
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.
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