصویر 4(.

جمع بندي
آزمون های عملکردی با تنوع اجرا و مزایایی که دارند، می توانند در 
سنجش بهتر مهارت ها و توانایی های دانش آموزان، در تشویق آن ها در 
به کارگیری دانش خود به صورت عملی و در موقعیت های عینی، نقش 
مؤثری ایفا کنند. گاهی طراحی و اجرای آزمون های عملکردی می تواند 
با توجه به موقعیت های پیش آمده و اتفاقی از پدیده ها )مثل باران و برف 
در زمستان( یا اتفاقات و مسائل روزمرة داخل مدرسه و کالس )مشکل 
شوفاژ کالس( هم انجام شود. این كار به ایجاد تنوع و زمینه محور شدن 

فعالیت های آموزشی و یادگیری کمک می کند.
پینوشتها

1. identification test
2. simulated performance
3. work sample
4. performance 
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زهرا ابراهیمی / کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

گام آخر ماراتن آموزشی
ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان یکی از مسائل مهم برنامه های 
قابلیت های  دارای  مجازی  یادگیری  است. محیط های  مجازی  درسی 
متنوعی هستند. از یک طرف می توان با استفاده از این امکانات، راهبردهای 
مؤثری را برای ارزشیابی واقعی از آموخته های دانش آموزان به کار گرفت، 
و از طرف دیگر، اطمینان از صحت و اعتبار شیوه های ارزشیابی مجازی، 
با توجه به توسعة مداوم ابزارهای الکترونیکی، با چالش ها و دشواری های 

متعددی روبه روست )جوقین، 2009: 21(.
بدون شک مرحلة آخر ماراتون آموزشی، یعنی ارزشیابی از شایستگی های 
کسب شده توسط دانش آموزان، آن هم در کالس های مجازی، به عنوان 
اولین تجربه در مقیاس ملی، بدون خطا و اشتباه نخواهد بود. ضمن اینکه 
تجربه های دست اندرکاران نظام آموزشی در این رخداد، بسیار ارزشمند 
است. زیرا اطالعات به دست آمده در صورت یک پیمایش میدانی عظیم، 
می تواند تجربه های موفقیت آمیز و ناموفق، ابتکارات فردی آموزگاران، 
کوشش های سیاست گذاران آموزشی، و تأثیرات روانی چنین رویکردی 
به تصویر بکشد که بدون شک در  اولیای آن ها  بر دانش آموزان و  را 

سیاست گذاری های آتی آموزش های مجازی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
در آزمون ها و ارزشیابی های فضای مجازی برخالف فضای واقعی، به 
دلیل کاهش نظارت معلمان، احتمال بروز رفتارهای غیراخالقی بسیار 
بیشتر است. نمونه هایی از این رفتارها در فرایند اجرای آزمون ها در فضای 
مجازی به شکل کمک گرفتن از فرد ثالث، به اشتراک گذاری پاسخ ها 
بین دانش آموزان یک کالس به روش های گوناگون، استفاده از منابع 

مقالة حاضر با هدف بررسی ارزشیابی آموزشی در فضای مجازی 
نگاشته شده است. ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان، به عنوان 
عنصر نافذ و تأثیرگذار برنامة درسی در آموزش مجازی، بر سایر 
شیوه های  یادگیری،  فعالیت های  محتوا،  هدف ها،  نظیر  عناصر 
تدریس، نحوة تعامل معلم با یادگیرندگان، فرایند کار مدرسه ها 
از طرف دیگر،  و مراکز آموزشی و مدیریت آن ها مؤثر است. 
ارزشیابی در فضای مجازی در کنار قابلیت های گوناگون، با تهدید 
»تقلب« مواجه است و در صورت توجه نکردن به این موضوع، 
اعتبار آموزش های مجازی خدشه دار می شود. لذا برای مواجهه با 

این موضوع مهم، اجرای ارزشیابی اصولی می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه ها: ارزشیابـی آموزشـی، فضای مجـازی، تقـلب، برنـامة 
درسی مجازی

46 رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و ششم      شمارۀ 8       1400



آموزشی به هنگام آزمون و ... نمود پیدا می کند. در این محیط، یادگیرندگان 
می توانند با جست وجو در منابع گوناگون متنی، صوتی و تصویری پاسخ 
سؤال های ارزشیابی را بیان کنند، با استفاده از تاالرهای گفت وگو نظرات 
و ایده های دیگران را به نام خود ارائه دهند، و مطالب را از محل های 

گوناگون رونوشت  بردارند و به مطالب خود بیفزایند )فاچر، كیوز، 2009(.
شواهد موجود نظام آموزشی در این برهة زمانی نشان می دهند، معلمان 
دوره های تحصیلی گوناگون، به منظور افزایش اعتبار نتایج ارزشیابی ها در 
فضای مجازی، از برنامه های کاربردی متنوعی در کنار فنون معلمی خود 
استفاده می کنند. برنامه های کاربردی مزبور عالوه بر کم کردن رفتارهای 
غیراخالقی، از قابلیت های دیگری همچون رایگان بودن، نصب و راه اندازی 
ساده، برنامه های مجاز بدون نیاز به فیلترشکن، و قابل استفاده در تمامی 
گوشی های همراه با سیستم عامل های موجود، و قابلیت حمایت از زبان 

فارسی برخوردارند.

نقش سیاست گذاران آموزشی در ارزشیابی مجازی
با وجود تالش های آموزگاران و بهره گیری از برنامه های متنوع به منظور 
برقراری اخالق و عدالت در فضای آموزش و آزمون مجازی، ضروری 
است که سیاست گذاران نظام آموزشی، برای اجرای صحیح آموزش و 
آزمون در این فضا و نهادینه کردن اخالق در فضای مجازی، با تصویب 
قوانین فضای آموزش مجازی )همانند قوانین آموزش حضوری(، اقدامات 
قانونی الزم را برای اجرای این شکل از آموزش ها انجام دهند. تصویب و 
اجرای چنین قوانیني باعث می شود که نگاه جامعه به آموزش مجازی تغییر 

یابد و این باور در جامعه نهادینه شود که فرایند آموزش مجازی بسیار جدی 
است و مانند آموزش حضوری در صورت اجرای درست، می تواند دارای 

اعتبار و قابل اطمینان باشد.

نقش اولیای دانش آموزان در ارزشیابی مجازی
واضح است که در آموزش های حضوری نقش معلم مهم و محوری است 
و تا حدودی سایر عوامل مؤثر در یادگیری را نیز تحت کنترل خود دارد. اما 
در آموزش های مجازی و برخط که امروزه سراسر دنیا را درنوردیده است، 
نقش سایر عوامل، از جمله والدین و خانواده ها بیش از پیش پررنگ تر 
شده است. آموزش های مجازی فرصت خوبی برای دانش آموزان فعال و 
خودخوان هستند که از تمامی ظرفیت ها و امکانات برای یادگیری بهتر 

استفاده کنند.
اکثر دانش آموزان به راهنمایی، نظارت، کنترل و تشویق بیشتری برای 
یادگیری احتیاج دارند و این وظیفة خطیر در آموزش های مجازی تا حد 
زیادی به اولیای دانش آموزان محول شده است. همچنین فراهم آوردن 
محیطی  ایجاد  و  مجازی  آموزش های  برای  فناوری های الزم  و  ابزار 
امن توأم با آرامش در خانواده از وظایف والدین است. آنان وظیفه دارند، 
محیطی سرشار از شور و نشاط را برای آموزش های مجازی در منزل 
مهیا سازند و حس مسئولیت پذیری را در قبال انجام وظایف یادگیری در 

دانش آموزان تقویت کنند.
بی شک نقش نظارتی والدین در آموزش های مجازی و انجام ارزشیابی ها، 
به خصوص در دورة ابتدایی بسیار برجسته است، به گونه ای که بدون نظارت 
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و کنترل والدین، یادگیری و ارزشیابی معنی دار محقق نمی شود. 
این نظارت و کنترل هم در آموزش ها و هم در آزمون های 

مجازی باید صورت پذیرد.

راهکارهای پیشنهادی برای تحقق ارزشیابی حقیقی 
در فضای مجازی

آزمون ها و ارزشیابی های برخط، در دو شکل کلی »آزمون های 
قابل اجرا  ناهم زمان«  برخط  »آزمون های  و  برخط هم زمان« 
هستند. در نوع اول، دانش آموزان و معلم هر دو هم زمان در 
فضای مجازی حاضر و در حال تبادل اطالعات هستند. در نوع 
دوم، دانش آموزان و معلم هر دو هم زمان در فضای مجازی 
آزمون حاضر نیستند، ولی اطالعات به طور برخط مبادله می شوند.
در ادامه به ارائة چند راهکار به منظور ارزشیابی دانش آموزان در 

فضای مجازی خواهیم پرداخت:
با مدت زمان محدود  متفاوت  1. طراحی چند دسته سؤال 
)حداکثر 15 دقیقه( و توزیع آن بین دانش آموزان و ارائة تصویر 
برگة پاسخ نامه پس از اتمام زمان )آزمون های نوشتاری مانند 
ریاضی و سایر درس ها از دورة دوم ابتدایی تا دورة دوم متوسطه(.
دانش آموز  هر  برای  اختصاصی  سؤال های  طراحی   .2
با مدت زمان محدود )حداکثر 15 دقیقه( و ارائة تصویر برگة 
پاسخ نامه پس از اتمام زمان )آزمون های نوشتاری مانند ریاضی 

و سایر درس ها از دورة دوم ابتدایی تا دورة دوم متوسطه(. 
3. اجرای آزمون های برخط هم زمان و ثبت هم زمان داده های 

آزمون توسط معلم.
4. برگزاری آزمون های برخط هم زمان با تبادل صدا، و یا 
صدا و تصویر، با تک تک دانش آموزان در زمان های تعیین شده 
از قبل )آزمون های دوره های اول و دوم ابتدایی(، در صورت 

کم جمعیت بودن کالس ها.
5. طراحی سؤال های چندگزینه ای متفاوت برای دانش آموزان، 
با استفاده از برنامه های در دسترس، مانند »کوییز«، »ربات ها« 

و ... 
توسط  سؤال  طرح  به  ارزشیابی  تکلیف های  از  بخشی 
یادگیرندگان اختصاص داده شود و آن ها بر اساس فهم خود 

از موضوع، سؤال هایی ارائه کنند )بوفورد و همكاران، 2009(.

یک پیشنهاد کاربردی
یکی از برنامه های کاربردی متداول در ایران که در آموزش 
مجازی و برگزاری آزمون برخط هم زمان بسیار کارآمد ظاهر 
شده، برنامة »واتس َاپ« است. در نسخة ارتقا یافتة این برنامه، 
امکان ارتباط تصویری با هشت کاربر به طور هم زمان میسر شده 
است. این قابلیت، امکان برگزاری جلسه های کالسی برخط 
هم زمان با تعداد کم )حداکثر هشت نفر( را امکان پذیر می سازد. 
به موجب این قابلیت می توان در آزمون های برخط هم زمان 
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به منظور برگزاری آزمون های شفاهی، و همچنین آزمون های 
نوشتاری )فارسی، ریاضی و ...( با حضور معلم و هفت نفر از 

دانش آموزان، از این ابزار بهره برد.
اول  دورة  آموزگاران  به  برنامه  این  ویژگی های  از  استفاده 
ابتدایی )پایه های اول، دوم و سوم(، ضمن تهیة یک برنامة 
می شود.  توصیه  کالس،  دانش آموزان  برای  زمان بندی شده 
به کمک این قابلیت برنامة تعاملی واتس َاپ، نقش مراقبتی 
آزمون غیرحضوری تکمیل  و نظارتی معلمان در جلسه های 
می شود و قضاوت در مورد پیشرفت تحصیلی و شایستگی های 

دانش آموزان توسط معلم اعتبار می یابد.

جمع بندی
جدانشدنی  جز  و  مداوم  فرایندی  ارزشیابی  شک،  بدون 
برنامه های آموزشی حضوری و مجازی، و حلقة اتصال همة  
عوامل یک برنامة آموزشی )درونداد، فرایند و برونداد( به حساب 
می آید. اجرای درست ارزشیابی را می توان کار هنرمندانة معلم 
دانست. لذا معلمان باید میزان درک و فهم، حس قضاوت و تفکر 
انتقادی یادگیرندگان را برانگیزند تا آن ها نیز در حل مشکالت 
واقعی جهان خود توانا شوند ارزشیابی چه در آموزش حضوری و 
چه در آموزش مجازی در خدمت آموزش قرار می گیرد و باعث 
می شود، جریان تدریس و یادگیری بر اساس فرایندمحوری 
تنظیم شود، نه محصول محوری. چون هدف اندازه گیری کیفیت 

یادگیری است، نه کمیت یادگیری.

اکثر دانش آموزان 
به راهنمایی، 

نظارت، کنترل و 
تشویق بیشتری 
برای یادگیری 

احتیاج دارند و این 
وظیفة خطیر در 

آموزش های مجازی 
تا حد زیادی به 

اولیای دانش آموزان 
محول شده است
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... و او را سپاس بر آنچه به ما ارزانی داشت



به فردا 
می اندیشیم
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