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ــا همگام ب
عصر جديد

ديگر مدرسه مثل
 قبل نخواهد شد

فضـاي مجـازي،
 شمشير دو لبه

ــات ُمصِلحـ
آموزش مجازى

 امير مرادیصادق  حامدی نسبحسين غفارینسرين انصاری

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هفدهـــــــم ، 1400
1 3 4 شمـــارة پــى درپــى 
32 صفحه ، 35000 ريال
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محورهاي برگزاري
* توليد محتواي الكترونيكي براي كليه دروس كتاب هاي درسي دوره ها و پايه هاي 

تحصيلي (ابتدايي، متوسطه اول، متوسطه دوم: شاخه نظري، فني وحرفه اي و كاردانش)
* فيلم  * انيميشن  * موشن

* اينفوگرافي  * بازي هاي تعاملي  * تصوير سه بعدي
* پادكست  * صوت  * گرافيك

بدين وسيله از كليه معلمان، (هنرآموزان، مدرسان)، كارشناسان و كاركنان آموزشي، 
دانش آموزان، شركت ها و مؤسسات علمي آموزشي دعوت مي شود جهت ثبت نام و 

كسب اطالعات بيشتر به آدرس    roshd.ir   (جشنواره توليد محتوا)
 مراجعه نمايند. 

به آثار منتخب، ضمن حمايت جوايز نفيس تعلق خواهد گرفت.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:برگزار مي كند

شروع ثبت نام : 25 ارديبهشت  تا 15 مرداد ماه 1400 هجري شمسي

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�دد���ن ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

از ارسال فيلم هاي تدريس معلم خودداري نموده و صرفا محتواهاي چند رسانه اي 
قابل پذيرش مي باشد.

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�ی �عاو�� آ�وزش ا�تدا

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�عاو�� آ�وزش ��و��ه

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

���� اطالع رسا�ی و روا�ط ��و�ی

با همكاري:

 سال �و�ید،
��ی � و ما�ع زدا�ی �

۱۴۰۰



بيشتر آموزشــگران و استادان در حال حاضر با اين موضوع رودررو هستند که چگونه بايد شيوه های 
جديــد يادگيری را با راهبردهای فعلی ياددهیـ  يادگيری در محيط کالس و کار، تلفيق و يکپارچه 
كنند. مؤلفان اين کتاب بر اين عقيده اند، يادگيری الکترونيکی صرفًا به ديجيتال کردن محتوای آموزش 
سنتی محدود نمی شود، بلکه رويکرد جديدی است که برای طراحی و تشکيل هر نظام آموزشی خوب، 
همة جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را بررسی و مورد رسيدگی دقيق قرار می دهد. در اين کتاب، 
بيش از پنج سال تجربة کار عملی مؤلفان در زمينة آموزش از راه دور مبتنی بر وب، در دانشگاه اوپن 

هلند، منعکس شده است.

موضوع کتاب، شــرح شــيوه های آموزش مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی فناوري ارتباطات است. 
نگارندگان کوشــيده اند با تدارک محيطی بــرای يادگيری اصول، مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی 
فنــاوري ارتباطات، بر برخی از موانع محيط های يادگيری حضوری غلبــه يابند و مديران را در ادارة 
بهتر ســازمان های خويش ياری كنند. عنوان هاي برخی مباحث مندرج در کتاب عبارت اند از: کليات 
يادگيری الکترونيکی؛ الگوهای طراحی برنامة درسی و آموزش در محيط های الکترونيکی؛ ويژگی های 
عناصر برنامة درسی الکترونيکی؛ محتوای الکترونيکی؛ نقش معلم در محيط های يادگيری الکترونيکی؛ 

يادگيری ترکيبی؛ و ارزشيابی کيفيت دوره های يادگيری الکترونيکی.

مؤلفان در اين کتاب ابتدا کلياتی در زمينة آموزش الکترونيکی آورده  و تاريخچة ارزشــيابی آموزش 
الکترونيکی در ايران و ساير کشورها را بررسي كرده اند. در ادامه، الگوها، چارچوب و مدل های پرکاربرد 
و مشــهور ارزشيابی آموزش الکترونيکی، از ســال ۲۰۰۰ تاکنون، معرفي شده اند. عوامل، مالک ها و 
نشــانگرهای الگوی پيشــنهادی آموزش الکترونيکی نيز به تفصيل آورده شده اند و الگوها، چارچوب 
و مدل های موجود به دقت تحليل شــده اند. در نهايت نيز اين دو مؤلف، در زمينة ارزشــيابی آموزش 

الکترونيکی برای ايران، الگويی ارائه كرده اند.

  نظام جامع يادگيری الکترونيکی (الزامات آموزشی، فنی و سازمانی)
 نويسنده: ويم يوخم، يرون وان مرينبور و راب کوپر

 مترجمان: دکتر بي بی عشرت زمانی و سيدمجيد عبدالهی
 سال نشر: ۱۳۹۰

 ناشر: سمت

  يادگيری الکترونيکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشيابی
 نويسندگان: دکتر محمد عطاران، دکتر فرهاد سراجی

 سال نشر: ۱۳۹۰
 ناشر: دانشگاه بوعلی سينا

  ارزشيابی آموزش الکترونيکی (راهنمای عملی)
 نويسندگان: دکتر زينب گلزاری، دکتر عليرضا کيامنش

 سال نشر: ۱۳۹۵
 ناشر: طاليی پويندگان دانشگاه

مؤلفان در اين کتاب ابتدا کلياتی در زمينة آموزش الکترونيکی آورده  و تاريخچة ارزشــيابی آموزش مؤلفان در اين کتاب ابتدا کلياتی در زمينة آموزش الکترونيکی آورده  و تاريخچة ارزشــيابی آموزش 
الکترونيکی در ايران و ساير کشورها را بررسي كرده اند. در ادامه، الگوها، چارچوب و مدل های پرکاربرد الکترونيکی در ايران و ساير کشورها را بررسي كرده اند. در ادامه، الگوها، چارچوب و مدل های پرکاربرد 
 تاکنون، معرفي شده اند. عوامل، مالک ها و  تاکنون، معرفي شده اند. عوامل، مالک ها و 
نشــانگرهای الگوی پيشــنهادی آموزش الکترونيکی نيز به تفصيل آورده شده اند و الگوها، چارچوب نشــانگرهای الگوی پيشــنهادی آموزش الکترونيکی نيز به تفصيل آورده شده اند و الگوها، چارچوب 
و مدل های موجود به دقت تحليل شــده اند. در نهايت نيز اين دو مؤلف، در زمينة ارزشــيابی آموزش و مدل های موجود به دقت تحليل شــده اند. در نهايت نيز اين دو مؤلف، در زمينة ارزشــيابی آموزش 

بيشتر آموزشــگران و استادان در حال حاضر با اين موضوع رودررو هستند که چگونه بايد شيوه های بيشتر آموزشــگران و استادان در حال حاضر با اين موضوع رودررو هستند که چگونه بايد شيوه های 
جديــد يادگيری را با راهبردهای فعلی ياددهیـ  يادگيری در محيط کالس و کار، تلفيق و يکپارچه جديــد يادگيری را با راهبردهای فعلی ياددهیـ  يادگيری در محيط کالس و کار، تلفيق و يکپارچه 
كنند. مؤلفان اين کتاب بر اين عقيده اند، يادگيری الکترونيکی صرفًا به ديجيتال کردن محتوای آموزش كنند. مؤلفان اين کتاب بر اين عقيده اند، يادگيری الکترونيکی صرفًا به ديجيتال کردن محتوای آموزش 
سنتی محدود نمی شود، بلکه رويکرد جديدی است که برای طراحی و تشکيل هر نظام آموزشی خوب، سنتی محدود نمی شود، بلکه رويکرد جديدی است که برای طراحی و تشکيل هر نظام آموزشی خوب، 
همة جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را بررسی و مورد رسيدگی دقيق قرار می دهد. در اين کتاب، همة جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را بررسی و مورد رسيدگی دقيق قرار می دهد. در اين کتاب، 
بيش از پنج سال تجربة کار عملی مؤلفان در زمينة آموزش از راه دور مبتنی بر وب، در دانشگاه اوپن بيش از پنج سال تجربة کار عملی مؤلفان در زمينة آموزش از راه دور مبتنی بر وب، در دانشگاه اوپن 

موضوع کتاب، شــرح شــيوه های آموزش مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی فناوري ارتباطات است. موضوع کتاب، شــرح شــيوه های آموزش مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی فناوري ارتباطات است. 
نگارندگان کوشــيده اند با تدارک محيطی بــرای يادگيری اصول، مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی 
فنــاوري ارتباطات، بر برخی از موانع محيط های يادگيری حضوری غلبــه يابند و مديران را در ادارة فنــاوري ارتباطات، بر برخی از موانع محيط های يادگيری حضوری غلبــه يابند و مديران را در ادارة 
بهتر ســازمان های خويش ياری كنند. عنوان هاي برخی مباحث مندرج در کتاب عبارت اند از: کليات 
يادگيری الکترونيکی؛ الگوهای طراحی برنامة درسی و آموزش در محيط های الکترونيکی؛ ويژگی های 
عناصر برنامة درسی الکترونيکی؛ محتوای الکترونيکی؛ نقش معلم در محيط های يادگيری الکترونيکی؛ عناصر برنامة درسی الکترونيکی؛ محتوای الکترونيکی؛ نقش معلم در محيط های يادگيری الکترونيکی؛ 

يادگيری ترکيبی؛ و ارزشيابی کيفيت دوره های يادگيری الکترونيکی.

  يادگيری الکترونيکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشيابی
 نويسندگان: دکتر محمد عطاران، دکتر فرهاد سراجی

۱۳۹۰ سال نشر: ۱۳۹۰ سال نشر: ۱۳۹۰
 ناشر: دانشگاه بوعلی سينا



نویسندگانومترجمانمحترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ایده ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، عالقه مندان به این حوزه در تجارب شما 

شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله هایی را که می فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشد و در جای دیگری چاپ نشده باشد.

 مقاالت،حاویمطالبکلیوگردآوریشدهنباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت الزم را مبذول فرمایید.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنید و در پایان آن، فهرست منابع را بیاورید.

آیاازکروناممنونباشیم؟!/فرید الدین حداد عادل2

ماودورانپساکرونا/سمیه مهتدی۳

برنامةدرسیدرزیستبوممجازی/اسماعیل فیروزی4

فرصتطلبباشیم/محسن کردلو7

دیگرمدرسهمثلقبلنخواهدشد/نسرین انصاری1۰

ُمصِلحاتآموزشمجازی/حسین غفاری1۳

کاهشاثراتسوءفضایمجازیوشبکههایاجتماعی/زهرا حامدی نسب16

فضايمجازي،شمشیردولبه/صادق  حامدی نسب18

همگامباعصرجدید/امیر مرادی2۰

مدرسههایغیردولتیدرپساکرونا/ امیر عسگری2۳

دغدغهمندانتازهكار/دکتر لیال سلیقه دار26

تجربةیکپلهگذار/لیال صمدی29

مدیرمسئول: محمدابراهیم محمدی
سردبیر: فریدالدین حداد عادل

مدیرداخلی: مریم موسوي
مدیرهنری:کوروش پارسانژاد

دبیرعکس: پرویز قراگوزلی
ویراستار: کبری محمودی

طراحگرافیک: عبدالحمید سیامک نژاد
تصویرگر:سیدمیثم موسوی

نشانیپستیدفترمجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پالك266 

صندوق پستی 15875/6585
تلفن: 9 -88831161-021 داخلی420
تلفنامورمشترکین:
021 -88867308 
صندوقپستیامورمشترکین:
15875/3331
وبگاه:
www.roshdmag.ir
رایانامه:
 E mail:farda@roshdmag.ir

چاپوتوزیع:شركت افست

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هفدهـــــــم، 1400
1 3 4 شمـــارة پــى درپــى 
32 صفحه ، 35000 ريال

8
w w w . r o s h d m a g . i r

دبیراینشمارهبا
موضوع:

«آموزشدرپساکرونا»

سمیهمهتدی



فریدالدینحدادعادل

كرونــا زیســت بوم آموزش وپــرورش را تغییــر داد. اگرچه 
هزینه هاي انســاني و مادي فراواني به جامعة بشــري تحمیل 
كــرد و داغ عزیــزان زیادي را بر دل همه نشــاند، اما کرونا در 
فردای جامعه بشری اثرات شگرفی باقی گذاشته است. آموزش 
و پرورش به عنوان بخش مهم حیات انســان مدرن در جهان و 
ایران تغییرات شگرفی را زین پس تجربه خواهد کرد. ما اكنون 
در آموزش  وپرورش ایران اســالمي، چند گــزارة قطعي  دربارة 

مسائل كرونا و ایام پس از آن داریم:
1.بدنة مدیریتي وزارت آموزش  وپرورش در سخت ترین سال هاي 
دوران انقالب اسالمي، با گذار از فرازها و نشیب هاي بسیار، موفق 
شــد اتفاقي بزرگ را در آموزش  وپرورش رقم بزند! در ساده ترین 
تشبیه، ما شبیه كساني هســتیم كه نه تنها وسیلة نقلیة خود را 
عوض كرده ایم، بلكه در شرایطي حساس تر از معمول، بر مركبي 
دیگر سوار شده ایم. شاید قباًل فقط با خودرو رفت وآمد مي كردیم، 

اما اكنون نوع وسیلة ما تغییر یافته است.
مدیــران عالي وزارت آموزش وپرورش توانســته اند با این اتفاق 
بــزرگ مواجة طراحــي و عمل داشــته باشــند؛ به گونه اي كه 
روند رســمي تعلیم وتربیت متوقف نشــود. ایــن خدمت بزرگ 

فراموش نشدني است.
2. دو مقولــة جدیــد و جــدي، به طــرزي فراگیــر، عرصة 
آموزش وپرورش را فراگرفته اند. فضاي مجازي و انواع وسایل فردي 
و اجتماعِي ارتباط از راه دور؛ چه ســخت افزار و چه نرم افزار. این 
دو عنصر كه هم پوشاني هاي فراواني دارند و شاید در خیلي مواقع 
از یكدیگر متمایز نباشــند، فرصت هاي زیادي به وجود آورده اند، 
ناخواســته عرصه هاي جدیدي را خلــق كرده اند و البته در عین 

حال تهدیدهاي زیادي را نیز به صــورت بالقوه و بالفعل به وجود 
آورده اند. مــا در مواجهه با این دو مقولــه، راه عقب گرد نداریم، 
فقط مي توانیم همة انرژي و دوراندیشي تمدني خودمان را براي 

پیشروي سنجیده و خردمندانه بسیج كنیم.
3.در مســیر پیش رو، تمركز نظام رســمي تعلیم وتربیت با 
مشــكل روبه رو شده است. اكنون اگر براي روبه رو شدن با تنوع 
روش ها، منش ها و مشرب ها تدبیر نكنیم، مدیریت تعلیم وتربیت 
كشــور را از دســت مي دهیم. حاكمیت بر كشــور مســتلزم 
برنامه ریــزي خــرد و كالن در عرصة آموزش وپرورش اســت و 
برنامه ریزي در اصلي ترین مراحــل، محتاج تبعیت همة جامعة 
آماري مخاطب از دیدگاه ها و برنامه هاي نهاد رسمي متولي امر 
اســت. اكنون و با شــرایط فعلي، هر كس مي تواند برنامة خود 
را در عرصة تعلیم وتربیت در فضاي مدرســه هاي موجود پیش 
ببرد. اگر فكــر كنیم بدون برنامه ریزي متمركز و هدفمند براي 
نظام آموزش وپرورش كشور و جریان تربیت كودكان و نوجوانان 
كشــورمان مي توانیم به درســتي حاكمیت را اعمال كنیم، باید 

بدانیم كه مشغول بازي »رولت روسي« هستیم.
4. معلمــان دنیاي پس از كرونا با معلمــان روزگار قبل از آن 
متفاوت اند. بسیاري از استانداردهاي معلمي تغییر كرده اند، بخش 
مهمي از صالحیت هاي معلمي دگرگون شده و ارتقا یافته است. 
اگر معلمان جامعه به اقتضاي نیازهاي ایران فردا تربیت نشــوند، 
فضاي مجازي و جامعه جاي آن ها را خواهند گرفت. این مسئله 
زنــگ خطري جدي براي مرجعیت گــروه اجتماعي معلمان در 
كشور است و چه بسا كه حیات طبیعي نهاد آموزش وپرورش نیز 

با خطر مواجه شود.

آيا از كرونا
ممنون باشيم؟!
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به هر محیط و موجودات زنده و عوامل غیرزندة درون آن 
در اصطالح »زیســت بوم« می گویند. براساس این تعریف، 
زیســت بوم آموزش و پرورش شــامل محیط یادگیری به 
همراه یاددهنده و یادگیرنده و همة عوامل موجود در محیط 
است. در دوران شیوع کرونا، این زیست بوم تغییراتی جدی 
داشت. مهم ترین آن ها تغییر محیط یادگیری از شیوة صرفًا 
حضوری و چهره به چهره به شــیوة الکترونیکی و مجازی 
بود. در زیســت بوم جدید آموزش و پرورش، نوع و کیفیت 
ارتباطــات و تعامالت و حتی روش های تدریس تغییر کرد. 
این تغییــر برای افراد مرتبط با فراینــد آموزش و پرورش 
مشــکالت و چالش هایی به وجود آورد. زمانی فناوری های 
نویــن ابزارهایی بودند در دســت یاددهنده برای کمک به 
یادگیرنــده، اما امروز و در دوران کرونا این ابزارها بســتر و 
محیط اصلی یادگیری شده اند؛ طوري كه بدون آن ها امکان 
یادگیری وجود نــدارد. با این تغییر بــزرگ و قابل توجه، 
تمام معادالت آموزشــی تغییر كردند. بسیاری از روش های 
تدریــس قبل از کرونــا که کارآمد و موفق هــم بودند، در 
زیســت بوم جدید قابل استفاده نیســتند یا کارایی الزم را 
ندارند. در زیســت بوم جدید به شایستگی ها و مهارت های 

دیگری برای معلمان و متعلمان نیاز است که در دوران قبل 
به آن ها اندیشیده نشده بود. متعلمان این روزها که از نسل 
بومیان دیجیتال هستند، بسیار راحت تر با این شرایط کنار 
آمدند، اما معلمان و والدین، به دلیل تفاوت های نگرشــی و 
همچنین توانمندی های كمتر، دشوارتر و البته برخی نیز به 
اجبار به این تغییر تن در دادند.متخصصان و صاحب نظران 
معتقدند، جهان و به تبع آن نظام آموزش و پرورش، پس از 
پایان همه گیري بیماری کووید 19 و دوران کرونا، به شکل 
و شیوة قبل بر نخواهد گشت و دوران جدیدی در انتظار آن 
است، تحولی که در آموزش و روش های ارائه آن در دوران 
کرونا اتفاق افتاده اســت، مزیت ها و ظرفیت های تازه ای را 
پدیدار کرده که به راحتی قابل چشــم پوشــی نیست. در 
دوران کرونــا همه به این باور رســیدیم کــه آموزش های 
حضــوری ارزش هایی را دارد که با هیــچ چیزی جایگزین 
نمی شود، اما بستر فناوری نیز می تواند برای تنوع بخشی به 
منابع یادگیری و فراهم کردن فرصت های متعدد یادگیری 
بســیار مفید باشــد. به همین دلیل نیاز است مهارت ها و 
شایستگی هایی را کسب کنیم که در مواجه شدن با دوران 

پساکرونا ما را یاری دهد. 

ما و دوران
پساكرونا

سمیهمهتدی
 دکترای تکنولوژی آموزشی 
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اسماعیلفیروزی
 کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش شهرستان روانسر، استان کرمانشاه 

مقدمه
ویروس کرونا رخدادی جهانی اســت که توانست در بیش از 
یک سال گذشته روند فعالیت بســیاری از حوزه های جهان را 
دگرگــون کند و به نوعی آیندة جدیدی را برای انســان ها رقم 
بزند. این بیماری در بیش از یک ســال گذشــته تمامی رفتار، 
تصمیمــات زندگی و نوع فعالیت بشــر را تحت تأثیر قرار داد و 
چنین شد که دنیا به واسطة تصمیمات طبیعی در این شرایط، 
ماننــد فاصله  گــذاری اجتماعی و رعایت ســایر دســتورهای 
بهداشتی، به دوران پیش و پس از کرونا تقسیم شد. جهان پس 
از کرونا با تغییرات شگرف در جهان بینی، رفتار، اخالق و سبک 
زندگی همراه است و در واقع تمام حوزه های زندگی، از کسب و 
کار و اقتصاد جوامع تا آموزش و پرورش تحت تأثیر قرار گرفتند.

آموزش و پرورش با چالش بســیار عظیمــی مواجه و به تغییر 
رویکرد ناچار شد و به ضرورت، از همان ابتدا به فضای مجازی 
روی آورد. در چنین شــرایطی، زیســت  بوم حضوری و 

چهره به چهره به مجازی و دیجیتال تبدیل شد.
در این وضع خاص، یادگیری سیار بیشتر از 

همه به مدد نظام آموزشی آمد. اکنون یادگیری از طریق وسایل 
سیار از جمله گوشی همراه، تبلت و لب تاپ حاصل می شود.

برنامةدرسی
از برنامة درســی تعریف های متعددی ارائه شده اند، از جمله: 
برنامة درســی به عنوان مجموعه ای از درس ها یا برنامه ای برای 
تدریس، برنامة درســی به عنوان برنامه ای زمانی برای تدریس 
درس ها، برنامة درســی به عنوان فهرست رئوس مطالب درسی، 
برنامة درســی به عنوان تجربه، برنامة درســی به عنوان طرح و 

نقشه.
برنامةدرســیبهعنوانطرحونقشــه:در این برنامه 
فرصت های مناسب برای رسیدن به هدف های جزئی و کلی را 
که برای گروه یا مدرسه های مشخص طراحی می شود، مدنظر 
قرار می دهند. این برداشت از برنامة درسی متضمن پیش بینی 
اهــداف و غایت ها ، با تدارک تجربه  ها و فرصت های یادگیری و 
نیز مسائلی نظیر ارزشیابی از برنامه است. تلقی از برنامة درسی 
به عنوان نقشــه، جدیدترین و بنا به اعتقاد بیشتر برنامه ریزان 

اسماعیلفیروزی

برنامة درسى در زيست بوم

 مجازى
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معاصر، جامع ترین مفهومی است که تا کنون برای برنامة درسی 
ارائه شده است.

ارائه شده  عناصربرنامةدرســی1: معروف ترین برداشت 
از عناصر برنامة درســی، طبقه بندی و الگوی 
فرانســیس کالین در الگوی مطالعة مدرسه ای 
اســت )فتحی واجارگاه و شــفیعی، ۱۳۸۶(. 
زمینة  در  مطــرح  جدیدتریــن دســته بندی 
عناصر برنامة درســی از َاکر است که ده عنصر 
دارد: منطــق2، اهداف3، محتــوا4، فعالیت های 
یادگیری5، روش های تدریــس6، مواد و منابع 
یادگیــری7، زمــان8، فضــا9، گروه بنــدی10  و 
ارزشــیابی11. اکر12 )2003( بر اســاس الگوی 
کالین به ده عنصر توجه کرده است که به غیر 
از منطق یا چرایی برنامة درســی، سایر عناصر 
با الگوی کالین مشــترک هســتند. منظور از 
منطق این است که برای هر عنصر به یک چرا 
پاسخ داده شود. الگوی اکـــر ارتباطات موجود 
بین عناصر برنامة درســی را روشن می کند و 
نشــان می دهد عناصر برنامة درســی چگونه 
بــا هم ارتباط دارند. به بیان دیگر، وی نشــان 
داده اســت اجزا و عناصر برنامة درسی همانند 
تارهای عنکبوت به یکدیگر وابســته اند )فتحی 

واجارگاه و شفیعی، 1386(.
به تعبیر ساده می توانیم بگوییم، برنامة درسی 
»نقشة راه یادگیری« است. برنامة  درسی عبارت 

است از طرح و نقشة سازمان دهی عناصر برنامة  درسی در جهت 
تحقق اهداف آموزشی.

منطقیاچشــمانداز: اصول کلی یا مأموریت اصلی برنامه 
را مشــخص می کند. در واقع چرایی یادگیری دانش آموزان را 

تعیین می کند.
غایــاتوهدفها: دانش آمــوزان برای دســتیابی به چه 

هدف هایی می آموزند؟ 
محتوا: دانش آ موزان چه چیزی می آموزند؟ 

فعالیتهاییادگیری: دانش آموزان چگونه می آموزند؟ 
نقشمعلم: معلم چگونه یادگیری را آسان و هدایت می کند؟
موادومنابع:دانش آموزان با چه ابزارها و وسایلی می آموزند؟ 

گروه:دانش آموزان با چه کسانی می آموزند؟ 
فضا: دانش آموزان کجا می آموزند؟ 

زمان: دانش آ موزان در چه زمانی می آموزند؟ 
ارزشیابی: دانش آموزان چقدر آموخته اند؟ 

  سرانجام اینکه هر بند از تار عنکبوت به تنهایی بسیار سست 
و ضعیف اســت، اما خود تار چنان مســتحکم و قوی است که 
می تواند شــکار را به دام بیندازد. بر اســاس چنین استعاره ای، 
گفتنی اســت، برنامه ریزی درســی پیچیدگی هایی دارد که به 

انسجام شرطهمخوانی،هماهنگیو
عناصر برنامه به ثمر خواهد نشست.

ســه منبع اصلی برای پاســخ گویی به ســؤاالت 
مرتبــط بــا طراحــی برنامــه و تعیین 

جهت گیری های اساسی یاددهی ـ یادگیری 
عبارت اند از: دانش،جامعهویادگیرنده.

●دانش: منظــور از دانش، میراث فرهنگی و 
علمی بشریت است. در اینجا سؤال این است که 
چه دانشی برای یادگیری و رشد و توسعة آینده 

الزم است.
● جامعه:در اینجا این سؤال مطرح می شود 
که با توجه به نیازها و تحوالت جامعه چه مسائل 
و موضوعاتــی باید در برنامة درســی گنجانده 

شوند.
●یادگیرنده: در اینجا این دســت از سؤاالت 
مطرح اند کــه با توجه به عالقه های شــخصی 
یادگیرندگان، و نیازهای شــخصی و آموزشــی 
آنان، چــه چیزهایی برای یادگیــری ضروری 

هستند.

امادرزیستبوممجازی
دانش، جامعه و یادگیرنده هر کدام به شــکل 
خاصی از فضای مجازی متأثر شــده و شــکل 

دانش،جامعهو
یادگیرندههر
کدامبهشکل
خاصیازفضای

مجازیمتأثرشده
وشکلمتفاوتی
بهخودگرفتهاند،

بهطوریکه
عالوهبر

تعریفهایرایج
درزیستبوم

حضوری،معانی
خاصترو

وسیعتریرا
بهذهنمتبادر

میکنند

منطق

غایاتو
اهداف

ارزشیابی

زمان

فضا

گروهبندی
موادو
منابع

نقش
معلم

فعالیتهای
یادگیری

محتوا
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متفاوتی به خود گرفته اند، به طوری که عالوه بر تعریف های رایج 
در زیســت بوم حضوری، معانی خاص تر و وسیع تری را به ذهن 
متبــادر می کنند. به تعبیری، دانش بــا فرامتن ها و فراپیوندها 
گره خورده اســت. جامعة مجازی نیازهای متفاوت تری دارد و 
یادگیرنده نیز در فرایند یادگیری باید از روش های نوین مجازی 

بهره مند شود و چهرة ارائة آموزش نیز متفاوت تر می شود.

نتیجهگیری
بــا توجه به تغییــرات به وجود آمــده در زیســت بوم جدید و 
همچنین عناصر برنامة درســی، نظام آموزشی باید خود را به روز 
کند و منطبق با زیســت بوم مجازی ادامة فعالیت دهد؛ از جمله 
به روزرسانی سخت افزاری و نرم افزاری و توجه به نقش های جدید؛ 
تولید محتوای الکترونیکی؛ آموزش های مستمر و ضمن خدمت 
معلمان؛ آموزش سواد دیجیتال به دانش آموزان؛ فرهنگ سازی 
در بستر جدید؛ انطباق با شکل و چهرة جدید ارائة آموزش. 
در جدول باال مقایسه ای از عناصر برنامه درسی در دو 

زیست بوم حضوری و مجازی آورده شده است.

پینوشتها

1. Curriculum Elements
2. Logic
3. Goals
4. Content
5. Learning activities
6.Teaching methods
7. Learning materials and resources
8. Time
9. Space
10. Grouping
11. Evaluation
12. Akker

منابع
1. فتحی و اجارگاه، کوروش )۱۳۸۸(. اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی. 

انتشارات بال. تهران.
2. فتحی واجارگاه، کوروش و شفیعی، ناهید )1391(. ارزشیابی کیفیت برنامة 

درسی دانشـگاهی )مـورد برنامة درسی بزرگ ساالن(. فصلنامة مطالعات 
برنامة درسی.

3. Akker, J. V. D. (2003). Curriculum perspectives: An intro-
duction. In J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (Eds.), 
Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers

مقایسةعناصربرنامةدرسیدرزیستبومحضوریبازیستبوممجازی

زیستبوممجازیزیستبومحضوریعناصربرنامةدرسیردیف

منطق یا چشم انداز 1
برنامه

اصول کلی یا مأموریت برنامه از قبل 
تعریف شده است.

عالوه بر اصول کلی یا مأموریت برنامه، کاهش شکاف دیجیتالی را نیز دنبال 
می کند.

غایت ها  و هدف ها از قبل تعریف غایت ها  و هدف ها2
شده است.

عالوه بر غایت ها  و هدف های مشخص شده، هدف های آنی و خاص فضای 
مجازی را نیز شامل می شود.

عالوه بر محتوای کتاب درسی، هر نوع فایل الکترونیکی از جمله نرم افزار، بیشتر کتاب درسی است.محتوای برنامه3
فیلم، عکس و متن را نیز در برمی گیرد.

فعالیت های یادگیری 4
دانش آموزان

دانش  آموزان از طریق تعامل در 
دانش آموزان از طریق تعامل در دنیای مجازی می آموزند.دنیای واقعی می آموزند.

نقش معلم5
به صورت حضوری یا چهره به 

چهره تدریس و بر امور آموزشی 
دانش آموزان نظارت می کند.

در فضای مجازی تدریس می کند وبه صورت مستمر بر پیشرفت های درسی 
دانش آموزان نظارت و آن را پیگیری می کند.

مواد و منابع6
دانش آموزان از ابزارهای سنتی مانند 
کتاب درسی، نقشه و کرة جغرافیایی 

استفاده می کنند.

دانش آموزان عالوه بر کتاب درسی، از ابزارهای الکترونیکی و دیجیتال 
استفاده می کنند.

دانش آموزان در گروه های چند نفره گروه بندی7
دانش آموزان در گروه های بزرگ تر و به صورت مجازی فعالیت دارند.به صورت محدود فعالیت می کنند.

فضای واقعی مدرسه و کالس درس فضا8
است.

فضای مجازی در برنامه های تعریف شده از جمله »شاد« و سایر نرم افزارهای 
تعاملی و ارتباطی است.

زمان9
محدودیت زمانی وجود دارد و 

آموزش به زمان حضور در کالس 
درس منحصر است.

محدودیت زمانی وجود ندارد و در هر بازة زمانی آموزش میسر است.

به صورت تکوینی و پایانی و به ارزشیابی10
شکل های کتبی و شفاهی است.

به صورت کار پوشة الکترونیکی و مجموعه ای از فرایندهای مستمر و 
آزمون های پایانی الکترونیکی است.
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محسنکردلو
 مدیر مدرسه عمار ۲ آموزش و پرورش شهر کرج، استان البرز

مقدمه
با ظهور و شــیوع گستردة ویروس کرونا در جهان، زیست بوم 
جدیدی برای آموزش وپرورش به وجود آمد که دست اندرکاران، 
معلمان، دانش آموزان و اولیا را به هم زیســتی با این ویروس و 
در نتیجه رعایت دستورالعمل های بهداشتی، منطبق با شرایط 
موجود، ناگزیر کرده است. از سوی دیگر، به نظر می رسد مسیر 
سالمت از مسیر آموزش وپرورش می گذرد. بنابراین، دانش آموزان 
باید با کسب آموزش ها و مهارت های الزم مراقب خود و دیگران 
باشند تا زندگی سالم تری داشته باشند و با دریافت آموزش های 
ضروری تعلیم وتربیت رسمی و عمومی )مدرسه ای( بتوانند در 
حال و آینده برای خود و جامعة خویش فرد تأثیرگذاری شوند.

با تولد ویروس کرونا ســاختارها و محیط کار یا فعالیت قبلی 
نظام تعلیم وتربیت کل جهان تغییر کرده و زیست بومی جدید 
به وجود آمده است که آموزش وپرورش ایران نیز از آن مستثنا 
نیســت؛ زیســت بومی که تا حدودی مبهم و پیچیده است و 
قابلیــت پیش بینی کمی دارد. زیرا با تغییر و تحوالت ســریع، 
همه جانبه و عمیق روبه روســت؛ تا حدی که می توان ادعا کرد 

هیچ پدیــده ای در دوران معاصر به میزانــی که ویروس کرونا 
جهــان و تعلیم وتربیت را با مســئله و چالش مواجه ســاخته 
است، نتوانسته روی ساختارها، کارکرد و فعالیت های جامعه و 

تعلیم وتربیت تأثیر بگذارد.
محل فعالیــت آموزش وپرورش از نظام رایج چهره به چهره، به 
نظام آموزش غیرحضوری و مجازی )برخط و غیر برخط( تغییر 
پیدا کرده اســت؛ آموزش  و پرورشــی که به جای تعطیلی، با 
فراهم آوردن زیربناهای آموزش های مجازی، آموزش وپرورش را 
به درون خانه ها برده است. در این شرایط، شکل و نوع مناسبات 
فردیـ  اجتماعی دست خوش تغییر شده و روابط قدرت، سلسله 
مراتب بین معلم ـ دانش آموز، تحقق فردیت، بســط دیوارهای 
کالس و به طورکلی مناســبات جدید شــکل گرفته اند. همین 
شــکل جدید از زیست بوم، قابلیت ها و چشم اندازهای چندی را 
بــرای آموزش وپرورش به ارمغان آورده اســت که در این جا به 

برخی از آن ها به صورت مختصر اشاره می شود:

1.شبانهروزیشدنآموزشوپرورشوفضاییهمیشه

طلب باشيم فرصت 
قابلیت ها و چشم اندازهاي آموزش مجازي در 

زیست بوم جدید آموزش وپرورش
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دردســترس: زیســت بوم جدید آموزش وپــرورش )آموزش 
الکترونیکی( به دانش آموزان اجازه می دهد در 24 ساعت شبانه روز 
و 7 روز هفتــه آموزش هایی را به صورت آنالین و آفالین دریافت 
کنند. همچنین، دانش آموزان می توانند در تمام سنین و دوره های 
تحصیلی برای یادگیری مهارت های جدید، بدون محدودیت، با 

استفاده از دوره های آموزشی الکترونیکی، اقدام کنند.

2.قابلیتفرازمانیوفرامکانیشدنآموزشوپرورش:
به این صورت که معلمان، دانش آموزان و دیگر دست اندرکاران 
آموزش وپــرورش فراتــر از کالس و مدرســه )در خانــه و ...( 
کالس هــای خــود را برگزار می کننــد. از ســوی دیگر، برای 
برگزاری کالس، به زمان ورود و خروج به مدرســه، مانند قبل، 
پایبند نیســتند و هر زمان که بخواهند، می توانند مهارت ها و 
آموزش هایــی را با دانش آموزان به اشــتراک 
بگذارند. هــر چند آموزش وپــرورش از قبل 
زمانــی را بــرای آموزش مشــخص می کند 
کــه معلمان و دانش آموزان در آن ســاعت ها 
برخط هســتند و می توانند بقیة ساعت ها را 
 غیر برخط کار کنند. بنابراین، محیط و زمان 
یادگیری ـ یاددهی در زیست بوم جدید تغییر 

یافته است.

3.ارتباطــاتهمزمانوغیرهمزمان:
معلمان می توانند ارتباط های برخط و زنده و 
نیز غیر برخط با همه و تک تک یادگیرندگان 

داشته باشند.

4.تغییرنقــشمعلــمومتعلم: در 
زیســت بوم جدید معلم از نقــش محوری به 
نقش تسهیل کنندگی و دانش آموزان از نقش 
منفعل به نقش فعال تغییر روش داده اند. در این میان مسئولیت 
آموزشی و پرورشی والدین نیز بیشتر از قبل شده است. در واقع، 
ناظر اصلی یادگیرندگان والدین یا دیگر اعضای خانواده هستند.

5.تحصیلبراساسسرعتخوددانشآموز: با توجه به 
اینکه آموزش در فضای مجازی صورت می گیرد و محتوا همیشه 
در دسترس دانش آموزان قرار دارد، دانش آموزان بر طبق توانایی 
و ویژگی هــای فردی خود می توانند ســرعت یادگیری شــان 
را تنظیــم کنند و در صورت نیاز همیشــه می توانند به محتوا 
دسترسی داشته باشند و مکرر از آن استفاده کنند. این ویژگی 
باعث کاستن از کالفگی دانش آموزان باهوش می شود. چون 
معلم آموزش  های مربوطه را از قبل بارگذاری می کند و 
دانش آموزان باهوش یا تیزهوش می توانند یک بار و 
دیگر دانش آموزان با توجه به توانایی های خود 

چند بار آن ها را تماشا کنند و یاد بگیرند.

6.انعطافپذیــریوآموزشهایترکیبیومتنوع:در 
زیست بوم جدید که امکان حضور هم زمان همة دانش آموزان در 
مدرسه وجود ندارد، روش ها و ابزارهای آموزشی متنوع تر شده اند و 
به عنوان مکمل های آموزشی توسط معلمان و دانش آموزان درحال 
اســتفاده اند. آموزش های شــبکة آموزش تلویزیون، محیط های 
فردی آموزش، ارسال درســنامه ها به دانش آموزان، آموزش های 
منزل محــور، تمــاس و ارتباط تلفنی معلمان بــا دانش آموزان، 
تنوع در شــیوه ها و روش های آموزشی سازگار با فضای مجازی، 
آموزش های فردمحور، استفاده از فناوری های نوین، تهیة اطلس 
یادگیری و دیگر روش ها، به خاطر انعطاف پذیری شــان، تنوع و 

تعمیق یادگیری دانش آموزان را در پی دارند.

7.دسترســیبرخطبهمدارکومنابع:به علت اینکه 
آموزش به صورت مجــازی صورت می گیرد و امکان حضوری و 
اســتفاده از منابع کتابخانه ای و دیگر منابع اطالعاتی کم است، 
مؤسســات مربوطه بسیاری از منابع خود را به صورت برخط در 

اختیار استفاده کنندگان قرار داده اند.

8.صرفهجوییدرهزینههایجاریمدرسهوخانواده:
چون دانش آموزان در مدرســه حضور خیلی کمی می یابند، در 

باتولدویروس
کرونازیستبوم
جدیدیدر
آموزشوپرورش
بهوجودآمده
استکهبه
شبانهروزیشدن
آموزشوپرورش
وشکلگیری
فضاییهمیشه
دردسترس
برایمعلمانو
دانشآموزان
منجرشدهاست
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مصرف حامل های انرژی هایی چون آب، برق، گاز و تلفن، و دیگر 
هزینه هــای جاری صرفه جویی می شــود. از طرف دیگر، چون 
والدیــن و دانش آموزان رفت و آمد ناچیزی به مدرســه دارند، 
از هزینه هــای رفت وآمد و دیگر هزینه های مرتبط نیز کاســته 

می شود.

9.کاهــشمیــزانمشــارکتونفــوذوزارت
آموزشوپرورش،استانومنطقهوافزایشنقشمدرسه
وخانــوادهدرفرایندتحصیلــیدانشآموزان: به نظر 
می رسد در زیست بوم جدید، چون دخالت مدرسه و والدین در 
فرایند آموزش وپرورش دانش آموزان بیشــتر شده است، میزان 
مشــارکت وزارت، استان و منطقه کمتر است. به همین دلیل، 
الزم اســت برای ادارة بهتر مدرســه، مدیران و شورای مدرسه 
برای هر آموزشــگاه در چارچوب هایی کلــی که وزارت تعیین 
می کند، طرح مشخصی برای مدرسه طراحی و اجرا و بسیاری 
از تصمیمات را مطابق با شــرایط و نیازهای جدید اتخاذ کنند. 
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت موجود، الزم است خانواده ها 
مشارکت بیشتری در تعلیم وتربیت فرزندان ایفا کنند. بنابراین، 
از یک طرف ارتباط بیشــتر مدرســه و خانواده و از طرف دیگر 
تفویض اختیار بیشــتر و توانمند ســازی ایــن دو برای تجلی 

مدرسه محوری باید محقق شود.

10.ذخیرهواختصاصزمانبیشتر
برایهردانشآموز:یادگیری در زیست بوم 

جدید برای دانش آموزان به لحاظ زمانی می تواند 
مفید باشــد. یادگیری مجازی غالبًا به صورتی طراحی 

می شــود که به دانش آموزان اجازه دهــد تصمیم بگیرند 
یادگیری چه چیزی برایشــان بیشــتر نیاز اســت و از سوی 
دیگر چه مقدار زمان باید به کســب محتوای درسی مورد نظر 

اختصاص دهند.
 در دوره هــای کالس های حضــوری، دانش آموزان مجبورند 
در تمام مدت دوره ســر کالس حضور داشته باشند؛ حتی اگر 
بخشی از دانش مربوط به آن درس را داشته باشند. اما شرایط 
آموزش غیرحضوری به آن ها اجازه می دهد انتخاب کنند زمان 
و تــالش خود را برای محتوای درســی در طــول دوره به چه 

صورتی صرف کنند. بسیاری از یادگیرندگان 
همچنین خواهند توانست زمان کمتری برای 
رفت وآمد بگذارند، چرا که می توانند با استفاده 

از اینترنت آموزش ها را دریافت کنند. 

11.رایگانبــودناینترنتمعلمانو
دانشآمــوزانبرایحضــوردرکالس
درسمجازی:با توجه به اینکه در زیست بوم 
جدید معلمان و دانش آموزان از برنامة شــاد 
برای برگزاری کالس درس استفاده می کنند، 
هزینه ای بابت اینترنت شاد پرداخت نمی کنند.

ناتوانیهای بــودن بیاهمیــت .12
جسمی:چــون دانش آموزان در زیســت بوم حاضر در مدرسه 
حضور نمی یابند، اگر ناتوانی های جســمی داشته باشند، کمتر 

برای آن ها مشکل ایجاد می شود.

نتیجهگیری
زیست بوم جدید دســتگاه تعلیم وتربیت با وجود چالش هایی 
که برای دست اندرکاران، معلمان، دانش آموزان و والدین ایجاد 
کرده، قابلیت ها و چشم اندازهای جدیدی را به وجودآورده است. 
چیزی که در این بین مهم می نماید این اســت که چالش های 
موجود به فرصت تبدیل شوند تا نهایت استفاده از این موقعیت 
برای همة دســت اندرکاران آموزش وپرورش به وجود آید و این 
زمانــی قابل تحقق خواهد بود که مســئوالن ذیربط، مدیران، 
معلمان، والدین و حتــی دانش آموزان، برنامه ریزی های دقیقی 

داشته باشند.
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نسرینانصاری
 دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان 

»زیست بوم« گروهی از موجودات زنده را گویند که با یکدیگر 
و محیــط غیرزندة پیرامون خود تعامل دارند. بیش از ده ســال 
اســت که این واژه در محافل تعلیم وتربیت نیز رواج یافته است 
و زیســت بوم های یادگیــری مورد توجه قــرار گرفته اند. برای 
زیست بوم های یادگیری، ویژگی های متعددی ذکر کرده اند که 
غیررســمی و غیرســاختاری بودن، تداوم داشتن، غنی بودن از 
ابزار، اعتماد، سادگی، غیرمتمرکزبودن، تحمل باال داشتن برای 

تجربه و خطا، از آن جمله اند.
شــرح این موارد و بررســی اینکه تا چه انــدازه آموزش های 
مجازی آموزش وپرورش را می توان در بســتر یک زیســت بوم 
تعریف کرد، در این مجال نمی گنجد، اما اگر با اغماض، تعامالت 

امروزة آموزش وپــرورش را در یک زیســت بوم یادگیری 
متصور شویم، با شیوع بیماری کرونا، مهاجرت 
یکبارة آموزش ها به فضای مجازی در بســتر 

این زیســت بوم تعریف می شــود که مزایا و 
چالش هایی داشــته 
که  مزایایی  اســت؛ 
به واسطة آن بسیاری 

مدعی انــد تعلیم وتربیت 
پــس از کرونا به وضع قبلی خود 
بر نخواهد گشــت و از روش های 
موجود به صورت تلفیق آن ها با 

استفاده  قدیمی  روش های 
خواهد شــد. اما چالش ها 

و آســیب هایی نیز وجود 

دارند که هر طرح جدیدی از آن ناگزیر است؛ به ویژه اگر همراه 
مهمانی ناخوانده، و با شــتاب و اجبار اجرا شــده باشد. در این 
نوشــتار قصد بر آن اســت که برخی از آسیب ها در این زمینه 
گفته  و راهبردهایی برای برون رفت از این مشکالت ارائه  شوند. 
امید که در جهت پیشــبرد اهداف عالی آموزش وپرورش مفید 

باشد.

آســیباول:نبوداعتمادبهکیفیتآموزشهای
الکترونیکی

رونمایی ســریع آموزش وپرورش از یک ابــزار برای یادگیری 
 الکترونیکی، جای بســی خرسندی و تقدیر است، اما از آنجا  که 
فرصت الزم برای طی کردن مراحل طراحی1 وجود نداشته است، 
مقیدکردن مدرسه به استفاده از آن، ابزار را 
به هدف تبدیل کرده است. مشکالت نصب 
و راه اندازی )سال گذشته(، کم بودن امکانات 
)با وجود ایجاد امکانات جدید( در پاسخ گویی 
به نیاز مدرسه ها )سال جاری(، تسلط نداشتن برخی 
معلمان به تولید محتوای الکترونیکی، وقت گیربودن 
تولیدات باکیفیت، استفاده از پیام رسان 
به جای سیستم های مدیریت یادگیری 
)LMS(، ســردرگمی دانش آموزان و 
گالیه های اولیا را افزایش داده است. 
اخباری می رسد که قابلیت 

شاد  در حال افزایش است، پیام رســان 
می رســد  نظر  به  کاربران اما  آموزش 

آسیب های فضای مجازی در زیست بوم جدید
آموزش وپرورش و راهبردهای پیشگیرانة آن

ديگر مدرسه مثل قبل

نخواهد شد

امروزة آموزش وپــرورش را در یک زیســت بوم یادگیری 
متصور شویم، با شیوع بیماری کرونا، مهاجرت 
یکبارة آموزش ها به فضای مجازی در بســتر 

این زیســت بوم تعریف می شــود که مزایا و 
چالش هایی داشــته 
که  مزایایی  اســت؛ 
به واسطة آن بسیاری 

مدعی انــد تعلیم وتربیت 
پــس از کرونا به وضع قبلی خود 
بر نخواهد گشــت و از روش های 
موجود به صورت تلفیق آن ها با 

استفاده  قدیمی  روش های 
خواهد شــد. اما چالش ها 

و آســیب هایی نیز وجود 

فرصت الزم برای طی کردن مراحل طراحی1 وجود نداشته است، 
مقیدکردن مدرسه به استفاده از آن، ابزار را 
به هدف تبدیل کرده است. مشکالت نصب 
و راه اندازی )سال گذشته(، کم بودن امکانات 
)با وجود ایجاد امکانات جدید( در پاسخ گویی 
به نیاز مدرسه ها )سال جاری(، تسلط نداشتن برخی 
معلمان به تولید محتوای الکترونیکی، وقت گیربودن 
تولیدات باکیفیت، استفاده از پیام رسان 
به جای سیستم های مدیریت یادگیری 
)LMS(، ســردرگمی دانش آموزان و 
گالیه های اولیا را افزایش داده است. 
اخباری می رسد که قابلیت 

شاد  در حال افزایش است، پیام رســان 
می رســد  نظر  به  اما 
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برایجلوگیریاز
آسیبهایفضای
مجازیالزماست
تولیدبرنامههای

فرهنگسازی
موردتوجهقرار
گیرندوسطح
سوادرسانهای
جامعهرشدیابد

و پشــتیبانی فنی به حد کافی وجود ندارد. بســیاری از کاربران 
اذعان می دارند در فرایندی اکتشافی با این پیام رسان کار می کنند 
و نیازمند زمانی بس طوالنی و انجام خطاهای فراوان اند که الزمة 
هرگونه اکتشافی است. اگر به همة این موارد عادت های رایج در 
زمینة نقش نظارتی باالی معلمان را نیز اضافه کنیم، موجب شده 
است دانش آموزانی که نسبت به یادگیری خود بی تفاوت هستند 
و تنها انگیزة یادگیری آنان پاسخ به سؤاالت در جلسة آزمون های 
مدرسه اســت، این روزها برای یادگیری کمتر خود را به زحمت 
بیندازند و با روش هایی مانند دریافت پاســخ نامه از همتایان، به 
هدف خود نائل شــوند و نیازی به سخت کوشی نداشته باشند. 
مجموع این مســائل موجب افت بازده در یادگیری و تصور غلط 
ناکافی بــودن آموزش های الکترونیکی اســت و نوعی درماندگی 
آموخته شده نســبت به آموزش های از راه دور ایجاد کرده است. 
در تمامی منابعی که به مســائل عاطفی و انگیزشی در آموزش 
پرداخته اند، در زمینــة اولین مواجهة یادگیرندگان با موضوعات 
حساس اند و معتقدند اگر بر موفقیت آمیزبودن اولین تجربه های 
یادگیری دقت شــود، ســایر تجربه ها و دشــواری ها با سهولت 
بیشتری پیگیری خواهند شد. متأســفانه غفلت از این موضوع 
فضای ذهنی افراد بی شماری را نسبت به آموزش های الکترونیکی 
تیره وتار کرده است و بســیاری از نارضایتی های اکنون به دلیل 

تجربة ناخوشایند اولیه است.
براي برون رفت از این مشکل پیشنهاد می شود، در یک فرایند 
علمی، یادگیری الکترونیکی در آموزش وپرورش بازتعریف شود و 
با بررسی امکانات سامانه های مدیریت یادگیری، اجازة دسترسی 
به آن ها در دستور کار قرار گیرد. آگاه کردن کاربران و ایجاد مهارت 
استفاده از ابزارها، در تغییر نگرش آنان مؤثر است. تأکید بر استفاده 
از تلویزیون آموزشی )به ویژه در دورة  ابتدایی( با شیوه ای کارآمدتر 
بر مبنای ظرفیت تلویزیــون، اضافه کردن یادگیری  الکترونیکی 
به عنــوان مکمل برنامه های تلویزیونی )نه مجــزا از آن( می تواند 
ثمربخش باشد. همچنین، آموزش معلمان )درزمینه هایی چون 
طراحی  آموزشــی، فنون  تدریس در آموزش  الکترونیکی، تولید 
محتوای الکترونیکی و مهارت آموزی کار با سامانه های یادگیری  
الکترونیکی(. فعال سازی گروه های آموزشی در مناطق و استان ها 
برای هم افزایی معلمان توانمنــد در تولید محتوای الکترونیکی 
و تهیة بسته های آموزشــی ارزیابی شده، ایجاد سامانه های بانک 
اطالعاتی بــرای معلمان )به منظور به اشــتراک گذاری تولیدات 
آنان با رعایت مالکیت معنوی آثار(، تشــکیل گــروه ارزیابی از 
محتواهای  الکترونیکی و دعوت از فناوران آموزشی برای حضور 
پررنگ در ارائة خدمات مشــاوره ای به معلمــان، ارائة آموزش و 
خدمات پشــتیبانی به کاربران، کمک به دانش آموزان در ایجاد 
انگیزة یادگیری و یادگیری  مســتقل، تغییر روش های آموزش و 
ارزشیابی به رویکردهای مبتنی بر حل مسئله و در نهایت تغییر 
نقش نظارتی معلم به نقش حمایتی، می تواند به افزایش کیفیت 

آموزش ها و تغییر نگرش افراد منجر شود.

آسیبدوم:افزایشسطحاسترس
وآسیبهایجسمی

ظرفیت پایین پیام رســان، ســرعت  کــم اینترنت 
)زمان های هدررفته در بارگیری و بارگذاری(، مشــکالت 

ناشــی از نداشتن ابزارهای مناسب )تلفن همراه، تبلت، رایانه 
و...(، رعایت نکــردن زمان آموزش توســط برخی معلمان )که 
روزهای تعطیل هم دانش آموزان را به کالس فرا می خوانند یا 
با ارســال تکالیف زیاد، به توان دانش آموزان توجهی ندارند(، 
دانش آموزان و اولیایی که بی موقع و در زمان های نامناســب 
از معلم می خواهند پاسخ گوی هر چالشی باشد، قرنطینه های 
خانگی و ترس از بیماری، تحمل چنین شــرایطی را بســیار 
دشــوار کرده اســت. به قول یکی از روان شناسان، در دوران 

پســاکرونا باید سال ها کارکنیم تا آسیب های 
روحی و روانی افراد را التیام  بخشــیم. به نظر 
می رســد این مســئله در مورد کسانی که با 
سیستم های یادگیری  الکترونیکی و مشکالت 
آن دســت وپنجه نرم کرده اند، بیشتر باشد. 
همچنین، نبود اطالعات بهداشــتی کافی در 
زمینة نحوة استفاده از گوشی های تلفن همراه 
و ابزارهای الکترونیکی در یادگیری، تکالیف 
زیاد و ساعات طوالنی کار با چنین ابزارهایی، 
با تأکید بیش  از انــدازه بر موارد دیداری که 
نیازمند خیره شدن و چشم دوختن به صفحة 
نمایش رایانه اســت و مانند آن ها، مشکالتی 

جدی در ســالمتی جســمی کاربران فضای مجــازی ایجاد 
کرده اند. افزایش مشــکالت مربوط به چشــم و ستون فقرات 
در بســیاری از منابع پزشکی و فناوری هشدار داده شده است. 
الزم اســت تأملی داشته باشــیم که چقدر از این هشدارها به 
گوش کاربران رسیده اند. قانون ساده ای مانند 20 و 20 و 20 
را برخی کاربران )حتی پس از یک ســال ورود شــرایط ویژة  ثمربخش باشد. همچنین، آموزش معلمان )درزمینه هایی چون ثمربخش باشد. همچنین، آموزش معلمان )درزمینه هایی چون 

طراحی  آموزشــی، فنون  تدریس در آموزش  الکترونیکی، تولید طراحی  آموزشــی، فنون  تدریس در آموزش  الکترونیکی، تولید 
محتوای الکترونیکی و مهارت آموزی کار با سامانه های یادگیری  محتوای الکترونیکی و مهارت آموزی کار با سامانه های یادگیری  
الکترونیکی(. فعال سازی گروه های آموزشی در مناطق و استان ها الکترونیکی(. فعال سازی گروه های آموزشی در مناطق و استان ها 
برای هم افزایی معلمان توانمنــد در تولید محتوای الکترونیکی برای هم افزایی معلمان توانمنــد در تولید محتوای الکترونیکی 
و تهیة بسته های آموزشــی ارزیابی شده، ایجاد سامانه های بانک و تهیة بسته های آموزشــی ارزیابی شده، ایجاد سامانه های بانک 
اطالعاتی بــرای معلمان )به منظور به اشــتراک گذاری تولیدات اطالعاتی بــرای معلمان )به منظور به اشــتراک گذاری تولیدات 
آنان با رعایت مالکیت معنوی آثار(، تشــکیل گــروه ارزیابی از آنان با رعایت مالکیت معنوی آثار(، تشــکیل گــروه ارزیابی از 
محتواهای  الکترونیکی و دعوت از فناوران آموزشی برای حضور محتواهای  الکترونیکی و دعوت از فناوران آموزشی برای حضور 
پررنگ در ارائة خدمات مشــاوره ای به معلمــان، ارائة آموزش و پررنگ در ارائة خدمات مشــاوره ای به معلمــان، ارائة آموزش و 
خدمات پشــتیبانی به کاربران، کمک به دانش آموزان در ایجاد خدمات پشــتیبانی به کاربران، کمک به دانش آموزان در ایجاد 
انگیزة یادگیری و یادگیری  مســتقل، تغییر روش های آموزش و انگیزة یادگیری و یادگیری  مســتقل، تغییر روش های آموزش و 
ارزشیابی به رویکردهای مبتنی بر حل مسئله و در نهایت تغییر ارزشیابی به رویکردهای مبتنی بر حل مسئله و در نهایت تغییر 
نقش نظارتی معلم به نقش حمایتی، می تواند به افزایش کیفیت نقش نظارتی معلم به نقش حمایتی، می تواند به افزایش کیفیت 

را برخی کاربران )حتی پس از یک ســال ورود شــرایط ویژة را برخی کاربران )حتی پس از یک ســال ورود شــرایط ویژة 
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پیشنهادمیشود
درفرایندی
علمی،یادگیری
الکترونیکیدر
آموزشوپرورش
بازتعریفشودو
بابررسیامکانات
سامانههای
مدیریتیادگیری،
اجازةدسترسی
بهآنهادردستور
کارقرارگیرد

کرونا به کشور( نمی دانند و از آن استفاده 
نمی کنند.

الــزام اجــرای برنامه ســاعات ارتبــاط معلم و 
دانش آمــوز، توجیه معلمان در اســتفاده از روش های 
کارآمد به جای ارائة تکالیف زیاد و طاقت فرسا به دانش آموزان، 
رفع مشکالت ناشی از ســرعت  پایین اینترنت، ارائة خدمات و 
تسهیالت تهیة ابزارها، ارائة خدمات مشاوره ای و روان شناسی به 
دانش آموزان، اولیای آنان و معلمان در ایام کرونا و ارائة ابزارهای 
جایگزین و کارآمد می تواند در این  زمینه کمک کننده باشــد. 
آموزش معلمان و انتقال مفاهیــم و مهارت ها به دانش آموزان 
توسط معلمان در زمینة بهداشت و راهکارهای 
پیشگیرانه، تأثیرگذارترین فعالیت است. پس 
 از آن، تبلیغــات در رســانه های جمعی مانند 
تلویزیون می تواند در اولویت قرار داده شــود. 
تهیه و انتشار بروشورها، پوسترها و چارت های 
آموزشی در سامانه های رسمی مدرسه ها مفید 

است.

آسیبسوم:ایجادزمینههایيبراي
بروزناهنجاريوبزه

اگر استفاده از یک سیستم بدون توجیه کامل 
وظیفة افرادی شــود که به خوبی با آن آشنایی 
ندارند، احتمال قانون شکنی مجریان وجود دارد. 
معلمانی که )برای عقب نماندن از بودجه بندی 
تدریس  در سال تحصیلی یا پاسخ گویی بیشتر(، 
با وجود قوانین وضع شده، دانش آموزان خود 
را به واتساپ و تلگرام فرا می خوانند، با تمام 
حســن نیت خود باید از خود بپرسند چه 
پیام اخالقی را به دانش آموزان خود منتقل 
می کنند؟ زیر پا گذاشتن قوانین و صحبت 
از ناکارآمد بودن ابزارها، مسیری است که این 
روزها در بسیاری از مدرسه ها طی می شود؛ 
دانش آموزان  حتــی  کــه  به گونه ای 
دورة ابتدایــی هم می توانند دربارة 
آموزه هــای خود از ایــن رویداد 

سخن بگویند.
ارائــة  چاره اندیشــی،  توجــه، 
پاســخ های عملــی و قانع کننده 
در زمینــة مشــکالت معلمــان و 
باشد.  راهگشا  می تواند  دانش آموزان 
چه بسا توجه نکردن به این مهم و زیر پا 
گذاشتن قوانین، قانون شکنی را به عنوان درسی 
عملی به دانش آموزان، به ویژه کودکان، منتقل کند 

و تبعات نامناسبی را رقم بزند.

آسیبچهارم:نبودفرهنگاستفادهوسواد
رسانهای

اســتفاده از وسیله ای مانند تلفن همراه که برای دانش آموزان 
ممنوع بوده اســت، امروزه به جزئی جدانشدنی در آموزش آنان 
تبدیل شده است. خانواده هایی که به واسطة آموزش های مجازی 
برای نوجوانان خود تلفن همــراه یا ابزارهای دیگری با قابلیت 
اتصــال به اینترنت تهیه  کرده اند و ســاعت های طوالنی وی را 
برای آموزش های مدرســه ای تنها می گذارند، فرصتی را برای 
گشت وگذار در وادی هایی که ذهن کنجکاوشان آنان را هدایت 
می کنند، در اختیار دانش آموزان قرار می دهند. چقدر اینترنت 
برای این قشــر ایمن اســت؟ چه خطر و چه آسیبی را باید در 
این شرایط انتظار بکشــیم؟ برای فرهنگ سازی در استفاده از 
اینترنت چه باید بکنیم؟ اســتفادة ایمــن از اینترنت موضوعی 
اســت که از 17 سال پیش، با هدف باالبردن آگاهی عمومی در 
زمینة چالش های اســتفاده از اینترنت و نگرانی های خانواده ها 
دربارة آسیب های ناشــی از حضور فرزندان در فضای مجازی، 
به طورجدی دنبال می شــود و حتی یک روز در ســال را به آن 

تخصیص داده و نام گذاری کرده اند.
الزم است تولید برنامه های فرهنگ سازی موردتوجه قرار گیرد 
تا سطح سواد رسانه ای جامعه رشد یابد. بدیهی است در چنین 
امر خطیری نمی توان آموزش وپرورش را تنها گذاشت و عزمی 

ملی را می طلبد.
امید اســت با همکاری همة نهادها و ســازمان های مرتبط با 
آموزش وپرورش در شرایط ویژه ای که به جهش ناگهانی استفاده 
از فناوری های نوین در تعلیم وتربیت منجر  شــده است، بتوانیم 
هر چه بیشتر در جهت افزایش کیفیت و نزدیک شدن به مزایا و 

دوری از آسیب ها و چالش ها گام برداریم.

پینوشت
1. طراحی شامل مراحلی چون تحلیل، برنامه ریزی اجرا، ارزشیابی و بازخورد 

به صورت یک چرخه است که اثرات بازخورد موجب بهبود می شود.

تدریس  در سال تحصیلی یا پاسخ گویی بیشتر(، 
با وجود قوانین وضع شده، دانش آموزان خود 
را به واتساپ و تلگرام فرا می خوانند، با تمام 
حســن نیت خود باید از خود بپرسند چه 
پیام اخالقی را به دانش آموزان خود منتقل 
می کنند؟ زیر پا گذاشتن قوانین و صحبت 
از ناکارآمد بودن ابزارها، مسیری است که این 
روزها در بسیاری از مدرسه ها طی می شود؛ 
دانش آموزان  حتــی  کــه  به گونه ای 
دورة ابتدایــی هم می توانند دربارة 
آموزه هــای خود از ایــن رویداد 

پاســخ های عملــی و قانع کننده 
در زمینــة مشــکالت معلمــان و 
باشد.  راهگشا  می تواند  دانش آموزان 
چه بسا توجه نکردن به این مهم و زیر پا 
گذاشتن قوانین، قانون شکنی را به عنوان درسی 
عملی به دانش آموزان، به ویژه کودکان، منتقل کند 

و تبعات نامناسبی را رقم بزند.

کرونا به کشور( نمی دانند و از آن استفاده 

الــزام اجــرای برنامه ســاعات ارتبــاط معلم و 
دانش آمــوز، توجیه معلمان در اســتفاده از روش های 
کارآمد به جای ارائة تکالیف زیاد و طاقت فرسا به دانش آموزان، 
رفع مشکالت ناشی از ســرعت  پایین اینترنت، ارائة خدمات و 
تسهیالت تهیة ابزارها، ارائة خدمات مشاوره ای و روان شناسی به 
دانش آموزان، اولیای آنان و معلمان در ایام کرونا و ارائة ابزارهای 
جایگزین و کارآمد می تواند در این  زمینه کمک کننده باشــد. 
آموزش معلمان و انتقال مفاهیــم و مهارت ها به دانش آموزان 
توسط معلمان در زمینة بهداشت و راهکارهای 
پیشگیرانه، تأثیرگذارترین فعالیت است. پس 
 از آن، تبلیغــات در رســانه های جمعی مانند 
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حسینغفاری
معلم و پژوهشگر تربیت رسانه ای

در طب ســنتی ایرانی، هر غذا و مــادة خوراکی یک یا چند 
»ُمصِلح« دارد. »ُمصِلحات«، برخی مواد غذایی یا گیاهان دارویی 
هستند که مصرف آن ها به همراه غذای اصلی می تواند در اصالح 
و تعدیل عوارض جانبی آن غذا مؤثر باشد و هضم غذا را ساده تر 
و فایده های غذا را در بدن مضاعف کند. »گردو« در کنار پنیر، 
»نعناع« به همراه ماســت و »نمک« روی خیار، نمونه هایی از 
ُمصلحاتی هستند که در عادت های غذایی ما کاماًل جا افتاده اند.

قرنطینة اجبــاری دانش آموزان و آموزش مجازی در ســال 
تحصیلی جاری را می توان به غذای جدید و ناشناخته ای تشبیه 
کرد که ناخواسته در ســفرة خانواده ها و مدرسه  ها قرار گرفته 
اســت. با این نگاه، الزم اســت به شکل اضطراری ُمصلحاتی به 
سفرة تحصیلی دانش آموزان و معلمان اضافه شوند تا از عوارض 

جانبی این غذای تازه بکاهند و بر فایده های آن بیفزایند.
با تأمل در مبانی »تربیت رسانه ای« که ضمن شناخت عمیق 
مبانی و کارکردهای هر رســانه، بر اثرگــذاری آن ها در هفت 
ســاحت تربیتی مدنظر ســند تحول بنیادین تأکید می کند، 
می توان به آموزگاران، معلمان و دبیران گرامی، توصیه هایی از 

این دست ارائه داد:

1.توجهبهبرقراریارتباطکاملازراهدور
هم مکانِی جســم معلــم و دانش آمــوز در کالس حضوری، 
ناخودآگاه زمینه ســاز برقــراری ارتباط عمیق انســانی میان 
آن هاســت. لذا معمواًل برقراری ارتباط و تعامالت عاطفی بین 
معلم و شاگرد در کالس معمولی، به توجه و تمرکز خاصی نیاز 

ندارد. اما از آنجا که »بی جســمی« از خصلت های ذاتی دنیای 
مجازی است، در کالس مجازی باید برای برقراری ارتباط مؤثر 
با دانش آموزان، زمان کافی را در نظر گرفت. در کالس مجازی، 
حتی برقراری ارتباط اولیه با شاگردان، نیازمند تمهیدات ویژه ای 
است. انجام فعالیتی مفرح در آغاز کالس، استفاده از لحن طنز 
در تدریس و اختصاص زمان کافی برای صحبت کردن بچه ها در 

حین برگزاری کالس، از جمله ُمصلحات هستند.

2.توجهبهبرقراریرابطةشاگردانباهم
در شرایط قرنطینه، هر چند تمام فرایندهای آموزشی مدرسه 
مثــل برگزاری کالس و انجام تکالیــف و برگزاری امتحانات به 
فضای مجازی منتقل شــده اند، اما بخش مهمی از کارکردهای 
محیط مدرسه، یعنی برقراری ارتباطات هم تراز میان کودکان و 
نوجوانــان در زنگ های تفریح و کالس های درس، کاماًل حذف 
شــده اند. لذا معلمــان مجازی، به عنوان تنها واســطان ارتباط 
مدرسه و دانش آموزان، باید در تعریف فعالیت های گروهی برای 
دانش آموزان اهتمام ویژه داشته باشند. به این منظور، ضروری 
است ضمن بازنگری به طراحی آموزشی به نفع یادگیری گروهی، 
در طول کالس های مجازی، بــرای گفت وگوی دانش آموزان با 

هم نیز زمانی اختصاص یابد.
تعریــف زمان هایی مجــزا به عنوان زنــگ تفریح مجازی که 
بچه هــا بتوانند آزادانه با هم ارتباط بگیرند و گفت وگو و رفاقت 
کنند هم از جمله ُمصلحاتی اســت که در برنامة مدرســه باید 

گنجانده شود.

آموزه های تربیت رسانه ای برای معلمان برخط

ُمصلحات
آموزش مجازى
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۳.تقویتدستورزیوتجربههایعملی
منحصرشــدن یادگیــری دانش آموزان به مشــاهدة تصویر 
و شــنیدن صدای معلــم از راه دور، به تدریج ادراکات حســی 
آن ها را بــه بینایی و شــنوایی منحصر می کنــد. محرومیت 
بچه ها از دســت ورزی باید با تعریف فعالیت های ساده ای مثل 
درســت کردن کاردســتی های علمی و هنری جبران شود. اگر 
در کالس های حضــوری انجام آزمایش یا جمع آوری برگ ها و 
ســنگ ها از طبیعت و مانند آن، تنها یــک انتخاب بود، اکنون 
بــه یک الزام جدی برای تقویت تجربه های عملی دانش آموزان 
تبدیل شــده است. حاال چاره ای نیست، مگر آنکه ُمصلحاتی از 
قبیل بازدیدهای ایمــِن خانوادگی از مکان های تاریخی، انجام 
آزمایش های علمی در خانه یا ســاختن وســیله با دور ریزهای 
منزل، در برنامة کاری مدرســه ای بچه ها قرار 

بگیرد.

4.تقویتخطومهارتهاینوشتاری
انجام تکالیف مجازی با کمک رایانه و تلفن 
همراه از طریق تایپ کــردن با نوک یک یا 
دو انگشــت، به تدریج به تضعیف عضالت 
کوچک دست و پایین آمدن قدرت کنترل 
خودکار و مداد در انگشتان منجر می شود. 

در نتیجه، بدخطی دانش آموزان که پیش از 
این هم پدیده ای آزاردهنده بود، امروز به 

هنجار و روالی مرســوم تبدیل شده 
است!

ُمصلحاتی  به  نیاز  این وضعیت 
دارد؛ از قبیــل ترغیب بچه ها به انجام تکالیف به 
شکل دست نویس؛ تشویق خط خوش و تقبیح 
خط ناخــوش. در دورة ابتدایي، فعالیت هایی از 
قبیل ســفالگری و خمیربازی می تواند از ضعف 
عضالت انگشتان دســت بکاهد. البته در نگاهی 

کالن تــر، جــای خالــی کالس و زمــان و معلم 
خوش نویســی در تمامی دوره هــای تحصیلی 

احساس می شود.

5.تقویتحافظهومهارتهای
ذهنی

فناوری«،  »اندام وارگی  نظریة  مطابق 
هر ابزار و فناوری جدید به نوعی امتداد 

یکی از اعضای بدن انسان است. چکش 
ادامة دســت، خودرو ادامة پا و دوربین 

ادامة چشــم های انسان اســت. به همین 
ترتیب، »فضــای مجازی« و ابزارهای دیجیتال 
متصل به وب هــم به امتداد مغز و حافظة 

در کالس های حضــوری انجام آزمایش یا جمع آوری برگ ها و در کالس های حضــوری انجام آزمایش یا جمع آوری برگ ها و 
ســنگ ها از طبیعت و مانند آن، تنها یــک انتخاب بود، اکنون ســنگ ها از طبیعت و مانند آن، تنها یــک انتخاب بود، اکنون 
بــه یک الزام جدی برای تقویت تجربه های عملی دانش آموزان بــه یک الزام جدی برای تقویت تجربه های عملی دانش آموزان 
تبدیل شــده است. حاال چاره ای نیست، مگر آنکه ُمصلحاتی از تبدیل شــده است. حاال چاره ای نیست، مگر آنکه ُمصلحاتی از 
قبیل بازدیدهای ایمــِن خانوادگی از مکان های تاریخی، انجام قبیل بازدیدهای ایمــِن خانوادگی از مکان های تاریخی، انجام 
آزمایش های علمی در خانه یا ســاختن وســیله با دور ریزهای آزمایش های علمی در خانه یا ســاختن وســیله با دور ریزهای 
منزل، در برنامة کاری مدرســه ای بچه ها قرار منزل، در برنامة کاری مدرســه ای بچه ها قرار 

.تقویتخطومهارتهاینوشتاری
انجام تکالیف مجازی با کمک رایانه و تلفن 
همراه از طریق تایپ کــردن با نوک یک یا 
دو انگشــت، به تدریج به تضعیف عضالت 
کوچک دست و پایین آمدن قدرت کنترل 
خودکار و مداد در انگشتان منجر می شود. 

در نتیجه، بدخطی دانش آموزان که پیش از 
این هم پدیده ای آزاردهنده بود، امروز به 

هنجار و روالی مرســوم تبدیل شده 

ُمصلحاتی  به  نیاز  این وضعیت 
دارد؛ از قبیــل ترغیب بچه ها به انجام تکالیف به 
شکل دست نویس؛ تشویق خط خوش و تقبیح 
خط ناخــوش. در دورة ابتدایي، فعالیت هایی از 
قبیل ســفالگری و خمیربازی می تواند از ضعف 
عضالت انگشتان دســت بکاهد. البته در نگاهی 

کالن تــر، جــای خالــی کالس و زمــان و معلم 
خوش نویســی در تمامی دوره هــای تحصیلی 

.تقویتحافظهومهارتهای

فناوری«،  »اندام وارگی  نظریة  مطابق 
هر ابزار و فناوری جدید به نوعی امتداد 

یکی از اعضای بدن انسان است. چکش 
ادامة دســت، خودرو ادامة پا و دوربین 

ادامة چشــم های انسان اســت. به همین 
ترتیب، »فضــای مجازی« و ابزارهای دیجیتال ترتیب، »فضــای مجازی« و ابزارهای دیجیتال 
متصل به وب هــم به امتداد مغز و حافظة متصل به وب هــم به امتداد مغز و حافظة 

ازآنجاکه
بیجسمیاز
خصلتهایذاتی
دنیایمجازی
است،درکالس
مجازیباید
برایبرقراری
ارتباطمؤثربا
دانشآموزان،
زمانکافیرادر
نظرگرفت
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انسان تبدیل شده اند.
باید توجه داشــت، ابزارها و فناوری هــا، همان طور که قوای 
گوناگون انســانی را تقویــت و ما را در انجام امــور توانمندتر 
می کننــد، در مواردی می توانند همان قــوا را به نوعی تضعیف 
هــم بکنند! مثاًل وابســتگی انســان به جابه جایی بــا خودرو، 
توانمندی های طبیعــی راه رفتن او را تضعیف می کند. آنچنان 
که نیکالسکار در کتــاب »اینترنت با مغز ما چه می کند؟« 
می گوید، وابستگی مغز ما به ابزارهای دیجیتال و جست وجوی 

گوگل هم حافظه های ما را تنبل می کند.
معلمان مجــازی باید بدانند، وابسته شــدن هرچه بیشــتر 
دانش آمــوزان به اینترنــت، هر چند فرصت هــای بی نظیری 
برای گسترده شــدن دایــرة معلومات آنان ایجــاد می کند، اما 
بر توانمندی های پایة ذهنی شــان، یعنی »به خاطر ســپاری« 
و »به یــاد آوری« مفاهیم انتزاعی، اثر منفــی دارد. لذا تعریف 
فعالیت های مفرح علمی که به اســتفاده از حافظه نیاز داشته 
باشــد، به عنوان ُمصلح این شرایط پیشــنهاد می شود. مسابقة 
جدول ضرب و محاســبات ذهنی، حفظ شعر و مشاعره، بازی 
»کشــور-پایتخت« و »شهر-اســتان« و بازی های دیگری که 
بچه ها را به حفظ کردن و به  خاطر آوردن اطالعات عمومی مفید 

و ضروری زندگی مجبور می کند، از جملة این ُمصلحات است.

6.توجهبهورزشوتحرکبدنی
شاید اولین و مشهودترین نتیجة خانه نشینی اجباری کودکان 
و نوجوانان، کم تحرکی و محرومیت آن ها از ورزش های گروهی 
اســت. آموزش مجــازی که یکجانشــینی را به 
بچه ها تحمیل می کند هم مزید بر علت شــده 
و دانش آموزان را از حداقل جابه جایی و فعالیت 

بدنی معاف کرده اســت. عوارض ناشی از 
کم تحرکی مثل چاقی و اضافه وزن از یک سو 

و فشار وارد بر چشم، گوش، دست و ستون فقرات 
در اثر نشستن نامناسب پشت رایانه و سایر دستگاه ها 

از سوی دیگر، سالمتی جسم دانش آموزان را تهدید می کند.
در این شــرایط، هر معلمی باید خودش را معلم ســالمت و 
تن درســتی بداند و در تمامی لحظات برگزاری کالس مجازی، 
نسبت به شرایط فیزیکی حضور بچه ها در کالس حساس باشد. 
تشــویق دانش آموزان به انجام نرمش در ابتدا و انتهای کالس، 
آموزش روش صحیح نشستن پشــت رایانه و تأکید به رعایت 
آن در طــول کالس، وقفة یک دقیقــه ای منظم هر ۲۰ دقیقه 
یک بار در کالس برای اســتراحت دادن به چشم، با خیره شدن 
به نقطه ای دور و پلک زدن و مواردی از این دســت، می توانند 

به عنوان ُمصلحات آموزش مجازی در نظر گرفته شوند.
صدالبته که در این شــرایط خود آموزگاران و دبیران گرامی 

نیز بیش از پیش به تحرک بدنی و نرمش و ورزش نیازمندند.

7.برنامههایعبادیجمعی
از جملــه کارکردهــای خوب مدرســه در 
گذشــته ای نه چندان دور، آمــوزش معارف و 
تمرین عملی مناســک دینی بوده اســت. هر 
چند که شاید همچنان بتوان آموزه های دینی 
را در کالس مجازی منتقل کرد، اما در مدرسة 
کرونایی، جای برنامه های عبادی گروهی مثل 

تالوت صبحگاهی قرآن، نماز جماعــت، برنامه های ویژة اعیاد 
و وفات هــا، و هیئت های عزاداری، کــه در تکوین هویت دینی 

کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد، خالی است.
این در حالی اســت که مواجهة روزافزون بچه ها با محتواهای 
رسانه ای پاالیش نشده و سرگرمی های مجازی رده بندی نشده، 
نیاز آن ها به تقویت روحیة معنوی و ارتقای مراتب ایمانی را 

شدیدتر کرده است.
عالوه بر مدیران و معاونان پرورشــی مدرسه که 
باید با ایده های نو به فکر احیای شــعائر مذهبی در 
محیط مدرسة مجازی باشند، هر دبیر و آموزگاری 
می تواند با اختصاص سهمی از زمان آموزش خود به 
خواندن دسته جمعی یک سورة کوچک از قرآن کریم، 
یا دعایی متناســب با ایام، ُمصلحاتی آسمانی به حال و 
هوای روحی دانش آموزان بیفزاید. قرارهای دسته جمعی 
خواندن زیارت عاشورا یا ختم گروهی قرآن و هیئت های 
مجازی، از جمله ُمصلحات قابــل تجویز در این روزهای 

سخت تعلیم وتربیت ایران هستند.
امید آنکه به مدد دعای دانش آمــوزان و معلمان عزیز، بالی 

کرونا هرچه زودتر از ایران و جهان رفع شود! آمین!

نیکالسکارکه نیکالسکارکه نیکالسکار در کتــاب »اینترنت با مغز ما چه می کند؟«  در کتــاب »اینترنت با مغز ما چه می کند؟« 
می گوید، وابستگی مغز ما به ابزارهای دیجیتال و جست وجوی می گوید، وابستگی مغز ما به ابزارهای دیجیتال و جست وجوی 

گوگل هم حافظه های ما را تنبل می کند.
معلمان مجــازی باید بدانند، وابسته شــدن هرچه بیشــتر معلمان مجــازی باید بدانند، وابسته شــدن هرچه بیشــتر 
دانش آمــوزان به اینترنــت، هر چند فرصت هــای بی نظیری دانش آمــوزان به اینترنــت، هر چند فرصت هــای بی نظیری 
برای گسترده شــدن دایــرة معلومات آنان ایجــاد می کند، اما برای گسترده شــدن دایــرة معلومات آنان ایجــاد می کند، اما 
بر توانمندی های پایة ذهنی شــان، یعنی »به خاطر ســپاری« بر توانمندی های پایة ذهنی شــان، یعنی »به خاطر ســپاری« 
و »به یــاد آوری« مفاهیم انتزاعی، اثر منفــی دارد. لذا تعریف و »به یــاد آوری« مفاهیم انتزاعی، اثر منفــی دارد. لذا تعریف 
فعالیت های مفرح علمی که به اســتفاده از حافظه نیاز داشته فعالیت های مفرح علمی که به اســتفاده از حافظه نیاز داشته 
باشــد، به عنوان ُمصلح این شرایط پیشــنهاد می شود. مسابقة باشــد، به عنوان ُمصلح این شرایط پیشــنهاد می شود. مسابقة 
جدول ضرب و محاســبات ذهنی، حفظ شعر و مشاعره، بازی جدول ضرب و محاســبات ذهنی، حفظ شعر و مشاعره، بازی 
»کشــور-پایتخت« و »شهر-اســتان« و بازی های دیگری که »کشــور-پایتخت« و »شهر-اســتان« و بازی های دیگری که 
بچه ها را به حفظ کردن و به  خاطر آوردن اطالعات عمومی مفید بچه ها را به حفظ کردن و به  خاطر آوردن اطالعات عمومی مفید 

و ضروری زندگی مجبور می کند، از جملة این ُمصلحات است.

6.توجهبهورزشوتحرکبدنی
شاید اولین و مشهودترین نتیجة خانه نشینی اجباری کودکان شاید اولین و مشهودترین نتیجة خانه نشینی اجباری کودکان 
و نوجوانان، کم تحرکی و محرومیت آن ها از ورزش های گروهی و نوجوانان، کم تحرکی و محرومیت آن ها از ورزش های گروهی 
اســت. آموزش مجــازی که یکجانشــینی را به اســت. آموزش مجــازی که یکجانشــینی را به 
بچه ها تحمیل می کند هم مزید بر علت شــده بچه ها تحمیل می کند هم مزید بر علت شــده 
و دانش آموزان را از حداقل جابه جایی و فعالیت و دانش آموزان را از حداقل جابه جایی و فعالیت 

تن درســتی بداند و در تمامی لحظات برگزاری کالس مجازی، 
نسبت به شرایط فیزیکی حضور بچه ها در کالس حساس باشد. 
تشــویق دانش آموزان به انجام نرمش در ابتدا و انتهای کالس، 
آموزش روش صحیح نشستن پشــت رایانه و تأکید به رعایت 

آن در طــول کالس، وقفة یک دقیقــه ای منظم هر 
یک بار در کالس برای اســتراحت دادن به چشم، با خیره شدن 
به نقطه ای دور و پلک زدن و مواردی از این دســت، می توانند 

به عنوان ُمصلحات آموزش مجازی در نظر گرفته شوند.
صدالبته که در این شــرایط خود آموزگاران و دبیران گرامی 

نیز بیش از پیش به تحرک بدنی و نرمش و ورزش نیازمندند.

7.برنامههایعبادیجمعی
از جملــه کارکردهــای خوب مدرســه در 
گذشــته ای نه چندان دور، آمــوزش معارف و 
تمرین عملی مناســک دینی بوده اســت. هر 
چند که شاید همچنان بتوان آموزه های دینی 
را در کالس مجازی منتقل کرد، اما در مدرسة 
کرونایی، جای برنامه های عبادی گروهی مثل 

تالوت صبحگاهی قرآن، نماز جماعــت، برنامه های ویژة اعیاد 
و وفات هــا، و هیئت های عزاداری، کــه در تکوین هویت دینی 

کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد، خالی است.
این در حالی اســت که مواجهة روزافزون بچه ها با محتواهای 
رسانه ای پاالیش نشده و سرگرمی های مجازی رده بندی نشده، 
نیاز آن ها به تقویت روحیة معنوی و ارتقای مراتب ایمانی را 

شدیدتر کرده است.
عالوه بر مدیران و معاونان پرورشــی مدرسه که 
باید با ایده های نو به فکر احیای شــعائر مذهبی در 
محیط مدرسة مجازی باشند، هر دبیر و آموزگاری 
می تواند با اختصاص سهمی از زمان آموزش خود به 
خواندن دسته جمعی یک سورة کوچک از قرآن کریم، 
یا دعایی متناســب با ایام، ُمصلحاتی آسمانی به حال و 
هوای روحی دانش آموزان بیفزاید. قرارهای دسته جمعی 
خواندن زیارت عاشورا یا ختم گروهی قرآن و هیئت های 
مجازی، از جمله ُمصلحات قابــل تجویز در این روزهای 

سخت تعلیم وتربیت ایران هستند.
امید آنکه به مدد دعای دانش آمــوزان و معلمان عزیز، بالی 

کرونا هرچه زودتر از ایران و جهان رفع شود! آمین!

فضایمجازیو
ابزارهایدیجیتال

متصلبهوب،
امتدادمغزو
حافظهانسان

است
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ارائة آموزش هــای تخصصی تر به خانواده ها در 
خصوص امنیت در فضای مجازی و خطرات ناشی 
از استفاده از فیلترشــکن ها و حفره های امنیتی 
ناشی از استفاده از این شبکه ها و همچنین توسعة 
مراکز مشــاورة خانواده و بهداشتی و جنسی در 
راستای ارائة اطالعات صحیح به زوجین و تقویت 

وب سایت های مشاوره ای امین 
)تصویریازیکدورهدانشافزایی.مثال
یــکمعلمدرجلویتــکتختهدرحال
توضیح،اگردرتصویریادگیرندهمشخص

استبایدبزرگسالباشند)

كاهش اثرات سوء 
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى

فرصت های  از  اســتفاده 
رســانه ای، با بهره گیری از روش های 

نوین پیام رســانی و تبلیغ، توجه بیشــتر به 
ســلیقه های مخاطبان، به ویژه قشــر جوان، در 

تهیة برنامه های صداو ســیما و تولید ســریال ها و 
فیلم های تلویزیونی و سینمایی و پخش پیام های 
کوتاه صوتی و تصویری از رسانة ملی در راستای 

آگاه سازی عمومی مردم از خطرات استفادة 
ناآگاهانه از شبکه های اجتماعی

اطالعات  بــه  توجــه 
قرارندادن  شخصی؛  پروفایل های 

اطالعات محرمانه شامل آدرس رایانامه، 
تاریخ تولد، شمارة تلفن همراه، و آدرس 
منزل در آن. مهم اســت کــه تنها افراد 
مطمئن بتواننــد به اطالعات پروفایل 

شخصی دسترسی داشته باشند.

زهراحامدینسب
 آموزگار پایه اول ابتدایی، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی 
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Its Impact on Personal and Social Life, International Journal of Business and 
Social Science, 2 (14). 222-228.

استفادهنکردن یا استفادهکردن
ازفضــایمجازیوشــبکههای
اجتماعیتصمیمیفردیاست.در
اینمیان،راهکارهاییوجوددارند
کهکمکمیکنندازآســیبهای
شــبکههای و مجــازی فضای
از برخی بمانیــم. دور اجتماعی
اینراهکارهابایدتوسطنهادهای
کشور در مجری و تصمیمگیرنده
انجامشوندوبرخیرانیزخودفرد

میتوانداجراکند.

برنامه هایــی  طراحــی 
بــرای ارتقای فرهنگی، مانند نشــر 

کتاب هایی در زمینة نحوة استفادة مفید و 
درست از اینترنت و فضای مجازی و گنجاندن 

آن در محتوای درســی مدرسه ها و دانشگاه ها. 
همچنیــن، برگــزاری نشســت های علمی با 
حضور استادان و دانشــجویان در رابطه با 

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر 
جنبه های گوناگون زندگی 

جایگزین نکردن دوستان واقعی با 
دوستان مجازی؛ دوستان مجازی هرگز 

نمی توانند جای دوســتان واقعی را بگیرند. 
هر فردی برای تعامالت اجتماعی به دوستان 
واقعی نیــاز دارد و به کمک این تعامالت 

می توانند اضطراب و اســترس خود را 
کاهش دهند. 

گسترش هر چه بیشتر 
مکان هــای تفریحی و ورزشــی 

برای گذرانــدن اوقات فراغت جوانان 
و ترغیــب جوانان به انجام فعالیت های 
فیزیکی و دورشدن از فضاهای مجازی 

)قاســمی، عدلی پــور وکیانپور، 
.)35-6 :1391

توسعة شبکه های اجتماعی مجازی 
بومی و ســالم، و ایجاد بسترهای فناوری 

اطالعات برای نشر دانش و اطالعات و توسعة 
پایگاه هــای اطالعاتی ایرانــی و بهبود کمی و 
کیفی پایگاه های موجود به منظور اســتغنای 

اینترنت و شبکه های  از  استفاده کنندگان 
اجتماعی )خواجه نژادیان، 1391(. 
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واکاوی تهدیدهای آموزش در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی

پدیدة اینترنت و فضای مجازی یک شمشــیر دو لبه اســت؛ 
یعنی هم »فرصت« اســت و هــم »تهدید«، هم »ســازنده« 
اســت و هم »تخریب کننده«، هم »توسعه دهندة« ذهن است 
و هم »اســیرکنندة« آن. شکل گیری شــبکه های اجتماعی از 
مصداق های بارز پدیدة اجتماع آفرین اینترنت است. البته فضای 
حاکم بر شــبکة جهانی اینترنت همواره دســتخوش تغییرات 
زیادی است، به طوری که به واسطة پدیدآمدن نیازهای جدید و 
تالش برای پاسخ گویی به آن نیازها، روز به روز بر تعداد و تنوع 
رسانه های اجتماعی افزوده می شود. بنابراین، مفید یا مضربودن 
آن، بــه ظرفیت فکری افراد و قابلیت تصمیم گیری و مدیریتی 
کســانی بســتگی دارد که اطالعات دریافتی را سازمان دهی و 

پردازش می کنند )شرودر، 1383(.
فضای مجازی و به ویژه شــبکه های اجتماعــی در یادگیری 
یادگیرندگان نقش مثبتی دارنــد. فعالیت در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، از طریق به اشتراک گذاری دانش، به ایجاد 
شبکه های تعامل پویای یادگیرندگان منجر می شود. همچنین، 
استفاده از فضای مجازی در خارج از مدرسه، یادگیرندگان را به 
توصیف و بررسی ابعاد متفاوت هویتشان قادر می سازد و آن ها 

را بر مهارت های یادگیری در قرن بیست  و یکم مسلط می کند. 
عالوه بر این، استفاده از شبکه های اجتماعی به تقویت یادگیری 
غیررسمی معلمان، تأثیر مثبت بر اقدامات کالس درس، بهبود 
انگیزة یادگیرندگان و تقویت عزت نفس و خودکارآمدی منجر 
و باعث می شود یادگیرندگان از دانش شان بهرة بیشتری ببرند. 
این طریق به توسعة حرفه ای مداوم معلمان نیز کمک می کند.

بــا وجود فرصت های زیادی که فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی برای یادگیری معلمان و دانش آموزان ایجاد می کنند، 
استفاده از این زیست بوم با چالش هایی روبه روست. از جملة این 
چالش ها می توان به این موضوع اشــاره کرد که معلمان هنگام 
استفاده از شبکه ها، ارتباط بین فعالیت های برخط خودشان و 
یادگیری در کالس درس را درک نمی کنند و هنوز این ســؤال 
بی پاســخ وجود دارد که: »آیا از شــبکه های اجتماعی می توان 
برای یادگیری غیررسمی اســتفاده کرد؟« همچنین، مدیران 
جنبه های الکترونیکی شــبکه های اجتماعــی، به عملکردهای 
آموزشی شــبکه ها کمتر اهمیت می دهند. به طورکلی استفادة 
بهینه از شبکه های اجتماعی به برنامه ریزی قبلی، حفظ حریم 
خصوصــی و رفع محدودیت فنی شــبکه های اجتماعی منوط 

فضاي مجازي،
شمشير دو لبه

واکاوی تهدیدهای آموزش در فضای مجازی و 

شمشير دو لبهشمشير دو لبه

صادقحامدینسب
 آموزگار پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی 
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فضایمجازیو
بهویژهشبکههای

اجتماعیدر
یادگیرینقش
مثبتیدارند

.(Lin, Hoffman & Borengasser, 2013) است
تهدیدهــاي آموزش در فضــاي مجازي به طورکلی شــامل 
آســیب های رواني، آسیب های جســماني، مشکالت آموزشي، 

مشکالت عمومي، مشــکالت فني و پیامدهاي 
منفي اســت که هرکدام از این مقوله ها ابعادي 
فرعي هم دارند. در نمودارتهدیدهايآموزشدر
فضايمجازي، این مقوله هاي اصلي و فرعي نشان 
داده  شده اند. برای مثال، مشکالت آموزشی ناشی 
از اســتفاده از فضای مجازی در فرایند یاددهی 
و یادگیــری عبارت انــد: کاربردی نبودن مواد و 
محتوا؛ نداشتن جذابیت؛ نبود محتوا؛ دشواربودن 
محتوای به اشتراک گذاشته شده؛ تناسب نداشتن 
محتوای اشتراکی در فضای مجازی با سطح رشد 

عاطفی و شناختی دانش آموزان.
همان طور که بیان شد، اســتفاده از فضاي مجازي در فرایند 
یاددهــي و یادگیري، تهدیدها و آســیب هایي را در پي دارد. با 
توجه به گسترش استفاده از فضاي مجازي و به ویژه شبکه هاي 
اجتماعي در آمــوزش، ناگزیر باید با انجام راهکارهایي معقول، 

چالش ها و آســیب هاي آن را به فرصت تبدیل کرد و از آموزش 
مجازي به صورت هدفمند در راســتاي تحقــق اهداف فرایند 

یاددهي و یادگیري براي دانش آموزان بهره گرفت.
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امیرمرادی
سرگروه مشاوره استان کرمانشاه و مدرس دانشگاه فرهنگیان

مقدمه
 با جهانی شــدن شــیوع کرونا، آموزش و پرورش همانند سایر 
نهادها دچار شــوکی ناگهانی و باور نکردنی شد. به ناگاه بیش 
از یک ونیــم میلیارد دانش آموز در جهــان از تحصیل بازماندند 
و بیشــتر کشورها به فکر راه های جایگزین ارائه و ادامة آموزش 
افتادند. به همین دلیل، نهاد آموزش و پرورش تمامی کشورهای 
جهان مجبور به تغییر زیست بوم خود از رایج )حضوری و چهره 
به چهره(، به دیجیتال )غیرحضوری و مجازی( و کوچ اجباری 

شدند.
 در ایران نیز با شــیوع ویروس کرونا و اتخاذ تصمیم آموزش 
مجازی دانش آموزان، به ســرعت آموزش از طریق سامانة شاد 

برای کل دانش آموزان هر چهار دورة تحصیلی شــروع شد و در 
بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري الزم براي فراگیري تدریس 
مجازي در سرتاسر كشور اســتمرار و توسعه یافت. اما نکته ای 
که در این میان مــورد غفلت و کم توجهی همگان قرار گرفت، 
صالحیت ها و شایســتگی های مورد نیاز معلمــان و متعلمان 
بــرای حضور، فعالیت و تعامل در محیط یادگیری مجازی بود، 
چرا که اکثر معلمان و متعلمان، بدون کســب هیچ آموزش یا 
گذرانــدن دورة تخصصی، به حضــور در محیط های یادگیری 
مجازی مجبور شــدند. هدف این نوشتار بررسی صالحیت ها و 
شایستگی های مورد نیاز معلمان و متعلمان در زیست بوم جدید 

آموزش و پرورش است.

همگام با عصر جديد
 نگاهي به صالحیت ها و شایستگي هاي موردنیاز معلم و متعلم
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صالحیتهاوشایستگیهایموردنیاززیستبوم
جدید

 بررسی های صورت گرفته توسط یونسکو )خالصة گزارش 
ســال 2020( در دوران تعطیلــی اجباری مدرســه ها 
نشــان می دهد حدود پنجاه درصــد از یادگیرندگان 
به دســتگاه  های رایانه ای و 43 درصــد از آن ها نیز 
بــه اینترنــت دسترســی ندارند و موضوع شــکاف 
دیجیتال نه تنها در کشــورهای در حال توسعه، بلکه 
در کشورهای پیشــرفته هم وجود دارد. بر اساس شواهد 
جمع آوری شده در طول همه گیری کرونا، اکثر معلمان 
)66 درصــد( برای اولین بــار از تدریس مجازی 
استفاده کرده اند و بسیاری از آن ها در دسترسی 
به فناوری مشکل داشته اند و فاقد صالحیت ها 
و شایستگی های موردنیاز بوده اند. همان طور 
که موری )2001( اشاره کرده است، محیط 
آموزش  مجازی با محیــط آموزش  واقعی و 
چهره به چهره متفاوت است. لذا صالحیت ها 
و راهبردهای یادگیــری و آموزش آن ها نیز 
با یکدیگر متفاوت هســتند. در نتیجه، یکی 
از تغییرهــای رخ داده در زیســت بوم جدید 
آموزش و پرورش، نسبت به زیست بوم قبلی 
آن، ضرورت شناسایی و پرورش مهارت ها 
و شایستگی های اختصاصی مورد نیاز این 
نوع از آموزش در کاربران است تا بتوانند از فناوری آموزش های 
مجازی به نحو احســن بهره گیرند، به یادگیری بپردازند و در 
آن موفقیت کسب کنند. برخی از این مهارت ها و شایستگی ها 

عبارت اند از:
- مســئولیت پذیری و پاســخ گو بودن برای درگیری باال در 

یادگیری خود.
- انتظار عملکرد فعال داشــتن از یادگیرندگان )و پرورش آن 

توسط معلمان(.
- یادگیری خودتنظیمی.

- تعامل در ارتباط منظم و مؤثر.
- یادگیری مشارکتی )پرورش یافتن با عمل تدریس(.

- مهارت های اطالعاتی: جست وجو، انتخاب، تجزیه و تحلیل، 
تولید و انتشار اطالعات و دانش )گونزالز و واگنار، 2003(.

 از طرف دیگــر، بورجس )2008( وبیرچ )2001( بر این 
باورند که نقش و مسئولیت یادگیرندگان و معلمان در زیست بوم 
جدید متفاوت و فراتر از نقش و مســئولیت های همتایان آن ها 
در آموزش های قدیمی است. لذا مهم ترین شایستگی های مورد 
نیاز کاربران محیط آموزش مجازی را شامل این موارد می دانند:
1.عملیاتی:شایســتگی عملیاتی به معنی استفادة بهینه از 
ابزارهای فاوا  برای آموزش و یادگیری، برقراری ارتباط، همکاری 
و خودراهبری است. به نظر می رسد، با توجه به سیستمی بودن، 

غیرحضوری بــودن و انعطاف پذیری آموزش های مجازی، هدف 
از کسب شایســتگی عملیاتی، رشد و تقویت مسئولیت پذیری 
کاربران و پاسخ گو کردن آن ها در قبال یادگیری و تکالیف خود 
اســت. مهارت های اصلی این شایستگی که کاربران باید کسب 
کنند، عبارت اند از: داشتن تخصص کافی در استفاده از ابزارهای 
فاوا1 برای برقراری ارتباط و همکاری با دیگران؛ کسب تخصص 
کافی در استفاده از ابزارهای فاوا برای جست وجو، بازیابی، تجزیه 
و تحلیل و انتشار اطالعات و داده ها؛ آگاهی از چگونگی استفاده 
از ابزار، امکانات و جهت یابی در کل محیط آموزش های مجازی.
 در مورد جایگاه این شایســتگی در زیست بوم می توان گفت، 
با توجه به غیرحضوری بودن، مســتقل و فعال بودن کاربران در 
آموزش هــای مجازی، و همچنین محور بــودن آن ها در فرایند 
یاددهی- یادگیری، شایستگی عملیاتی در صدد است مقدمات 
مستقل شدن یادگیری کاربران را از طریق آموزش نحوة استفاده 
از رایانه، اینترنت، کانال های ارتباطــی و فناوری های نوین در 
محیط آموزش هــای مجازی فراهم کند تا کاربــران بتوانند با 

معلمان، مدیران و هم کالسی هایشــان ارتباط 
و تعامــل برقــرار کننــد، منابــع و محتوای 
الکترونیکــی دوره را خــود به صورت مجازی 
دریافت و در آزمون ها و ارزیابی های میان دوره 

و پایان دوره شرکت کنند.
 2.شناختی: شایستگی شناختی به معنی 
یادگیری کارآمد از محتوای درس، استفاده از 
دانش و اطالعات خود و درخواست کمک در 
صورت لزوم است. مهارت های اصلی شایستگی 
شناختی عبارت اند از دانستن اینکه: چگونه به 
اطالعات دوره )طرح، محتوا، برنامه و راهنمای 

مطالعاتی دوره( دسترسی داشته باشید؛ چگونه به محتوای مواد 
دوره دسترســی یابیــد و آن را دریافت کنید؛ دیگر منابع دوره 
در کجا قرار دارند و چگونه آن ها را بازیابی و از آن ها اســتفاده 
کنید؛ چگونه به پشــتیبان دوره دسترســی یابید و در صورت 
لزوم چگونه از او درخواســت کمک کنید؛ چگونه در یادگیری 
در یک راه انعکاســی و با تفکر انتقادی مهارت کســب کنید، 
چگونه در اســتفاده از دانش خود و یا جســت وجوی راه هایی 
بــرای به کارگیری دانش خود و برقراری ارتباط منظم با محیط 

یادگیری مجازی توانمند شوید.
 در مورد جایگاه شایستگی شناختی آموزش های مجازی نیز 
می توان گفت، کســب این شایســتگی و مهارت  باعث افزایش 
دانــش و آگاهی کاربــران در مورد محیط یادگیــری آنالین، 
چگونگی ورود، شرکت در کالس، بحث و تعامل و انجام تکالیف 

و خروج از آن است.
 3.همکاری: شایســتگی همکاری به معنی ارتباط مؤثر و 
همکاری با هم کالســی ها و مدرس در محیط یادگیری مجازی 
اســت. مهارت های اصلی این شایستگی عبارت اند از: تمایل به 

درشایستگی
خودراهبری،
مهارتهای

خودمختاری،
خودتکلیفیو

استقاللکاربران
رشدوارتقاء

مییابد

صالحیتهاوشایستگیهایموردنیاززیستبوم
جدید

 بررسی های صورت گرفته توسط یونسکو )خالصة گزارش 
ســال 2020

نشــان می دهد حدود پنجاه درصــد از یادگیرندگان 
به دســتگاه  های رایانه ای و 

بــه اینترنــت دسترســی ندارند و موضوع شــکاف 
دیجیتال نه تنها در کشــورهای در حال توسعه، بلکه 
در کشورهای پیشــرفته هم وجود دارد. بر اساس شواهد 
جمع آوری شده در طول همه گیری کرونا، اکثر معلمان 
)66 درصــد( برای اولین بــار از تدریس مجازی 
استفاده کرده اند و بسیاری از آن ها در دسترسی 
به فناوری مشکل داشته اند و فاقد صالحیت ها 
و شایستگی های موردنیاز بوده اند. همان طور 

که موری )
آموزش  مجازی با محیــط آموزش  واقعی و 
چهره به چهره متفاوت است. لذا صالحیت ها 
و راهبردهای یادگیــری و آموزش آن ها نیز 
با یکدیگر متفاوت هســتند. در نتیجه، یکی 
از تغییرهــای رخ داده در زیســت بوم جدید 
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برقراری ارتباط، بیان ایده ها، نظرات و احساســات شــخصی و 
نوشــتن کارآمد برای درک مطلب و ارتبــاط؛ توانایی تعامل با 
هم کالســی ها در یادگیری یا در کار گروهی، شرکت در بحث 
کالســی و فعالیت های کالس؛ آمادگی مذاکرة معنادار و تالش 
برای رســیدن به اجماع یا توافق؛ آمادگــی دریافت بازخورد و 
آموختــن از آن؛ آمادگــی دادن بازخورد به 
منظــور یادگیری؛ آگاهــی از کالس درس یا 
محیط یادگیری مجازی به عنوان اجتماعی از 

یادگیرندگان.
 در مورد جایگاه شایستگی همکاری می توان 
گفــت، پــرورش مســئولیت پذیری و قبول 
مسئولیت مستلزم همکاری با دیگران است و 
این همکاری و مشــارکت زمانی موفقیت آمیز 
خواهد بود که در آن احترام به دیگران، عقاید 
و نظــرات آن ها، بدون توجه بــه تفاوت های 
نژادی، زبانی و فرهنگی، وجود داشــته باشد. 
لذا شایســتگی همکاری این شــرایط را برای 
کاربران فراهم کرده است.نیوبائور)2000( بر 
این موضوع تأکید دارد که با ظهور نظریه های 
یادگیری تعاملی، مشــارکتی و فعال، و همچنین تأکید بر ُبعد 
اجتماعی آموزش به جای ُبعد شناختی آن، انقالبی در روش های 

آموزش و پرورش به وجود آمده است.
 4.شایستگیخودراهبری: شایســتگی خودراهبری به 
معنی خودمدیریتــی کارآمد، خود نظارتــی و خودارزیابی در 
هنگام یادگیری مجازی و یکی از مؤلفه های مســئولیت پذیری 
است. مهارت و ویژگی های شــخص خودراهبر برای یادگیری 
مجازی شامل این موارد می شــود: آمادگی در توجه به ایده ها 
و انتقادات هم کالســی ها و معلمان؛ آمادگی برای یادگیری از 
همکاران و هم کالســی ها؛ آمادگی برای یادگیری از اشتباهات 
دیگران؛ مســئولیت پذیری برای یادگیری خــود که به معنی 
مســتقل بودن و فعال بودن به جای واکنش پذیر بودن اســت؛ 
ابتکارداشتن در کار خود، بدون تقلب یا استفاده از کار شخص 
دیگر؛ انعطاف داشتن در برابر شکست، ناامیدی و نبود قطعیت؛ 

تحمل عقاید دیگران و تساهل در برابر آنان؛ انتخاب روش هایی 
برای بیان خود و کار خویش.

 در مورد جایگاه شایســتگی همــکاری آموزش های مجازی 
می تــوان گفــت، در شایســتگی خودراهبــری، مهارت های 
خودمختــاری، خودتکلیفی و اســتقالل کاربران رشــد و ارتقا 
می یابد و با تنظیم حجم و ســرعت آموزش و یادگیری با توجه 
به سطح علمی و میزان اوقات اختصاص یافتة کاربران، مهارت 

مسئولیت پذیری می تواند در آن ها پرورش یابد.

نتیجهگیری
 زیســت بوم جدید آموزش و پرورش نسبت به زیست بوم قبلی 
و قدیمی، امکانات، قابلیت ها و تجهیزات نوین و نوظهوری دارد 
کــه بهره گیری از آن ها در فراینــد یاددهی- یادگیری نیازمند 
کسب آموزش ها و مهارت های جدیدی است. کسب صالحیت ها 
و شایستگی های عملیاتی، شــناختی، همکاری و خودراهبری 
توســط کاربران زیســت بوم جدید، و درونی کــردن آن ها، به 
بهره گیری حداکثری از امکانات و قابلیت های زیست بوم جدید، 
افزایش انگیزه و شــوق آموزش و یادگیری، پذیرش مسئولیت 
و پاسخ گویی در قبال مســئولیت، شرکت فعال در گفت وگوها 

و مباحثه ها، و پرورش مسئولیت پذیری در کاربران می انجامد.

پینوشت
 1. فاوا مخفف اصطالح »فناوری اطالعات و ارتباطات« است.
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امیرعسگری
مدیرعامل بنیاد توسعه علم و فناوری خوارزمی

مدرسه هاى غيردولتى در

پساكرونـا
مقدمه

ظهور فناوری ها و نوآوری های نوین همواره تحوالت بسیاري 
در ارکان زندگی بشــر ایجاد كرده اســت. توسعة فناوری های 
جدیــد معمواًل با دو نگاه صورت می پذیرد: نخســتین نگاه که 
از آن به عنوان »نگاه گذشــته نگر« یاد می شود، می کوشد برای 
چالش ها و مسائلی که تاکنون رخ داده اند، راه حلی نوآورانه ارائه 
دهد. دومین نگاه اما رویکردی »آتی نگر« دارد. در این چارچوب، 
توسعة فناوری در قالب نظامی نوآورانه در قاموس چهارم علم و 

بنا بر اصل پیشگیری و پیش بینی رخ می دهد.
با چنین مقدمه ای، لزوم پرداختن به فناوری ها و نوآوری های 
نوظهور بر کســی پوشیده نیست. لذا نوآوری می تواند هم برای 
چالش ها و مســائل موجود راه حل ارائه دهــد، هم به بهینگی 
تصمیمات و شــرایط فعلی منجر شــود و هــم از طریق ایجاد 
نگرشی چندبعدی، آسیب ناشی از رخدادهای پیش بینی شده یا 

پیش بینی نشده را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در این بافتار معنایی، مدرســه ها و به خصوص مدرســه های 
غیردولتی از نهادهایی بودند که آسیب بسیار زیادی را در زمان 
همه گیری جهانی کرونا متحمل شدند. آسیب شناسی ضررهای 
تحمیل شده به ساختار مدرســه ها، هرچند که از موضوع های 
بســیار مهم و اساسی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و 
به صورت کالن سیاســت گذاری حاکم بر نظام آموزشی قلمداد 
می شود، ولی در این نگاشته، به دلیل محدودیت تعداد کلمات 
قابل بحث نیســت. لذا در این یادداشــت، به بیان سناریوهای 
مدیریتی آتی نگرانه با تأکید بر مدرسه های غیردولتی در دوران 

پساکرونا می پردازیم.

آسیبشناسیمدرسههایغیردولتیدر
مواجههباکرونا

بررســی و رصــد گزارش هــای نگاشته شــده در موضــوع 
آسیب شناسی ساختار مدرســه های غیردولتی و نحوة واکنش 
آنــان در مواجهه با کرونا نشــان می دهد، عمده آســیب های 
ایجادشده، معمواًل در مدرسه هایی به وقوع پیوستند که در سه 
الیة حکمرانی، برنامه ریزی و همچنین اجرا، از مشــخصه هایی 
همچــون جایگزین پذیری، اســتقرار نظام فنــاوری، چابکی، 
ارتباطــات، تــاب آوری و در نهایت بازســازمان دهی برخوردار 

نبوده اند.
صفت های بیان شــده برای هر یک از سه الیة فوق، چارچوب 
معنایی و کارکردی خاصی دارند. در الیة حکمرانی، توانایی های 
هیئت مدیرة مدرســه و به خصوص شــخص مدیر در مواجهه 
با بحران نقشــی اساســی ایفا می کند. در الیــة برنامه ریزی، 
توانایی هایی همچون ابزارسازی و ابزاریابی مشخصه های کلیدی 
محســوب می شــوند و در تدوین برنامه های آموزشی مناسب 
مدرســه ها کاربردی ویــژه می یابند. در الیه هــای اجرایی نیز 
مواردی همچون کارایی و اثربخشی ابزارها و روش های مداخلة 
مناسب در فرایند آموزش دانش آموزان، بیش از هر چیزی مورد 

تأکید پژوهشگران قرار گرفته اند.
در این راســتا، تحلیل موارد گفته شده در جامعة مدرسه های 
غیردولتــی با نگاهی آتی نگر در دوران کرونا می تواند ســندی 
در راستای تدوین ســاختارها و برنامه های مدرسه ها در دوران 
پساکرونا محسوب شود. از طرف دیگر، در همین دوره اتفاقاتی 
رخ داد که تأثیرگذاری آنان را در شــرایط آموزشی مدرسه ها، 

2۳ رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 8 |  1400 |



دررویکرد
آتینگر،
توسعه
فناوری
بنابراصل
پیشگیری
وپیشبینی
رخمیدهد

حتــی در دورة پس از کرونا، نمی توان نادیــده گرفت. در این 
دوره دانش آمــوزان با مفاهیم آموزش مجازی و یادگیری از راه 
دور به صورت عملی آشــنا و ساختارهای آموزشی مدرسه ها تا 
حد بسیار زیادی با این موارد درگیر شدند. سیاست گذاری های 
آموزشــی در مدرســه های غیردولتی که معمواًل دانش آموزان 
آن ها از دسترســی مناســبی به ابزارهای فناوری اطالعات در 
دوران کرونــا برخوردار بودند، باید بــه نحوی صورت گیرد که 
این جداشــدگی فناورانه از آموزش از راه دور و ســپس رجوع 
به آموزش مســتقیم و حضوری به صورت بسیار نرم و با در نظر 

گرفتن ابعاد روان شناختی دانش آموزان لحاظ شود.
از طرف دیگر، درس های آموخته شده در دوران کرونا در جامعة 
مدرسه های غیردولتی در الیه های فوق و ویژگی های بیان شده 
بایــد در تمامــی ارکان ســازمانی و رفتاری 
مدرســه ها در دوران پساکرونا موردتوجه قرار 
گیرند. در این راستا، این موارد به عنوان ارکان 
اصلی ایجاد مدل های ساختاری و رفتاری برای 
مدرســه های غیردولتی در دوران پســاکرونا 
مشــخص شــدند که الزم اســت در تدوین 

سیاست های آتی این مدرسه ها دیده شوند.

جایگزینپذیری
جایگزین پذیری به این موضوع می پردازد که 
برای هرکدام از سیاست ها و همچنین اقدامات 
و افــراد، جایگزین هــای متفاوتی پیش بینی شــود. لذا اعمال 
این اصل در تمامی ماهیت های موجود در مدرســه ها می تواند 
آسیب های ناشی از نبود یک عنصر را تا حد ممکن کاهش دهد. 
الزم به ذکر است، برنامه ریزی های این موارد معمواًل باید پیش 

از بروز بحران و در برنامه های جاری مدرسه ها شکل گیرد.

استقرارنظامفناوری
استقرار نظام فناوری نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختاری 
و رفتاری مدرســه ها شناخته می شــود. بسیاری از متخصصان 
این رکن را اصلی ترین رکن بهینه ســازی عملکرد مدرســه ها 
می دانند. نظام فناوری معمواًل از دو بعد برخوردار است: بعد اول 
که نبود آن بیش از بعد دوم در مدرســه ها ارزیابی شده است، 
بــه بلوغ علمی، عملیاتی و فکری، توانمندی ها، ســواد، تجربه، 
شخصی سازی، بهینه سازی و شبکه سازی، و به بیان ساده، درک 
و فهم استفادة عملیاتی از ابزارهای فناورانه در مدرسه ها اشاره 
می کند. این بعد ناظر بر آن است که فناوری تا چه میزان و در 

چه عمقی در سازمان مدرسه ها استقرار یافته است.
بعد دوم به موضوع ســخت افزار و اســتفاده از ابزارهای 
فناورانه در ساختار مدرسه ها اشاره می کند. تجربیات 
پیشــین نشــان می دهند، ابزارهای فناورانه تا 
حدود زیادی فرایندهای اجرایی مدرســه ها 

را تسهیل می بخشند، اما اســتفاده از آن ها نباید فرایند عادی 
مدرســه ها را با مشــکل مواجه کند. لذا سیاســت گذاری های 
مناسب در این خصوص می تواند تا حد بسیار زیادی چالش های 
موجــود را حل کنــد و برای چالش های آتــی نیز راه حل های 

مناسب پیش بینی کند.

چابکی
مفهوم چابکی در تحلیل آسیب شناســی مدرسه ها در دوران 
کرونا، دو ویژگی مهم ســرعت عمل و اثربخشــی تصمیمات را 
برجسته می کند. ســرعت عمل به عنوان یک موضوع شناختی 
که قابلیت آموزش نیز دارد، به مدیران مدرسه ها کمک می کند 
در کوتاه ترین زمان ممکن بــرای چالش های موجود راهکاری 
مناسب ارائه دهند. در کنار آن، اثربخشی به بهینگی تصمیمات 
و تناسب بین چالش و راه حل در ابعاد زمانی، مکانی، هزینه ای 

و انسانی اشاره می کند.

ارتباطات
ارتباطات و شبکه ســازی نیــز از ارکان اصلــی حکمرانی و 
ابزاری در دوران پساکرونا محسوب می شوند. بررسی تجربیات 
آموخته شــده در دوران کرونا نشــان می دهد کــه ارتباطات و 
شبکه سازی های انجام شده در دوران پیش از کرونا تا حد زیادی 
توانســت عناصر و منابع مفقوده در دوران کرونا را جبران کند. 
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لذا مقدمــات موردنیاز و مهم ایجاد ارتباطات و شبکه ســازی 
در مدرسه ها در دوران پســاکرونا باید به نحوی مطلوب توسط 

مدیران و سیاست گذاران حاکم فراهم شود.

تابآوری
تاب آوری به عنوان مفهومی ذهنی و همچنین ابزاری، توانایی 
تطبیق پذیری و پایداری در شرایط بحران را بیان می دارد. بررسی 
آسیب شناسانة مدرسه ها در دوران کرونا نشان داد مدرسه هایی 
که مدیران، معلمان، دانش آموزان و به بیانی کلی، تمامی ارکان 
اصلی زیست بوم مدرسه ها از سطح تاب آوری باالتری برخوردار 
بودند، آسیب کمتری را متحمل شدند و توانستند شرایط را به 
نحوی مطلوب و در بعضی موارد حتی مطلوب تر از شرایط عادی 
تغییر دهند. شــاخص های تــاب آوری و افزایش آن ها می تواند 
به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مدیریت مدرسه ها در دوران 

پساکرونا مورد تأکید قرار گیرد.

بازسازماندهی
بازســازمان دهی به این موضوع می پردازد که مدرسه ها تا چه 
میزان توانستند شــرایط را به دوران پیش از کرونا احیا کنند. 
فرایند بازســازمان دهی در مدرسه ها در دوران کرونا شروع شد 
و برخی از مدرسه ها توانستند با تغییر بعضی شاخص ها خود را 
با شــرایط فعلی منطبق کنند. در این چارچوب، تطبیق پذیری 

در فرایند بازســازمان دهی به عنوان مهارتی 
کلیدی در تمامی ارکان زیســت بوم مدرســه ها، 

توجه زیادی را به خود معطوف داشت. این مفهوم نه 
تنها ساختار مدرسه ها را در شرایط بحران حفظ می کند، 

بلکه می تواند به عنوان مهارتی کلیدی در بســیاری از مراحل 
زندگی افراد ســاکن در این زیست بوم موردتوجه قرار گیرد. لذا 
بازسازمان دهی و توانایی طراحی مجدد به عنوان اصلی اساسی 
شناخته  شده اســت و می توان آن را در ساختارهای رفتاری و 
سازمانی مدرسه ها در دوران پساکرونا به نحوی مطلوب استقرار 

داد.

جمعبندی
تحلیل موارد گفته شده منطبق بر گزارش های 
آسیب شناسانة مدرسه ها در دوران کرونا نشان 
می دهد، بازنگری هایی در ســه الیة یادشده و 
در ابعاد ویژگی های بیان شده در این یادداشت، 
می توانــد در بیان کلی بــه تقویت بنیان های 
این  پژوهشی  به خصوص جامعة  مدرســه ها، 
یادداشــت، با تأکید بر مدرسه های غیردولتی 

در دوران پســاکرونا، بینجامد. در این راستا پیشنهاد می شود، 
موارد فوق با نگاهی انتقادی در ساختار و رفتار مدرسه ها بررسی  
شــوند و در صورت لزوم اقدامات ایجادی یا اصالحِی موردنیاز 

صورت پذیرند.
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لیالسلیقهدار
 مشاور و مدرس کشوری آموزش خانواده و معلمان 

مقدمه
زمانــی نه چنــدان دور، والدین در خصــوص اینکه چه 
موقعی تلفن همراه شــخصی بــرای فرزند خود بگیرند یا 
اجازة دسترسی به فضای مجازی را برای فرزند خود فراهم 
کنند، می پرسیدند و نگرانی و دغدغة نحوة ورود به فضای 
مجازی برایشــان مطرح بود. اکنون اما در شرایطی به سر 

می بریم که آموزش و تحصیل تنها از این طریق ممکن است 
و دسترســی کودک و نوجوان به ابزارهای الکترونیکی همانند 

کتاب و دفتر و قلم اســت. به همین دلیل، نقش والدین 
نیز تغییر یافته اســت و نمی توانیم انتظاراتی را که تا 

سال گذشته در خصوص دنیای مجازی از فرزندان 
خود داشــتیم، همچنان داشته باشیم. این نوشته  
نقش جدید والدین را در مواجهة فرزندان با فضای 
مجازی در بستر آموزش مجازی بیان می کند. در 
اینجا به یکی از حوزه های مرتبط با این موضوع و 

باید و نبایدهای آن پرداخته شده است.

بهروزرسانیتواناییها
الزم است در استفاده از برنامه های مورد نیاز در آموزش 
مجازی، مهارت های الزم در فرزند تقویت شــود و در عین 
حال آن ها از نظارت و حمایت والدین نیز برخوردار باشند. 
برخی از این مهارت ها شامل بارگیری و بارگذاری فایل ها، 
ذخیره ســازی، کم حجم کردن فایل ها، کســب اطمینان از 
ارسال درســت و دریافت فایل توسط مخاطب، انجام کار 
گروهی در فضای مجازی و مواردی از این دست است. حاال 

پرسش این است که والدین تا چه اندازه در این مسیر 
بر امور او نظارت دارند. با این رویکرد، روشن می شود 

مقصود از نظارت، انجام کار به جای فرزند نیست.

 مشاور و مدرس کشوری آموزش خانواده و معلمان  مشاور و مدرس کشوری آموزش خانواده و معلمان 

زمانــی نه چنــدان دور، والدین در خصــوص اینکه چه 
موقعی تلفن همراه شــخصی بــرای فرزند خود بگیرند یا 
اجازة دسترسی به فضای مجازی را برای فرزند خود فراهم 
کنند، می پرسیدند و نگرانی و دغدغة نحوة ورود به فضای 
مجازی برایشــان مطرح بود. اکنون اما در شرایطی به سر 

می بریم که آموزش و تحصیل تنها از این طریق ممکن است 
و دسترســی کودک و نوجوان به ابزارهای الکترونیکی همانند 

کتاب و دفتر و قلم اســت. به همین دلیل، نقش والدین 
نیز تغییر یافته اســت و نمی توانیم انتظاراتی را که تا 

سال گذشته در خصوص دنیای مجازی از فرزندان 
خود داشــتیم، همچنان داشته باشیم. این نوشته  
نقش جدید والدین را در مواجهة فرزندان با فضای 
مجازی در بستر آموزش مجازی بیان می کند. در 
اینجا به یکی از حوزه های مرتبط با این موضوع و 

الزم است در استفاده از برنامه های مورد نیاز در آموزش 
مجازی، مهارت های الزم در فرزند تقویت شــود و در عین 
حال آن ها از نظارت و حمایت والدین نیز برخوردار باشند. 
برخی از این مهارت ها شامل بارگیری و بارگذاری فایل ها، 
ذخیره ســازی، کم حجم کردن فایل ها، کســب اطمینان از 
ارسال درســت و دریافت فایل توسط مخاطب، انجام کار 
گروهی در فضای مجازی و مواردی از این دست است. حاال 

پرسش این است که والدین تا چه اندازه در این مسیر 
 دارند. با این رویکرد، روشن می شود 

مقصود از نظارت، انجام کار به جای فرزند نیست.

دغدغه مندان

تازه كار
والدین و آموزش مجازی
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نقادیهای
غیرتخصصی

موجبکاهش
شوقمعلمان
ونیزاحساس
نامطلوبدر
فرزنداندر

آموزشمجازی
میشود

مطالبهکنید
شــاید برای شــما هم پیش آمده باشــد که پیامی از معلم 
فرزندتان دریافت می کنید مبنی بر اینکه بر روند خاصی از کار 
فرزندتان نظارت کنید یا نکته ای را دنبال کنید یا کاری را انجام 
دهید. در صــورت دریافت چنین پیام هایی، که بر نقش جدید 
والدین به مثابة همیار مدرســه و معلم مبتنی اســت، حتمًا از 
معلم بپرسید خواستة ایشــان را چگونه باید دنبال کنید. برای 
مثال ممکن است از شما خواسته شود بر انجام تکلیف فرزندتان 
نظارت کنید. حاال پرســش این است که چگونه باید نظارت را 
انجام دهیم و مقصود از نظارت دقیقًا انجام چه کارهایی است؟ 
بنابراین، صرفًا دریافت کنندة انتظارات مدرســه نباشــید، بلکه 
حتمًا در خصوص چگونگی انجام آن ســؤال کنید و بر مبنای 

تجربه یا برداشت شخصی اقدام نکنید.

آموزشمحتوایامهارت؟
از جملــه موارد مهم در مداخلة والدیــن در آموزش مجازی، 
یادد ادن و آموزش دادن اســت. به ویژه ایــن اتفاق در خصوص 
کودکان دورة ابتدایی رخ می دهد. نکتة مهم این اســت که در 
همیاری والدین برای آموزش، نقش اصلی والدین، مهارت آموزی 
است و نه لزومًا آموزش محتوای کتاب های درسی. برای مثال، 
مهارت نظم و انضباط در امور روزانه، مهارت مسئولیت پذیری و 
آغاز پذیرش و انجام وظایف و تعهدات، استقالل و توانمندسازی 
فردی، اعتماد به خود، برنامه ریزی و مواردی از این دســت، در 
صدر توانایی هایی اســت که خانواده می تواند به ویژه در جریان 

آموزش مجازی دنبال کند.

نقادیغیرتخصصی!
مادران و پدرانی که همچنان به ضرورت آموزش های مجازی پی 
نبرده اند، غالبًا به انواع نقادی ها و تحلیل های نامرتبط با تعلیم وتربیت 

اقدام می کنند. این دسته از والدین چنین برخوردی دارند:
 در بیشــتر موارد تأثیرگذاری و وجوه مثبت و ســازنده یا 

ضروری آموزش مجازی را زیر سؤال می برند.
 نسبت به تأثیر و نتایج مرتبط با آموزش مجازی احساس و 

ابراز ناامیدی دارند و بدبین هستند.
 بــا نقادی های غیرتخصصی که در حــوزة تخصص آن ها 
نیست، معمواًل کلی گویی دارند و همه یا هیچ را در این خصوص 

به کار می برند.

کورکردنشوقها
با برچیده شدن دیوارهای کالس درس، ورود والدین و دیگر اعضای 
خانواده به جزئیات و اتفاقات کالس درس موجب شده است برخی 
والدین با دخالت های غیرتخصصی خود در مسیر و فرایند یاددهی ـ 
یادگیری، موجب از میان رفتن شوق و رغبت به آموزش در معلمان 
شوند. باید در نظر داشت، همانند وضعیت تحصیل حضوری، الزم 

است والدین در مباحث مربوط به معلمی و حرفة یاددهی ـ یادگیری 
به معلم اعتماد کنند و جریان را به او بسپارند.

اززبانمدیرمدرسه
به عنوان مدیر مدرســه، در تمام روزهای کرونایی، در مدرسه 
حاضرم. بسیاری معتقدند شما کاری ندارید و حاال دیگر مسئولیت 
خاصی را دنبال نمی کنید. اما شاید قابل باور نباشد که از روزهای 
حضوری دانش آموزان، گاهی بســیار بیشتر درگیر پاسخ دادن به 

تماس والدین و رسیدگی به شکایات و نگرانی های آن ها هستم.
مادری تمــاس می گیرد و می گوید معلــم دارد از روی کتاب 

روخوانی می کند. اینکه درس دادن نیست! مادر 
دیگری تماس می گیرد و شکایت می کند چرا 
معلم اسم فرزند او را در کالس بیان نمی کند. 
پدری اصرار دارد به همــة پیام هایی که برای 
معلم ارسال کرده است توجه شود و گفته  شود 
چرا به برخی پاســخ داده نشده است. دیگری 
ابراز می کند فرزند من خیلی حســاس است و 
نمونه تکلیف او را معلم به کالس نشان نداده و 
او بسیار غمگین و ناامید شده است. رسیدگی 
به این حجم و تنوع از درخواست ها و انتقادهای 
نادرست و غالبًا به دور از نگاه جامع نگرانه، تأثیر 

بدی در روحیة من به عنوان مدیر و نیز در معلمان دارد.
 

رقابتوالدین!
در برخی از کالس های مجازی، شاهد مسابقه و رقابت والدین با 
یکدیگر هستیم. برخی مادران و پدران در ارائة تکالیف فرزندشان، 
حضور او در کالس و پاســخ گویی به معلم در رقابت هســتند و 
بسیاری امور را صرفًا برای اینکه به دیگران نشان دهند فرزندشان 
عالی عمل کرده اســت، خودشــان انجام می دهند و گاهی اصاًل 
دانش آموز اطالع ندارد فالن پروژه را تکمیل و ارسال کرده است.

اززباندانشآموز
در کالس کتاب خوانی بودم. این کالس مثل همیشه برای من 
جذابیت زیادی نداشت و همچنان که صدای معلم را می شنیدم، 
مشــغول صرف ناهار بودم. معلم در بخشی از صحبت های خود 
گفت که نتیجة مسابقة داستان نویسی تعیین شده است و بعد 
هم اسامی سه برگزیده را خواند. با کمال تعجب و ناباوری، اسم 
خودم را هم شــنیدم. من اصاًل در این مســابقه شرکت نکرده 
بودم. در بخش پیام ها نوشــتم که من شرکت نکرده بودم، ولی 
خوشحالم برنده شده ام و عکس لبخند گذاشتم. معلمم بخشی 
از داستان مرا یادآوری کرد و گفت درست مثل همین شخصیت 
داســتانت شوخ طبع هستی. آیا فکر می کنی عاقبت خودت هم 
مثل شخصیت داستانت می شــود؟ راستی اسم این شخصیت 
را چه گذاشــته بودی؟! نمی دانســتم چه پاسخی بدهم. وقتی 
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مادرم متوجه شــد، در هاله ای از خوشحالی و خشم فرو رفت. 
خوشــحالی از اینکه داستانش برنده شده! و خشمگین از اینکه 
چرا من گفته ام داستانی ننوشته ام و در مسابقه شرکت نکرده ام!

دغدغهمندانگمراه
برخی والدین به شکلی در نقش حمایتگری 
خود غرق شــده اند که تصور می کنند دریافت 
نتایــِج هر چند بی ریشــه و نادرســِت امروز، 
بهتر از نتیجة درســت و سازنده در بلندمدت 
اســت. به همین دلیــل، در روزهای برگزاری 
امتحانــات، از هیچ کمکی دریــغ نمی کنند. 
برخی با شناسایی و استخدام معلم خصوصی و 
برخی دیگر کتاب به دست، در کنار فرزندشان 
تالش می کنند کمک های الزم را برای پاسخ 
به سؤاالت امتحان به فرزندشان انجام دهند و 

دوستی خاله خرسه را تمام و کمال انجام دهند.
ایــن اقدام نه تنها بــه بدنة یادگیری خســارت می زند، بلکه 
رذیلت های اخالقی غیرقابل جبرانی را برای کودک و نوجوان به 
همراه دارد. تقلب، دروغ گویی، پنهان کاری، دل بستن به نتایج 
زودگذر، چشم پوشــی از ارزشــمندی تالش و ... بخشی از آثار 

تربیتی ناشی از این رفتار هستند.

کماهمیتنشاندادن
در زمانی که فرزند نیاز دارد برای شــرکت در آموزش مدرسه 
از تلفن همراه استفاده کند، مانند کالس های برنامة شاد، برخی 
والدین از خریدهای کوچک و بزرگ روزانه تا سفر و انجام امور 
خارج از خانه، صرف نظر نمی کنند و با این عبارت که »حاال بعداً 
فیلمــش را می بینی« یا اینکه »بیا توی راه در کالس شــرکت 
کن« و ... طوری وانمود می کنند که این آموزش چندان رسمی 
و پراهمیت نیست. در این شرایط نمی توان انتظار داشت پیگیری 

و دل سپردن دانش آموز به آموزش مجازی صورت گیرد.

گفتوگویارزشمند
در خصوص برگزاری کالس های آموزشی با فرزندتان گفت وگو 
کنید و نظر او را جویا شوید، اما صرفًا براساس برداشت و احساس 
او نتیجه گیری نکنیــد، بلکه با جمع آوری آن ها، در صورتی که 
نیازمند ایجاد تغییراتی است، از او بپرسید چه پیشنهادی برای 
بهترشــدن اوضاع دارد. پرسش و نظرخواهی حتی برای کودک 
پایه اولی نیز می تواند سازنده و مفید باشد. نظر یا پیشنهاد خود 
را نیــز با او در میان بگذاریــد و به فرزندتان اطمینان دهید در 
صورت نیاز یا مساعد بودن شــرایط، موارد را به مدرسه انتقال 

می دهید، اما او نباید صرفًا منتظر تغییر در مدرسه باشد.

معیارداشتهباشید
به منظور نقادی و بررسی عملکرد فرزندتان در آموزش مجازی 
و نیز ارائة پیشــنهاد یا نظراتی در خصــوص این آموزش، الزم 
است معیارهای درستی طراحی کنید. در این شرایط، از ورود به 
مسائلی که در تخصص شما نیست، پرهیز کنید و تنها این موارد 
را در قالب پرسش طرح کنید. در سایر موارد، انتظارات خود را 
روی برگه ای بنویسید و با فردی که در زمینة آموزش و نیز دورة 
سنی فرزند شما اطالعات دارد، مشورت کنید که آیا انتظار شما 
درســت و منطقی است و در صورت مثبت بودن پاسخ، با همان 

معیارها روند تحصیلی فرزندتان را دنبال و بررسی کنید.

آموزشمجازیخانواده
از جملــه اتفاقات مهــم در طول دریافت خدمات آموزشــی 
مجازی، آموزش خانواده اســت که مدرســه و دیگــر افراد و 
نهادهای فرهنگی برگزار می کنند. الزم اســت به منظور کسب 
تجربــة آموزش های مجازی و نیز ارتقای آگاهی و مهارت خود، 
از این قبیل اقدامات اســتقبال کنید و در صورتی که مدرسه به 
بهانه های گوناگون از برگزاری چنین کالس هایی پرهیز می کند، 

آن را به عنوان مطالبه و ضرورت با مدرسه مطرح کنید.

مهمتریننقش
والدیندر
مسیرتحصیل
مجازیفرزندان،
تالشبرای
توانمندسازیو
مهارتورزیآنان
استنهآموزش
محتوایدرسی

همراه دارد. تقلب، دروغ گویی، پنهان کاری، دل بستن به نتایج 
زودگذر، چشم پوشــی از ارزشــمندی تالش و ... بخشی از آثار 

در زمانی که فرزند نیاز دارد برای شــرکت در آموزش مدرسه 
از تلفن همراه استفاده کند، مانند کالس های برنامة شاد، برخی 
والدین از خریدهای کوچک و بزرگ روزانه تا سفر و انجام امور 
خارج از خانه، صرف نظر نمی کنند و با این عبارت که »حاال بعداً 
فیلمــش را می بینی« یا اینکه »بیا توی راه در کالس شــرکت 
کن« و ... طوری وانمود می کنند که این آموزش چندان رسمی 
و پراهمیت نیست. در این شرایط نمی توان انتظار داشت پیگیری 
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لیالصمدی

گفت وگو با اردوان مجیدی، پژوهشگر حوزة تعلیم وتربیت

اشاره
اردوانمجیدی، پژوهشگر و دانش آموخته رشتة مهندسی 
رایانه اســت که زمینة اصلی پژوهشی وی، مهندسی سیستم 
و طراحی سیســتم های نهادی و اجتماعی است. وی در کتاب 
»نظامبرتر:آینــدةآموزشوآموزشآینده« )1380( با 
رویکردی آینده نگرانه و از زاویة مهندسی، نظام تحوالت جامعه 
را به عنوان مطالبه ای برای نظام تعلیم وتربیت تعریف کرده و بر 
این اساس به تبیین مأموریت نظام تعلیم وتربیت پرداخته است. 
مجیدی به دنبال پژوهش نظری صرف نیســت، بلکه آن گونه 
پژوهش های نظری  را مدنظر دارد که ســازوکارهای عملیاتی را 
در حد نظریه پردازی ها داشــته باشد و بتواند به شکل معماری 
منســجمی یک نظام را طراحی کند و این معماری و نظام در 

بدنة جامعه اجرا شود.
 مجیدی در حوزة برنامة درســی نیز به مدل سازی پرداخت. 
او با تأســیس »مدرســة حکمت« در میدان عمل وارد شــد 
و مدل برنامة درســی خود را اجرا کــرد. مجیدی در تازه ترین 
اثــر خود، کتاب »گذاردربحران« )1399(، تغییر آرایشــی 
را که در شــرایط بحرانی کرونا و نیز شرایط پساکرونا در نظام 
تعلیم وتربیت اتفاق می افتد، تحلیل و بررســی کرده و معماری 
نظام گذار را با مقایســه ای بین معماری نظام کنونی و معماری 
نظام برتر تبیین کرده است. آنچه در ادامه می خوانید، مختصری 
از گفت وگوی ما با اردوان مجیدی پیرامون مباحث مطرح شده 

در همین کتاب است.

 چهضرورتیبراینوشتنکتاب«گذاردربحران»
احســاسکردید؟مخاطباناینکتابچهکســانی

هستند؟
 ما در شــرف تحولــی عمیق در جامعه هســتیم. تمدني 
سایبری در حال شکل گیری است که شکل جدیدی از زندگی 
و پدیده های متفاوتی را در دل خود ایجاد می کند. ما باید از این 
پدیده ها به شــکل مناسبی استفاده کنیم و درگیر آن ها شویم. 
مأموریت نظام تعلیم وتربیت، همان طور که من در کتاب »نظام 
برتر« به آن پرداخته ام، این است که بچه ها را برای ایفای نقش 

در جامعه و همین طور ساختن جامعة آینده تربیت کند.
وقتــی می خواهیــم برای جامعــه ای که با ســرعت حرکت 
می کند،  نســخه بپیچیم، اگر نســخة ما فقط به وضعیت فعلی 
جامعه بپردازد، هر وقت به آن برســیم، باز هم عقب هســتیم. 
پس باید جلوتر را ببینیم. اگر قرار است بچه ها نیازهای جامعه 
را بســازند، بایــد بچه هایی را تربیت کنیم کــه از جامعة خود 
جلوتر باشــند؛ آن قدر جلوتر که بتوانند دست جامعه را بگیرند 
و آن را به جلو بکشــند. تعلیم وتربیت و مدرسه در جامعه نقش 
توســعه دهنده دارند. اگر این طور باشد، وقتی شما وارد فضای 
مدرسه می شوید، باید احساس کنید از جامعة معمول چند پله 

جلوتر آمده اید و وارد جامعه ای پیشرفته تر و غنی تر شده اید. 
یعنی شما در مدرســه باید احساس کنید به محیطی 

وارد شــده اید که فرهنگ و فهم 10 ســال بعد را 
دارد؛ محیطی که باورها و مهارت هایی که 10 

تجربة
 يك پله گذار
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سال بعد در جامعه جاری می شوند، در آن 
جاری هستند.

بحران کرونا جامعــة تعلیم وتربیت را درگیر یک 
شــوک کرد و این بحران جامعه را واداشــت اتفاقاتی 
را رقــم بزند. کتاب »گذار در بحــران« وضعیت جاری ما را 
تبیین می کند. مخاطبان این کتاب هم زمان پنج قشر هستند. 
تحول اتفاق نمی افتد، مگر اینکه اقشــار پنج گانة دانش آموزان، 
خانواده ها، مربیان، توســعه دهندگان بسترها و زیرساخت های 
تعلیم وتربیت و متولیان ســکوها )پلتفرم های رایانه ای و نظایر 
آن ها(، و برنامه ریــزان و متولیان نظام تعلیم وتربیت که در این 

زمینه نقش دارند، بتوانند درست بازی کنند.

 ازنظریههاییکهدرکتابگذاردربحرانبهآنها
پرداختهایدیاتئوریحاکمبرکتابتان،بفرمایید.

 در ایــن کتــاب نظریه پردازی های متفاوتــي از زاویه های 
علوم اجتماعی، فناوری اطالعــات و تعلیم وتربیت در کنار هم 
قرار گرفته اند. سعی کرده ام نظریه هایی را که 
شالوده های نظام تعلیم وتربیت را می سازند، در 
یــک مدل معماری یکپارچه و همگون تبیین 

کنم.
یک وجه آن، نظریة تحول در شــکل گیری 
یک تمدن متفاوت اســت کــه به آن »تمدن 
سایبری« می گوییم. بحث ما فقط این نیست 
کــه از فناوری جدید اســتفاده می کنیم. این 
فنــاوری جنس زندگی مــا را عوض می کند 
و عوامل شــکل دهندة مدنیــت را در جامعة 
ما تغییر می دهد. قاعدتــًا این عوامل باید در 
نظام های تعلیم وتربیت هــم مورد توجه قرار 

گیرند.
نظریــة دیگــر ایــن کتــاب، حکمرانی و 
ساختارهای حکمرانی در این تمدن سایبری 
اســت. از این زاویه به این نظریه پرداخته ام که اگر می خواهید 
یک نظام عملیاتی داشته باشید و یک حکمرانی را در پهنة نظام 

حاکمیتی ایجاد کنید، چطور می توانید این اتفاق را رقم بزنید.
به تعلیم وتربیت در حوزة برنامة درســی نیز از این زاویه ورود 
پیدا کردم که چگونه عناصر اصلی برنامة درســی کنار هم قرار 
می گیرند و بافت یکپارچه و همگونی را برای برنامة درسی در 

فضای در حال شکل گیری به وجود می آورند.
نظریة دیگر، رویکرد استاد- شاگردی است. در نظام صنعتی، 
شــیوة تولید کارخانه ای و انبوه مربی را به مجری فرمان های 
نظام رسمی تعلیم وتربیت تبدیل کرد، اما االن نقش مربیگری 
و اســتادی دارد، به معلم برمی گــردد و اختیاراتی به او داده 

می شود. در ارتباط با مدل های سکوها و نقش و جایگاه آنان نیز 
بحث های نظری متفاوتی در کتاب آورده ام.

 شــمادرکتابگذاردربحراناشــارهکردهاید،
نظامرسمیکهتأکیدشبرتمرکزوهمگراییمحتواو
روشهایآموزشــیبود،مجبورشددردورانکرونااز
مواضعخودبهنوعیکوتاهبیاید.رویکردتمرکزگرایی

نظامآموزشوپرورشراچگونهمیبینید؟
 در دفاع از نظام متمرکز گفته می شود، ما برای اینکه عدالت 
آموزشــی را برقرار کنیم، باید نظام متمرکزی داشته باشیم که 
همه یکســان باشــند؛ در صورتی که نظام توزیع شده الزامًا به 
معنای از بین رفتن عدالت نیست، بلکه گاه ممکن است تمرکز 
کاماًل ناعادالنه انجام شود. اگر بتوانیم نظام تعلیم وتربیتی ایجاد 
کنیم که متناسب با شرایط محیطی و نیازمندی های جامعة ما 

باشد، آن موقع توانسته ایم عدالت آموزشی برقرار کنیم.
اینکه یک تولیت واحد و الگوی همسانی را به همه جا تجویز 
کنیم، در شــرایط جامعة تمدنی امروز جــواب نمی دهد. ما با 
جامعه ای مواجه هســتیم که »تحول سریع«، »افزایش تنوع« 
و »پیچیدگی«، ســه ویژگی بارز آن هســتند. این خصوصیات 
سه گانه و نبود تمرکز در ذات تمدن سایبری نهفته است. شما 
برای ایجــاد تعلیم وتربیــت در این 
تمدن مجبورید و راه دیگری هم 
ندارید کــه از نظام متمرکز 
کنده شوید و به سراغ نظام 
متکثر  توزیع شده،  چابک 
و متنوع بروید که به افراد 
اجازه می دهد درگیر میدان 
شوند و خالقیت خود را بروز 
دهند. ما االن شــاهد تجربة 
محدود آن در پلة گذار هستیم. 

مطلوباستکه
خانوادهعالوهبر
اینکهولیکودک
است،مرشد،
مربیوراهبر
کودکباشد
معلماننشان
دادهانداگرشما
میدانبازیرادر
اختیارشانقرار
دهید،آنهاهم
خالقمیشوند

به تعلیم وتربیت در حوزة برنامة درســی نیز از این زاویه ورود 
پیدا کردم که چگونه عناصر اصلی برنامة درســی کنار هم قرار 
می گیرند و بافت یکپارچه و همگونی را برای برنامة درسی در 

فضای در حال شکل گیری به وجود می آورند.
نظریة دیگر، رویکرد استاد- شاگردی است. در نظام صنعتی، 
شــیوة تولید کارخانه ای و انبوه مربی را به مجری فرمان های 
نظام رسمی تعلیم وتربیت تبدیل کرد، اما االن نقش مربیگری 
و اســتادی دارد، به معلم برمی گــردد و اختیاراتی به او داده 

می شود. در ارتباط با مدل های سکوها و نقش و جایگاه آنان نیز 
بحث های نظری متفاوتی در کتاب آورده ام.

برای ایجــاد تعلیم وتربیــت در این 
تمدن مجبورید و راه دیگری هم 
ندارید کــه از نظام متمرکز 
کنده شوید و به سراغ نظام 
متکثر  توزیع شده،  چابک 
و متنوع بروید که به افراد 
اجازه می دهد درگیر میدان 
شوند و خالقیت خود را بروز 
دهند. ما االن شــاهد تجربة 
محدود آن در پلة گذار هستیم. 

حاکمیتی ایجاد کنید، چطور می توانید این اتفاق را رقم بزنید.
به تعلیم وتربیت در حوزة برنامة درســی نیز از این زاویه ورود 

سه گانه و نبود تمرکز در ذات تمدن سایبری نهفته است. شما 
برای ایجــاد تعلیم وتربیــت در این  به تعلیم وتربیت در حوزة برنامة درســی نیز از این زاویه ورود 

پیدا کردم که چگونه عناصر اصلی برنامة درســی کنار هم قرار 
می گیرند و بافت یکپارچه و همگونی را برای برنامة درسی در 

فضای در حال شکل گیری به وجود می آورند.
نظریة دیگر، رویکرد استاد- شاگردی است. در نظام صنعتی، 
شــیوة تولید کارخانه ای و انبوه مربی را به مجری فرمان های 
نظام رسمی تعلیم وتربیت تبدیل کرد، اما االن نقش مربیگری 
و اســتادی دارد، به معلم برمی گــردد و اختیاراتی به او داده 

می شود. در ارتباط با مدل های سکوها و نقش و جایگاه آنان نیز 
بحث های نظری متفاوتی در کتاب آورده ام.

برای ایجــاد تعلیم وتربیــت در این 
تمدن مجبورید و راه دیگری هم 
ندارید کــه از نظام متمرکز 
کنده شوید و به سراغ نظام 
متکثر  توزیع شده،  چابک 
و متنوع بروید که به افراد 
اجازه می دهد درگیر میدان 
شوند و خالقیت خود را بروز 
دهند. ما االن شــاهد تجربة 
محدود آن در پلة گذار هستیم. 
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اصل این ماجرا در پله های بعدی است که در کتاب »نظام برتر« 
به آن اشاره کرده ام.

 چالشهایاساسینظامتعلیموتربیتدردورةفعلی
راچهمیدانید؟

 مهم ترین چالشی که آموزش وپرورش ما با آن مواجه است، 
بحران هویت و مأموریت آن اســت. آموزش وپرورش نمی تواند 
به ســادگی به این سؤال پاسخ دهد که چرا هست و چرا بچه ها 
را به مدرسه می فرستیم. ما با مسائل فنی، تکنیکی و عملیاتی 
کنار می آییم و برای آن راه حل پیدا می کنیم. آنچه کنار آمدن 
با آن برای ما مشکل است، فهم تغییر، ماهیت تغییر و باورکردن 

تغییری است که در حال اتفاق افتادن است.

 بهنظرشمادردورانپســاکروناچهتغییراتیرا
نســبتبهدورانقبلازکرونادرنظامتعلیموتربیت

خواهیمداشت؟
 تمام مشــخصه هایی کــه در آمــوزش دوران کرونا اتفاق 
افتاده انــد و اتفاق می افتند، در تعلیم وتربیت تمدن ســایبری 
وجود داشــته اند. یعنی اگر ما این مســیر را می رفتیم )بدون 
بحران کرونا(، دیر یا زود این شیوة آموزشی که در دوران کرونا 
اجرا شــد، کم وبیش در نظام تعلیم وتربیت اتفــاق می افتاد. با 
کرونا نظام تعلیم وتربیت مجبور شد این شیوه را بپذیرد. وقتی 
مدرســه های ما در پساکرونا دوباره شکل بگیرند، به سادگی به 
مدل تعلیم وتربیت قبل از کرونا بر نخواهند گشــت. اتفاقی که 
االن می افتــد، همة خصوصیت نظــام تعلیم وتربیت مطلوب را 
شامل نمی شود. بلکه به خاطر شرایطی که کرونا دارد، طیفی از 

این خصوصیات انتخاب می شوند.این خصوصیات انتخاب می شوند.
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»خودفراگیری« یکی از خصوصیات مطلوب این شــرایط بود که 
در نظام تعلیم وتربیت اتفاق افتاد. خودفراگیری به این معناســت 
که بچه ها خودشــان یاد بگیرند و درگیر یادگیری شــوند و مربی 
به عنوان تسهیل کننده و راهنما کنار آن ها باشد. ما اجازه نمی دادیم 
خانواده هــا در فضــای تعلیم وتربیت مداخله کننــد. اما االن نظام 
تعلیم وتربیت مجبور شده است نقش مربیگری را به خانواده بدهد 
و مجبور است در آینده نیز این روال را ادامه دهد. مطلوب است که 
خانواده، عالوه بر اینکه ولی کودک است، مرشد و مربی کودک باشد 

و راهبری کودک را نیز به او برگردانیم.
استفاده از بسته های آموزشــی و ابزارها و فناوری نیز نمونه های 
دیگری از ابعاد نظام تعلیم وتربیت تمدن ســایبری هستند که در 

شرایط کرونایی محقق می شوند.
یکی از مطلوبیت هایی که در نظام تعلیم وتربیت تمدن ســایبری 
وجود دارد، اما در شــرایط کرونایی محقق نشده، آموزش مبتنی بر 
کاربرد است. در نظام کرونا به این نوع آموزش نیازی احساس نشد 
و تعلیم وتربیت به ســراغ این مطلوبیــت نرفت. بچه ها باید زندگی 
واقعی را در مدرســه تجربه کنند )آمــوزش زندگی(. اما این اتفاق 

اکنون رقم نمی خورد.
هنوز برنامه ریزان نظام آموزشی ما متوجه نشده اند کتاب درسی از 
گردونة تعلیم وتربیت ما خارج شده است. مدیران نظام تعلیم وتربیت 
اعالم می کنند کتاب درســی را به بســتة آموزشی تبدیل کردیم، 
در صورتی که بستة آموزشــی کتاب درسی چندرسانه ای نیست. 
بلکه نوع متفاوتی از هدف های آموزشی و نوع متفاوتی از شیوه ها و 

فرایندهای آموزشی در آن جاری است.

 فکرمیکنیدمعلمانتوانســتهاندباشــرایطکرونا
بهدرستیهماهنگشوند؟عملکردآنانراچگونهارزیابی

میکنید؟
 بهترین قشــری که در این مدت عمل کرده اســت، معلمان 
بوده اند. آن ها توانسته اند خودشــان را تطبیق دهند و از خودشان 
خالقیت نشان داده اند. معلمان بیشتر از همه بار نظام آموزشی را به 
دوش می کشند. اکنون معلمان میدان به نسبت بازتری را پیدا کرده  
و نشان داده اند اگر شــما میدان بازی را در اختیارشان قرار دهید، 

آن ها هم خالق می شوند.آن ها هم خالق می شوند.
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بيشتر آموزشــگران و استادان در حال حاضر با اين موضوع رودررو هستند که چگونه بايد شيوه های 
جديــد يادگيری را با راهبردهای فعلی ياددهیـ  يادگيری در محيط کالس و کار، تلفيق و يکپارچه 
كنند. مؤلفان اين کتاب بر اين عقيده اند، يادگيری الکترونيکی صرفًا به ديجيتال کردن محتوای آموزش 
سنتی محدود نمی شود، بلکه رويکرد جديدی است که برای طراحی و تشکيل هر نظام آموزشی خوب، 
همة جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را بررسی و مورد رسيدگی دقيق قرار می دهد. در اين کتاب، 
بيش از پنج سال تجربة کار عملی مؤلفان در زمينة آموزش از راه دور مبتنی بر وب، در دانشگاه اوپن 

هلند، منعکس شده است.

موضوع کتاب، شــرح شــيوه های آموزش مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی فناوري ارتباطات است. 
نگارندگان کوشــيده اند با تدارک محيطی بــرای يادگيری اصول، مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی 
فنــاوري ارتباطات، بر برخی از موانع محيط های يادگيری حضوری غلبــه يابند و مديران را در ادارة 
بهتر ســازمان های خويش ياری كنند. عنوان هاي برخی مباحث مندرج در کتاب عبارت اند از: کليات 
يادگيری الکترونيکی؛ الگوهای طراحی برنامة درسی و آموزش در محيط های الکترونيکی؛ ويژگی های 
عناصر برنامة درسی الکترونيکی؛ محتوای الکترونيکی؛ نقش معلم در محيط های يادگيری الکترونيکی؛ 

يادگيری ترکيبی؛ و ارزشيابی کيفيت دوره های يادگيری الکترونيکی.

مؤلفان در اين کتاب ابتدا کلياتی در زمينة آموزش الکترونيکی آورده  و تاريخچة ارزشــيابی آموزش 
الکترونيکی در ايران و ساير کشورها را بررسي كرده اند. در ادامه، الگوها، چارچوب و مدل های پرکاربرد 
و مشــهور ارزشيابی آموزش الکترونيکی، از ســال ۲۰۰۰ تاکنون، معرفي شده اند. عوامل، مالک ها و 
نشــانگرهای الگوی پيشــنهادی آموزش الکترونيکی نيز به تفصيل آورده شده اند و الگوها، چارچوب 
و مدل های موجود به دقت تحليل شــده اند. در نهايت نيز اين دو مؤلف، در زمينة ارزشــيابی آموزش 

الکترونيکی برای ايران، الگويی ارائه كرده اند.

  نظام جامع يادگيری الکترونيکی (الزامات آموزشی، فنی و سازمانی)
 نويسنده: ويم يوخم، يرون وان مرينبور و راب کوپر

 مترجمان: دکتر بي بی عشرت زمانی و سيدمجيد عبدالهی
 سال نشر: ۱۳۹۰

 ناشر: سمت

  يادگيری الکترونيکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشيابی
 نويسندگان: دکتر محمد عطاران، دکتر فرهاد سراجی

 سال نشر: ۱۳۹۰
 ناشر: دانشگاه بوعلی سينا

  ارزشيابی آموزش الکترونيکی (راهنمای عملی)
 نويسندگان: دکتر زينب گلزاری، دکتر عليرضا کيامنش

 سال نشر: ۱۳۹۵
 ناشر: طاليی پويندگان دانشگاه

مؤلفان در اين کتاب ابتدا کلياتی در زمينة آموزش الکترونيکی آورده  و تاريخچة ارزشــيابی آموزش مؤلفان در اين کتاب ابتدا کلياتی در زمينة آموزش الکترونيکی آورده  و تاريخچة ارزشــيابی آموزش 
الکترونيکی در ايران و ساير کشورها را بررسي كرده اند. در ادامه، الگوها، چارچوب و مدل های پرکاربرد الکترونيکی در ايران و ساير کشورها را بررسي كرده اند. در ادامه، الگوها، چارچوب و مدل های پرکاربرد 
 تاکنون، معرفي شده اند. عوامل، مالک ها و  تاکنون، معرفي شده اند. عوامل، مالک ها و 
نشــانگرهای الگوی پيشــنهادی آموزش الکترونيکی نيز به تفصيل آورده شده اند و الگوها، چارچوب نشــانگرهای الگوی پيشــنهادی آموزش الکترونيکی نيز به تفصيل آورده شده اند و الگوها، چارچوب 
و مدل های موجود به دقت تحليل شــده اند. در نهايت نيز اين دو مؤلف، در زمينة ارزشــيابی آموزش و مدل های موجود به دقت تحليل شــده اند. در نهايت نيز اين دو مؤلف، در زمينة ارزشــيابی آموزش 

بيشتر آموزشــگران و استادان در حال حاضر با اين موضوع رودررو هستند که چگونه بايد شيوه های بيشتر آموزشــگران و استادان در حال حاضر با اين موضوع رودررو هستند که چگونه بايد شيوه های 
جديــد يادگيری را با راهبردهای فعلی ياددهیـ  يادگيری در محيط کالس و کار، تلفيق و يکپارچه جديــد يادگيری را با راهبردهای فعلی ياددهیـ  يادگيری در محيط کالس و کار، تلفيق و يکپارچه 
كنند. مؤلفان اين کتاب بر اين عقيده اند، يادگيری الکترونيکی صرفًا به ديجيتال کردن محتوای آموزش كنند. مؤلفان اين کتاب بر اين عقيده اند، يادگيری الکترونيکی صرفًا به ديجيتال کردن محتوای آموزش 
سنتی محدود نمی شود، بلکه رويکرد جديدی است که برای طراحی و تشکيل هر نظام آموزشی خوب، سنتی محدود نمی شود، بلکه رويکرد جديدی است که برای طراحی و تشکيل هر نظام آموزشی خوب، 
همة جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را بررسی و مورد رسيدگی دقيق قرار می دهد. در اين کتاب، همة جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را بررسی و مورد رسيدگی دقيق قرار می دهد. در اين کتاب، 
بيش از پنج سال تجربة کار عملی مؤلفان در زمينة آموزش از راه دور مبتنی بر وب، در دانشگاه اوپن بيش از پنج سال تجربة کار عملی مؤلفان در زمينة آموزش از راه دور مبتنی بر وب، در دانشگاه اوپن 

موضوع کتاب، شــرح شــيوه های آموزش مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی فناوري ارتباطات است. موضوع کتاب، شــرح شــيوه های آموزش مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی فناوري ارتباطات است. 
نگارندگان کوشــيده اند با تدارک محيطی بــرای يادگيری اصول، مبانی، طراحی، اجرا و ارزشــيابی 
فنــاوري ارتباطات، بر برخی از موانع محيط های يادگيری حضوری غلبــه يابند و مديران را در ادارة فنــاوري ارتباطات، بر برخی از موانع محيط های يادگيری حضوری غلبــه يابند و مديران را در ادارة 
بهتر ســازمان های خويش ياری كنند. عنوان هاي برخی مباحث مندرج در کتاب عبارت اند از: کليات 
يادگيری الکترونيکی؛ الگوهای طراحی برنامة درسی و آموزش در محيط های الکترونيکی؛ ويژگی های 
عناصر برنامة درسی الکترونيکی؛ محتوای الکترونيکی؛ نقش معلم در محيط های يادگيری الکترونيکی؛ عناصر برنامة درسی الکترونيکی؛ محتوای الکترونيکی؛ نقش معلم در محيط های يادگيری الکترونيکی؛ 

يادگيری ترکيبی؛ و ارزشيابی کيفيت دوره های يادگيری الکترونيکی.

  يادگيری الکترونيکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشيابی
 نويسندگان: دکتر محمد عطاران، دکتر فرهاد سراجی

۱۳۹۰ سال نشر: ۱۳۹۰ سال نشر: ۱۳۹۰
 ناشر: دانشگاه بوعلی سينا
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ــا همگام ب
عصر جديد

ديگر مدرسه مثل
 قبل نخواهد شد

فضـاي مجـازي،
 شمشير دو لبه

ــات ُمصِلحـ
آموزش مجازى

 امير مرادیصادق  حامدی نسبحسين غفارینسرين انصاری

ماهنامـة آموزشــى، تحليلـى و اطالع رســانى براى معلمان و
دانشجـومعلمـان و كارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

دورة  هفدهـــــــم ، 1400
1 3 4 شمـــارة پــى درپــى 
32 صفحه ، 35000 ريال

8
w w w . r o s h d m a g . i r

محورهاي برگزاري
* توليد محتواي الكترونيكي براي كليه دروس كتاب هاي درسي دوره ها و پايه هاي 

تحصيلي (ابتدايي، متوسطه اول، متوسطه دوم: شاخه نظري، فني وحرفه اي و كاردانش)
* فيلم  * انيميشن  * موشن

* اينفوگرافي  * بازي هاي تعاملي  * تصوير سه بعدي
* پادكست  * صوت  * گرافيك

بدين وسيله از كليه معلمان، (هنرآموزان، مدرسان)، كارشناسان و كاركنان آموزشي، 
دانش آموزان، شركت ها و مؤسسات علمي آموزشي دعوت مي شود جهت ثبت نام و 

كسب اطالعات بيشتر به آدرس    roshd.ir   (جشنواره توليد محتوا)
 مراجعه نمايند. 

به آثار منتخب، ضمن حمايت جوايز نفيس تعلق خواهد گرفت.

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:برگزار مي كند

شروع ثبت نام : 25 ارديبهشت  تا 15 مرداد ماه 1400 هجري شمسي

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�دد���ن ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار مي كند:

 ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د ���واره �و�ید ���وای ال��رو�ی�ی ر�د

از ارسال فيلم هاي تدريس معلم خودداري نموده و صرفا محتواهاي چند رسانه اي 
قابل پذيرش مي باشد.

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�ی �عاو�� آ�وزش ا�تدا

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

�عاو�� آ�وزش ��و��ه

���وری اسال�ی ا�ان
وزارت آ�وزش و �ورش

���� اطالع رسا�ی و روا�ط ��و�ی

با همكاري:

 سال �و�ید،
��ی � و ما�ع زدا�ی �

۱۴۰۰


