
چکیده
در حال حاضر آموزش های مجازي و از راه دور محور 
توسعة آموزش های الکترونیکی در بیشتر کشورهاي 
جهان اســت اســاس آموزش از راه دور بر استقالل 
یادگیرنده استوار است. یادگیرندة مستقل با تجربیات 
و ادراکات خودنظارتی و خودهدایتی، متون دریافتی 
را تحلیل و دنیای اطالعاتی خود را می سازد. آموزش 
الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های آموزش از راه 
دور، می تواند عالوه بر رفع محدودیت ها، محرومیت ها 
را نیز مرتفــع کند. صرفه جویــی در زمان، کاهش 
هزینه ها، تبدیل آموزش ســنتی به یادگیري سیار با 
انگیزه، و افزایش کارایی و گسترش عدالت آموزشی، 
از مهم ترین علل رشــد و موفقیت این شیوة نوین در 

توسعة آموزش و یادگیري است.
به گزارش «یونیسف»، ۲58 میلیون کودک و نوجوان 
در دنیا هنوز نمی توانند در مدرسه حاضر شوند. 6۱7 
میلیون کودک و نوجوان نیز سواد پایه، شامل خواندن 
و حساب کردن ســاده را نیاموخته اند. در این میان 
دختران در وضعیت شــکننده تری نسبت به پسران 
به سر می برند. از ســوی دیگر، یونیسف اعالم کرده 
است که در وضعیت کنونی جهان ۲7 میلیون کودک 
در مناطق بحران زده پشــت درهای بســتة مدرسه 
مانده اند، یا روی زمین های ســوخته و ویران شــدة 
مدرسه ها ســرگردان هستند. در کشور ما نیز وزارت 

کلیدواژه ها: 
مدرسة مجازی، 
محیط یادگیری مجازی، 
یادگیری الکترونیکی، 
آموزش الکترونیکی، 
کوویدـ۱۹، 
ارزشیابی مبتني بر 
شایستگی

يادگیری مؤثر در مدرسة مجازی

)EMBA( مهناز کارکن، هنرآموز رشته شبكه و نرم افزار رایانه، كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پردیس پیرایش، هنرآموز رشته شبكه و نرم افزار رایانه، دكترای كامپیوتر )مازندران(

بتول حجتی، هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه، کارشناسي ارشد كامپیوتر )گلستان(

آموزش وپرورش به سبب شیوع ویروس کوویدـ 19 با 
آموزش های رسمی تلویزیونی و آموزش های غیررسمی 
معلمان در انواع پلتفرم ها، به ویژه پیام رسان ها و البته 
با پلتفرم اختصاصی الکترونیکی شــبکة اجتماعی 
دانش آموزی «شاد» سعی کرد، در این خیز بین المللی 
هم پای دیگر کشــورها باشد و مدرســة مجازی را 

جایگزین مدرسة واقعی کند.
در این مقالــه، ضمن معرفــی ویژگی های محیط 
یادگیری مجازی، به قابلیت هــای آن می پردازیم و 
یادگیــری در محیط آموزش  اهمیت نقش فرهنگ 
مجازی و اهمیت ارزشیابی الکترونیکی را در شرایط 
فعلی که نظام آموزشــی با شیوع ویروس کوویدـ 19 

مواجه است، مشخص می کنیم.
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مقدمه
یکی از مهم ترین دستاوردهاي عصر فناوري اطالعات، 
آموزش مجازی است که به ویژه در ایام شیوع کوویدـ 
19 با توقف آموزش حضوری، توسعة چشم گیری یافته 
است. در این نوع از آموزش، بسیاري از محدودیت هاي 
آموزش ســنتی رفع شده است، به طوری که می توان 
آموزش مجــازی را مقدمــه ای براي تحقق شــعار 
»آموزش در هر زمان و در هر مکان« به عنوان یکی از 
جنبه های حقوق بشر دانست که عبارت است از ایجاد 

فرصت های برابر آموزشی براي همگان.
»هر کودکی باید از حق آموزش برخوردار باشد«، 
شعاری است که »یونسکو«، برای روز جهانی آموزش 
در 2020 برگزیده اســت. آنچه تحقق این شعار را 
رویــا نمی پندارد، این باور اســت که راه رســیدن 
کودکان به مدرسه و دستیابی به محتوای آموزشی، 
اکنون تنها حضور در کالس درس نیســت. یونیسف 
از ســال ۲0۱۸ خیز بزرگی برای آموزش از راه دور 
برداشــته اســت. از جمله آموزش هــای نامتعارف 
مانند ســوادآموزی دیجیتال، آموزش های رادیویی 
و تصویــری، و همچنین مجهز کــردن کمپ های 

پناهندگی و مناطق بحرانی به رایانه.
کوویــد ـ 19 در همین برهه تنها اهرم فشــاری 
است که توســعة آموزش های مجازی و الکترونیکی 
را در پــی دارد. میزان توفیق در این مســیر، به ویژه 
در آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی که سازوکار 
آموزش های عملی و کارگاهی الزم دارد، پژوهشــی 
همه جانبه می طلبد که در حوصلة این مقاله نیست، 
اما پیشنهادهای این نوشتار می توانند راهگشا باشند.

امروزه مخاطبان این شــیوة آموزشــی با داشتن 
فقط یک تلفن هوشــمند در هر جایی می توانند با 
سیستم های مدیریت آموزشی تعامل کنند و آموزش 

الزم را بگیرند.

پیشینة سیستم های نوین مدیریت آموزشی
آموزش مجازی در کشــور ما صنعتی نوپا به شمار 
می رود، اما مراکز آموزشی می کوشند هرچه سریع تر 
الگویی متناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور 
در زمینة آموزش های مجازی ارائه کنند. اجراي این 
سیستم نوین آموزشی در اواخر دهة 1370 در دستور 
کار وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوري قرار گرفت.

در روز جهانی آموزش در دومین ســال برگزاری در 
ژانویة2020، مجمع عمومی ســازمان ملل، با تأکید 
بر نقش آموزش در گسترش صلح و پیشرفت، اعالم 

کرد: بدون آموزش فراگیــر و کیفی، و فرصت هایی 
کــه این آموزش در طول زندگی برای همگان ایجاد 
می کند، کشــورها نمی توانند در موضوع هایی مانند 
برابری جنسیتی و شکستن چرخة فقر که میلیون ها 
کودک و نوجوان را وادار به رهاکردن آموزش می کند، 

رهایی پیدا کنند.
 روش های نوین در این حوزه با هدف آسان سازی 
فرایند آموزش براي تمام افراد جامعه در حال بهبود 
و توسعه هستند. آموزش الکترونیکی روش نوینی از 
آموزش اســت و محیط آن شامل بیشتر ویژگی های 
محیط فیزیکی کالس درس می شود. یادگیرندگان 
از طریق آن با مــدرس ارتباط می گیرند و محتواي 
Shiraz Univer� [آموزشــی را دریافت می کننــد 

sity, E�Learning Definition, 2010[. این روش، 

عبارت اســت از فرایند آموزش و یادگیري به کمک 
سیستم های الکترونیکی و شامل همة آموزش هایی 
است که با اســتفاده از ابزارهاي الکترونیکی، اعم از 
صوتی، تصویري، رایانه ای، شبکه ای و آزمایشگاه های 
Shiraz Uni� [مجازی و مشــابه آن انجام می شود 

بــا   .]versity, History of E�Learning, 2010

اینکــه برخی معتقدند، مهم ترین ســرمایة آموزش 
الکترونیکی، محتواي آموزشی آن است، نگارندگان بر 
این باور تأکید ندارند. به نظر می رسد تولیدکنندگان 
محتوای الکترونیکي بــرای اینکه قوانین حمایت از 
حقوق پدیدآورندگان و صاحبان محتواي الکترونیکی 
آموزشی و نظارت بر اجرای آن ها را هم ارز تولید کتاب 
ارزش گذاری کنند، درصدد هستند این طور به جامعه 
القا کنند که محتوای این آموزش ها ســرمایة اصلی 
است. با وجود این، حمایت از حقوق تولیدکنندگان 

در هر صنفی مورد تأکید است.
شاید از نگاه یک متخصص یادگیری، تمرکز روی 
یادگیری الکترونیکــی در دوره های تحصیلی نظام 
آموزشــی صحیح تر باشــد تا پرداختــن به آموزش 
الکترونیکــی، محتوای  یادگیری  الکترونیکــی. در 
دیجیتال تولیدشــده فقط نیمی از مسیر یادگیری 
است. همان طور که با داشتن بهترین برنامه و کتاب 
درســی، یادگیری اتفاق نمی افتد، با داشتن بهترین 
محتــوای الکترونیکی نیز یادگیری رخ نمی دهد. در 
آموزش الکترونیکی حدود نیمی از محتواي آموزشی 
توســط مدرس تولید و تدریس می شــود و بقیه با 
تعامل و تجربة  یادگیرندگان به وجود می آید. بنابراین 
نیم دیگر مســیر یادگیری بر تجربــة یادگیرندگان 

استوار است.

یکی از مهم ترین 
دستاوردهاي عصر 
فناوري اطالعات، 

آموزش مجازی 
است که به ویژه در 
ایام شیوع کووید 

19 با توقف آموزش 
حضوری، توسعة 

چشم گیری یافته 
است

شاید از نگاه 
یک متخصص 

یادگیری، تمرکز 
روی یادگیری 

الکترونیکی در 
دوره های تحصیلی 

نظام آموزشی 
صحیح تر باشد تا 

پرداختن به آموزش 
الکترونیکی. 
در یادگیری 
الکترونیکی، 

محتوای دیجیتال 
تولیدشده فقط 
نیمی از مسیر 
یادگیری است
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کالس فیزیکی، به حالت مجازی یا الکترونیکی و یا 
آموزش از راه دور انتقال دهیم، باید ابتدا یک محیط 
یادگیری مجــازی ایجاد کنیم. این محیط یادگیری 

مجازی قابلیت هایی مخصوص به خود دارد.

چالش های پیش روي آموزش الکترونیکی
با وجود مزیت های محیط یادگیري مجازي نباید 
از محدودیت های آن غفلت کرد. امكان شناســایي 
محتواها و منابع تولیدشــدة بی کیفیت و كم اعتبار 
و نشــر اطالعات متنوع و پراكنــده در این محیط، 
ناشناسي در ارتباطات، تفاوت های فرهنگي كاربران، 
و ممکن نبودن ارتباط حضوري از محدودیت های این 
محیط یادگیري است. همچنین، ضعف یادگیرندگان 
در برخورداري از مهارت های مورد نیاز براي یادگیري 
در ایــن محیط، از موانع متداول مشــاركت در این 

محیط یادگیري به شمار می رود ]لویی، 2007[.
با فراگیری جهانی بیماری کووید ـ 19 و تعطیلی 
مدارس، چالش هــای پیش روی آمــوزش مجازی 
در فراینــد طراحی، پیاده ســازی و اجرا، بیش از هر 
زمانی بروز و ظهــور یافت. وجود زیرســاخت های 
متفــاوت، از جمله زیرســاخت فنــاوري، فرهنگی، 
قانونــی و تخصصی، براي این نــوع از آموزش امري 
حیاتی اســت که مواجهة جهان آموزش از شــروع 
سال 2020 نشان داد، حتی در کشورهای پیشرفته 
برخی از این زیرســاخت ها به صــورت کامل مهیای 
دریافت آموزش های مجازی و در رأس آن ها آموزش 
الکترونیکی نیســتند. زیرساخت های فرهنگی نیز از 
جمله الزامات توســعة فناوري اطالعات و ارتباطات 
در جامعه به شمار می رود. شاید در کشور ما در امر 
ایجاد و توسعة دانشگاه مجازي و ایجاد بستر فرهنگی 
آن راه طول و درازی پیش رو داشــتیم، اما امروز با 
تکیه بر َمَثل »نیاز، مادر اختراع اســت«، باید اذعان 
داشت کوویدـ  19 این مسیر را هموار کرد تا فرهنگ 
نیــاز، روحیة مطالبه گــری و فرهنگ یادگیری های 

نوین را از نو بازسازی کند.
در این بیــن، زیرســاخت هاي فنــاوري که نیاز 
عمده براي شــروع فعالیت و اجرایی کردن آموزش 
الکترونیکی هستند، براساس تقاضای این آموزش ها 
خیلی ســریع تر از معمول فراهم شــدند. در برخی 
مناطق و کشورها، به ویژه ایران، امکانات سخت افزاری 
و نرم افــزاری به صورت یکســان توزیع نشــده اند و 
تعدادی از افــراد، به دلیل نداشــتن امکانات الزم، 
موفق نشــده اند از این آموزش ها بهره ببرند. مسائل 

VLE محیط یادگیری مجازی
محیط یادگیــري مجازي با داشــتن ویژگی های 
هر زماني، هر مكاني، چندرســانه ای، تنوع اطالعاتي 
و قابلیت های وســیع ارتباطي، امكان مناســبي را 
بــراي اصالح برنامة درســي در اختیــار طراحان و 
برنامه ریزان درسي قرار می دهد ]سراجي و عطاران، 
1390[. یادگیــري پدیده ای اســت كه در بســتر 
اجتماع و  تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می گیرد. 
باورهــا، ارزش ها و جهان بینــی حاكم بر هر جامعه، 
بر مفهــوم یادگیري، نقش یادگیرنــده، یاددهنده، 
موضوع یادگیري، شــیوة تدریس و حتي شیوه های 
ارزشیابي تأثیر می گذارد كه از تعامل بین مجموعة 
این اجزا، بســتر جدید یا فرهنگ یادگیري شــكل 
می گیــرد ]ســراجی، 1391[. در فرهنگ چیني، 
ماالیي، هندي، سعودي و ایرانی، با توجه به فرهنگ 
جمع گرایانه و پذیرش فاصلة قــدرت در یادگیری، 
یادگیری شرایط خاصي دارد. آن ها به طور جدي در 
بحث ها و فعالیت های مشاركتي شركت نمی کنند و 
حفظ طوطی وار را ترجیح می دهند. همچنین از طرح 
سؤال، شركت در گفت وگو و طرح بحث هاي انتقادي 
پرهیز می کنند. به طور كلي، فرهنگ یادگیري در این 
قبیل كشورها بیشــتر جمع گرا و معلم محور است و 
ماهیت انتقالي دارد تا ساختنی. در این فرهنگ ها بر 
ارائة مســئله و آموزش داراي چارچوب شناخته شده 
و ســاختارمند تأكید می شــود و الگوي ارتباط بین 
یادگیرندگان محدود ولي درازمدت اســت ]فاضلی، 

.]1382
در فرهنــگ یادگیري ایران، غالبًا نتیجه بر فرایند، 
و رقابت بر مشــاركت ترجیح داده می شود و پاسخ 
مســئله بســیار مهم تر از راه حل آن تلقي می شود 
]فراستخواه، 1389[. به طور كلی،  براساس یافته های 
این پژوهش هــا می توان گفت: فرهنگ یادگیري در 

ایران غالبًا:
é معلم محور است تا یادگیرنده محور؛

é محتوامحور است تا فعالیت محور؛
é نمره محور است تا یادگیری محور؛

é حفظي و انتقالي است تا ساخت و تولید دانش؛
é نتیجه محور است تا فرایندمحور ]سراجی، 1391[.

این در حالی است که در آموزش از راه دور، زمانی 
یک یادگیرنده می تواند استقالل کامل داشته باشد 
که خود تصمیم بگیرد و انتخاب کند که چه چیزی 
را یاد بگیرد تا به اهداف یادگیری خود متعهد بماند. 
برای اینکه یادگیــری را از یک فضای واقعی، مانند 

در فرهنگ 
یادگیري ایران، 
غالباً نتیجه بر 
فرایند، و رقابت بر 
مشارکت ترجیح 
داده می شود و 
پاسخ مسئله بسیار 
مهم تر از راه حل آن 
تلقي می شود



حضور و غیاب در سیســتم، تقلــب در آزمون های 
برخط و ارزشیابی فراگیرندگان، فقدان سیستم های 
تشویق و حضور مســتمر فراگیرنده در کالس های 
درســی برخط، از جمله چالش های مطرح در طول 
آموزش هــای الکترونیکی هســتند. همچنین نحوة 
آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و سازوکارهای 
آنکه فعالیت های یادگیری عملی دارند هم از موارد 
مهم و قابل تأمل در آموزش های الکترونیکی هستند.

انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی
فراینــد یاددهی ـ یادگیری مســتقل، سیســتم 
آموزشــی اســت که در آن هر یک از یادگیرندگان 
مستقل هستند و به وسیلة زمان و مکان از معلمان 
خود جدا می شوند. آنچه آموزش سنتی و الکترونیکی 
را از یکدیگر متمایز می کند،  این است که در محیط 
آموزش ســنتی، تعامــل به صــورت خودجوش در 
ارتباطات میان افراد شــکل می گیرد و خواســته یا 
ناخواســته می توان آن را در محیط آموزش سنتی 
مشــاهده کرد. ]molaeian, 2012[ اما از آنجا که 
یکــی از ویژگی های آمــوزش الکترونیکی، جدایی 
زمانی و مکانی یادگیرنده و یاددهنده است و هر کس 
می توانــد در هر زمان و در هر مکانی با اســتفاده از 
ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار کند، موضوع 
تعامل بســیار پیچیده تر از آموزش سنتی است، زیرا 
بدون تعامل نه فقط یادگیرندگان انگیزه ای برای ادامه 
دوره درسی در خود نمی بینند، بلکه یادگیری نیز به 
 .]Anderson and Alumi, 2007[ وقوع نمی پیوندد
اگر در آموزش الکترونیکی، تعامل براساس زمان را به 
دو دستة اصلی تعامل هم زمان و غیرهم زمان تفکیک 
کنیم، شــیوه ها و ابزارهای متنوعی در این دو دسته 
قرار می گیرند که می تواند یکی از شاخص های بررسی 

اثربخشی آموزش الکترونیکی باشد )شکل ـ 1(.

شــیوة تعامل هم زمان: کالس مجازی، 
جلسات گفت وگوی برخط، ویدئوکنفرانس، 
اتاق های گپ زنی، زنده )الیو( در شبکه های 

اجتماعی

شیوة تعامل ناهم زمان: استفاده از پست 
الکترونیــک، کتاب ها و مقاالت الکترونیکی 
ســایت های مرجــع، تمرین هــای  برخط، 

پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی

انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی

شکل 1. انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی 
]klink, 2006 :اقتباس از[

شکل۲. تعامل یادگیرنده و یاددهنده

یادگیرنده

محتوا یاددهنده

تعامل یادگیرنده ـ یادگیرنده

تعامل یادگیرنده ـ یاددهنده

تعامل یاددهنده ـ یاددهنده

تعامل یاددهنده ـ محتوا

تعامل محتوا ـ محتوا

تعامل  یاددهندهـ  محتوا

آموزشــی  نظــام  در  تعــادل  ایجــاد  بــرای 
حداقــل ســه عنصــر یادگیرنــده، یاددهنــده و 
محتــوا مــورد نیــاز اســت. دســته بندی دیگری 
 کــه  می توانــد  انــواع تعامــل را در بــر بگیــرد،

تعامل بین عناصر آموزش الکترونیکي است )شکل ـ 
.)2

 برنامه هــای یادگیــری الکترونیکــی از نظر مور 
)1990( بر دو مؤلفة اســتقالل یادگیرنده و »فاصلة 
مبادالتی« اســتوار است و به ســه مفهوم ساختار 
محتوای آموزشی، گفت وگوی یاددهنده ـ یادگیرنده، 
و اســتقالل عمل یادگیرنده اشــاره دارد. از آنجا که 
یکی از ویژگی های اساســی یادگیری الکترونیکی، 

با وجود مزیت های 
محیط یادگیري 
مجازي نباید از 

محدودیت های آن 
غفلت کرد
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را به صورت مناسب و کامل آماده سازیم و روشی نیز 
برای ارزشیابی و اندازه گیری کارهاي انجام شده داشته 

باشیم.

بررســی شــاد به عنوان پلتفرم تعاملی 
آموزش الكترونیكی

هدف پروژة شــاد ایجاد پلتفــرم تعاملی آموزش 
الکترونیکی اســت. این پلتفــرم از دو مؤلفه اصلی 
آموزش و الکترونیکی تشکیل می شود. بنابراین برای 
رســیدن به چارچوبی تحلیلی می باید این دو مؤلفه 

را بسط دهیم.

الف. مؤلفة آموزش
آموزش یا محیط آموزشــی، فارغ از شکل و ابزارهای 
اجتماع و تعامل آن، محیطی فعال است که بر پایة تعامل 
یاددهنده ـ یادگیرنده شــکل گرفته است تا در نهایت 
به یادگیری در یادگیرنده منجر شــود. درواقع آموزش 
کنشی فعال در جهت بسترسازی و راهبری فعالیت هایی 
است که به یادگیری می انجامند، یا به صورت مختصر، 

بسترسازی و راهبری فعالیت های یادگیری است.
با توجــه به تعریــف اجمالی ارائه شــده، محیط 
آموزشــی می بایــد کارکردهایی1 را ارائــه دهد تا 
یادگیری اثربخش را تضمین کند. برای بررســی و 
کشف این کارکردها می باید اکوسیستم یادگیری را 
بررسی و موشکافی کرد. در این راستا یکی از بهترین 
چارچوب های تحلیلی و استانداردهای موجود در دنیا 
چارچوب و استاندارد Tin Can یا همان xAPI است. 
محیط آموزشــی فارغ از فیزیکــی و الکترونیکی 

جدایــی زمانی و مکانی یاددهنده ـ یادگیرنده اســت، برای پــر کردن این جدایی، 
مور از مفهوم فاصلة مبادالتی اســتفاده کرده و معتقد است: اگر محتوای یادگیری 
الکترونیکی، دارای ســاختار غنی و باالیی باشــد، گفت وگوی میــان یاددهنده ـ 
یادگیرنــده کاهــش می یابد و بــر فاصلة مبادالتــی بین یاددهنــده ـ یادگیرنده
 افزوده می شــود. البته به همان میزان اســتقالل یادگیرنده نیــز افزایش می یابد 

.]Moodle [Internet], 2012]
 بنابرایــن می توان نتیجــه گرفت تعامل در یادگیــری الکترونیکی وقتی محقق 
می شود که طی یک مجموعه فعالیت های آموزشی، طرفین تعامل  تحت تأثیر هم 
قرار می گیرند و فرایند آموزش تکمیل می شود. آنچه می تواند این فرایند را تکمیل 
کند، ارائة فعالیت های یادگیری تعاملی اســت کــه مطابق نظریة فاصلة مبادالتی، 

تعامل همة عناصر یادگیری الکترونیک را افزایش می دهد.

اهمیت به کارگیری استانداردها در سامانه های آموزش مجازی
هدف استاندارد، ارتقاي ایمني، کیفیت و دوام تولید است. بهبود كیفیت به عنوان 
یكي از اهداف استاندارد، درخواستي مستمر است ]پیشین[. ارائة قالب های مختلف 
و توسعه دهندگان متفاوت باعث می شود که محتوای آموزشی قابل استفادة مجدد 
نباشد. همچنین وجود شرکت های مختلف با معماری های متفاوت، امکان تبادل و 

انتقال محتواهای آموزشی و اجزای سیستم های آموزشی را به حداقل می رساند.
در استفادة معلمان از این نوع آموزش ها در دوران قرنطینه و شیوع بیماری، به وضوح 
تفاوت های مختلف پلتفرم ها که عماًل از استاندارد نبودن آن ها نشئت می گیرد، باعث 
سردرگمی و کاهش کیفیت تولید محتوا شد. پلتفرم شاد نیز از این قاعده مستثنا نبود. 
اگرچه این پلتفرم در زمان کوتاهی آمادة بهره برداری شد، ولی به دلیل نداشتن قابلیت های 
مورد نیاز یک پلتفرم تعاملی آموزش الكترونیكی مورد استقبال قرار نگرفت. البته توسعة 

این پلتفرم می تواند آن را به یک محیط یادگیری مجازی استاندارد تبدیل کند.

استانداردسازی آموزش مجازی
استفاده از استانداردهای مناســب برای پلتفرم های آموزش مجازی سبب جلب 
اعتماد سرویس گیرندگان، توسعة خالقیت و نوآوری، تعمیم و توسعة آموزش های 

فرصت هــای  بــروز  و  الکترونیکــی، 
کارآفرینی در امر آموزش خواهد شد. 
سازگاری سیستم های آموزش مجازی 
با اســتانداردهای آموزش مجازی پنج 

قابلیت اصلی زیر را به همراه دارد:
é قابلیت همکاری

é قابلیت استفادة مجدد
é قابل مدیریت بودن

é قابلیت در دسترس بودن
é قابلیت ماندگاری

با ایــن وصف می تــوان گفت که در 
اتخاذ راهبرد مناسب براي پیاده سازی 
آموزش الکترونیکــي، ابتدا باید اهداف 
و دســته بندی یادگیرنــدگان را دقیقًا 
مشخص کنیم. سپس محتواي آموزشي 

بایگاني/ 
بانك سابقه یادگیري

داشبوردها

سیستم مدیریت یادگیري

دوره هاي یادگیري 
الكترونیكي

آموزش كالسي

بازي ها

شبیه سازي ها

نرم افزارهاي گوشي همراه

سامانه هاي حوزة 
كار و كسب

گزارش ها

تجزیه و تحلیل هاي 
یادگیري

نشان ها/ مدال ها/ پاداش 
عملكرد مناسب
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کارگرفته می شود.
محیــط یادگیری مجــازی باید بتوانــد ابزارها و 

شیوه های روایی و پایایی را ارائه دهد.

6. بازخورد
ذی نفعان محیط آموزشــی متنوع هستند و نظام 
آموزشــی می باید ســازوکار های مؤثری برای ارائة 
بازخورد به ذی نفعان داشته باشد. در آموزش وپرورش، 
این ذی نفعان در حلقة اول عبارت اند از: دانش آموز، 
خانــوادة دانش آموز، معلم، برنامه ریــزان آموزش و 

سیاست گذاران آموزش.

ب. مؤلفة الکترونیکی
مؤلفــة الکترونیکی ناظر بر این موضوع اســت که 
محیط آموزشــی توسط ابزارهای الکترونیکی و یا به 
بیان صریح، از طریق نرم افزار دستگاه های الکترونیکی 

هوشمند در دسترس خواهد بود.
نرم افزار، به واسطة قابلیت ها و امکانات آن، تعریف 
و تحدید می شود. بنابراین در یک چارچوب تحلیلی 
مقدماتی الزم است صورت های کلی این قابلیت ها را 

تعیین کرد که با سه وجه به این شرح قابل ارائه اند:
 

)hosted features( ۱. قابلیت های درونی
تمامی قابلیت هــا و امکاناتی که نرم افزار به صورت 

مستقل و داخلی داراست.

۲. قابلیت اتصال به سرویس های خارجی 
)connectivity to services(

فنــاوری یادگیری الکترونیکی یکــی از پویاترین 
فناوری هــای روز دنیاســت و تحــول ســریع آن 
ایجــاب می کند تا نرم افزار یک پلتفرم ملی، شــاید 
بیش از هــر نرم افزار دیگری امــکان بهره برداری از 
سرویس های مرتبط خارج از خود را پشتیبانی کند. 
بنابراین گروهــی از ویژگی های کلیدی این نرم افزار 
قابلیت ها و امکاناتی هستند که امکان اتصال آن را به 

سرویس های مرتبط فراهم می سازند.

بودن، بایستی حداقل در شش عرصه کارکردهایی را 
ارائه دهد که عبارت اند از:

۱. برنامه ریزی آموزشی
برنامة درســی ملی به عنوان یک ســند باالدستی 
بایســته ها و حدود موضوعی، کمــی و کیفی نظام 
آموزشی ۱۲ ســاله را تعیین و تبیین کرده است و 
مسئوالن و نقش آفرینان برنامه ریزی آموزشی به طور 
مستمر در این چارچوب برنامه های آموزشی ساالنه 

تا روزانه را تدوین و مدیریت می کنند. 

۲. تحویل )اشتراک گذاری( محتوا
اســتفاده و بهره مندی از )مشاهده( محتوا در واقع 
شــاید رایج ترین فعالیت یادگیری بوده و هســت. 
بنابراین هر نوع محیط آموزشی ابزارها و شیوه هایی 
را برای تحویل محتوا2 به یادگیرنده معرفی می کند.

 
۳. تعامل یاددهنده و یادگیرنده

از آنجا که محیط آموزشی بر پایه تعامل یاددهنده ـ 
یادگیرنده بنا شــده است، بدیهی اســت که ابزارها 
و شــیوه های ارتباطــی و تعاملی بیــن یاددهنده ـ 
یادگیرنده و یادگیرنده ـ یادگیرنده جایگاهی کلیدی 
دارند. البتــه در مدل های یادگیــری متفاوت وزن 
و چگونگی این تعامل ها تغییــر می کند اما همواره 

جایگاه کلیدی و بنیادین دارد.

۴. راهبری فعالیت یادگیری
امروزه یادگیری فقط از طریــق فعالیت یادگیری رخ 
می دهد. فعالیت های یادگیری بســیار متنوع هستند و 
الزامات و شــرایط محیطی متنوعی را ایجاب می کنند. 
برخی از فعالیت های یادگیری ممکن است مانند برخی از 
آزمایش های علم فیزیک، امکانات و الزامات دشواری را طلب 

کند و برخی دیگر با یک کاغذ و قلم قابل انجام باشند.

5. ارزیابی و ارزشیابی )سنجش(
در نگاه سنتی، ارزشیابی از آموخته های یادگیرنده 
صرفًا برای تعییــن نمره، ابقا یا ارتقای یادگیرنده به 
کار مــی رود و نقطة پایان فرایند آموزش و یادگیری 
تلقی می شــود. لیکــن در تلقی جدید، ارزشــیابی 
بخشــی از فرایند یادگیری است که جریان آموزش 
و یادگیری را به یکدیگر پیوند می دهد. در این نگاه 
ارزشــیابی با هدف کمک به بهبود فرایند یادگیری، 
اصالح برنامة درســی و تقویت شیوه های تدریس به 

فناوری یادگیری 
الکترونیکی 

یکی از پویاترین 
فناوری های روز 

دنیاست و تحول 
سریع آن ایجاب 

می کند تا نرم افزار 
یک پلتفرم ملی، 
شاید بیش از هر 
نرم افزار دیگری 

امکان بهره برداری 
از سرویس های 
مرتبط خارج از 

خود را پشتیبانی 
کند

صورت ت
ور

ص

صورت
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۳. قابلیت های دسترس پذیری 
)accessibility features(

منظور از این دســته از قابلیت ها، امکاناتی اســت 
که برای استفادة افرادی با معلولیت های جسمی در 
نظر گرفته شده اند. یکی از مهم ترین این قابلیت ها، 
قابلیت های مخصوص افراد نابیناست که امکان دارد، 
هر یک از دو نقش معلــم و دانش آموز را در محیط 

یادگیری مجازی ایفا کنند.
هریک از این قابلیت ها می توانند با کارکردهای محیط 
یادگیری در جدول ۱ تالقی داده شوند تا تعیین کنند، 
کدام کارکرد نیازمند کدام قابلیت برای ارائه در یک پلتفرم 
تعاملی آموزش الکترونیکی اســت. برای مثال، دریافت 
بازخورد از ذی نفعان الزم است از قابلیت های خود پلتفرم 
باشد و برای کاربران خاص نیز طراحی داخلی شود. هریک 
از سلول های این جدول، براساس کارکردهای یادگیری و 

قابلیت های پلتفرم می تواند تکمیل شود.

ارزشیابی در مدرسة مجازی
با محیط های  ارزشــیابی متناســب  شــیوه های 
یادگیری مجــازی دارای ظرفیت های متنوعی برای 
بسط مهارت های مشارکتی، تفکر انتقادی، خالقیت 
و مهارت های مدیریتی و برنامه ریزی است که عالوه 
بر یادگیــری موضوعی، این مهارت هــا را نیز مورد 
ارزشیابی قرار می دهد. در کنار مزیت های ارزشیابی 
در محیط های مجازی مبتنی بر فناوری های جدید، 
شیوه های متفاوتی از تقلب و سرقت ادبی وجود دارند 
که اعتبار این گونه ارزشیابی ها را مخدوش می سازند.

بنابراین برای تمییزگذاری بین این دو دیدگاه نسبت به 
ارزشیابی مجازی، از اصطالح »ارزشیابی از یادگیری«3 
و »ارزشــیابی برای یادگیری«4 بهره گرفته می شــود. 
اصطالح اول به ارزشیابی در پایان فرایند یادگیری تأکید 
دارد که هدف آن تعیین میزان آموخته های یادگیرنده 
است و اصطالح دوم به تدریجی، مستمر و مداوم بودن 

ارزشیابی اشاره می کند.

در  مجــازی  ارزشــیابی  چالش هــای 
آموزش های  فنی، حرفه ای و مهارتی

در فرایند ارزشــیابی مهارت های عملی، نقش محوری 
و تصمیم ســازی هنرستان و هنرآموز حفظ خواهد شد. 
در هر دو ارزشــیابی نتیجه     محور و فرایندمحور، هر نوع 
تدریس هنرآموز به یادگیری منتهی نمی شــود. گرچه 
آموزش مجموعه ای از فعالیت هایی است که در پی تسهیل 
یادگیری هستند، آنچه برای هنرآموز همراه آموزش اهمیت 
دارد، شناخت یادگیرنده و تسهیل یادگیری برای اوست. 
آموزش و یادگیری ضمن ارتبــاط با یکدیگر دو فرایند 
مستقل ندارند و بر این اساس ارزیابی از آموزش هنرجو و 
میزان یادگیری او ضرورت دارد تا بازده برنامه های آموزشی 
 روشن شود. به همین دلیل ارزشیابی جزء الینفک فرایند 
ـ یادگیری محسوب می شود. ارزشیابی حلقة جدا و  یاددهی 
مفقودة یادگیری نیست و باید در خدمت آموزش قرار گیرد.

آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، به دلیل ماهیت 
کارگاهی بودن، در دوران شــیوع بیماری کرونا بیش 
از آموزش در حوزه های دیگر آســیب دیده اســت. 
برنامه ریزی درسی شایستگی محور، در فرایند آموزش 
به عنــوان اولین چرخش تحولی به جای آموزش های 
نظری و کالس درس، به آموزش های عملی و کارگاه 
و دنیای کار واقعی می پــردازد. فراگیرنده محوری را 
بــه جای معلم محوری قرار می دهد و نقش معلم را از 
یاددهنده به تسهیل کنندة یادگیری تبدیل می کند. در 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی تراکمی جای 
خود را به ارزشیابی تکوینی براساس شایستگی می دهد 
که به عنوان سومین چرخش تحولی و اصلی ترین آن، 
بــرای تضمین کیفیت و آرام کردن بســتر انتقال از 
مدرسه به محیط کار صورت می گیرد. در نهایت ارائة 
آموزشی که از مدرســه به محیط کار واقعی می رود 
و با مشــارکت دنیای کار انجام خواهد شد، چهارمین 
چرخش تحولی اســت ]آزاد، ۱۳۹۶[. چرخش های 
تحولی ذکرشــده نیازمند آموزش هــای حضوری در 

مدرسة واقعی در کنار مدرسة مجازی است.
مهم ترین بخش در نظام شایستگی محور، آموزش 

جدول 1. کارکردهای محیط یادگیری
                  عرصه

قابلیت پلتفرم
برنامه ریزی 

آموزشی
اشتراک 

محتوا
تعامل یاددهنده ـ 

یادگیرنده
راهبری فعالیت 

یادگیری
بازخوردارزشیابی

قابلیت های درونی

قابلیت اتصال به 

سرویس های خارجی

قابلیت های 

دسترس پذیری

آموزش های فنی، 
حرفه ای و مهارتی، 
به دلیل ماهیت 
کارگاهی بودن، 
در دوران شیوع 
بیماری کرونا بیش 
از آموزش در 
حوزه های دیگر 
آسیب دیده است
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همراه با تجربه  یا کار عملــی به صورت درهم تنیده 
با دانش اســت. همچنیــن، مشــارکت همه جانبة 
فراگیرنــدگان در آموزش و ارزشــیابی پیشــرفت 
تحصیلی در این برنامه بسیار حائز اهمیت است. یکی 
از مشــکالت فرا روی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
که در بیشتر کشورها و انجمن های شایستگی مطرح 
می شود، نگرانی از دســت دادن آموزش و یادگیری 
دانــش از طریــق آمــوزش و ارزشــیابی مبتنی بر 
شایستگی است. راه حلی که توسط شاغالن شناسایی 
شــد، این بود که اســتانداردهای شایستگی باید به 
اندازة کافی منعکس کنندة نیاز به ارزشیابی ترکیبی 
از دانش، مهارت، نگرش و اخالق باشــد ]ارزشیابی 
مبتنی بر شایســتگی: ۱۳۹۶[. اما به نظر می رسد، 
ارزشیابی که در دوران شیوع بیماری کرونا به صورت 
عملکردی صورت می گیرد، احتمااًل باید بیشتر نگران 
بخش مهارت باشــد تا دانش. زیرا سنجش مهارت 
بدون کار عملی و نظارت و مربیگری نمی تواند به طور 
کامل تعیین کنندة احراز شایســتگی باشد. حتی از 
آنجا که نگرش را شغل و تعهد انجام کار و نشان دادن 
رفتارهــای معطوف بــه عاطفه تعریــف می کنیم، 
این بخش بســیار کمتر قابل مشــاهده و ارزشیابی 
به صورت مجازی است. از میان عناصر تشکیل دهندة 
شایستگی، در محیط یادگیری مجازی، بخش دانش 
ســاده تر و دقیق تر قابل ارزشیابی است که البته در 
تضاد بــا اصل درهم تنیدگی اجزای شایســتگی در 

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است.
آزمون هــای عملکردی فراینــد و نتایج یادگیری، 
دانش آموزان را به طور مســتقیم مورد سنجش قرار 
می دهند. این آزمون ها با دانش و مهارت ســر و کار 
دارنــد. با توجه به اینکــه در آزمون های عملکردی 
موقعیتی فراهم می شــود که دانش آمــوز می تواند 
مهارت و دانش کســب کرده را از خــود بروز دهد، 
این آزمون ها ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان 
شــناخت و مهارت هنرجوست. عالوه بر آن، هر نوع 
فعالیــت یا کار خالقانة هنرجویــان که از طریق آن 
می تواند آنچه را آموخته اســت، به نمایش بگذارد یا 
بیان کند، مورد توجه قرار می دهد. اما اینکه چگونه 
آزمون های عملکــردی در محیط یادگیری مجازی 
طراحی و پیاده سازی شوند، از مشکالت پیش روی 

هنرآموزان در شرایط فعلی است.
 ارزشــیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر 
عمل خواهد بود. استفاده از ابزارهای مناسب و متفاوت 
می تواند شواهد کافی برای قضاوت فراهم سازد. برای 

مثال، ارزشیابی مراحل ســاخت یک قطعه، مراحل 
پرورش یک گیاه، تهیه و ارائة کار هنری، یا ارزشیابی 
یک فعالیت ورزشی در مدرسة مجازی بسیار پیچیده 
و ســخت اســت. مهارت آموزی عمومًا بــرای بهبود 
عملکرد فراگیرندگان انجام می شود، لذا اثر آموزش را 
می توان از طریق عملکرد سنجید. فراگیرندگان باید 
مهارت های مورد انتظار را در جریان آموزش به دست 
آورنــد. بنابراین فراگیرنده باید رفتار خود را در جهت 
مورد نظر تغییر دهد و مهارت مورد نظر را در ســطح 

استاندارد عملکرد به دست آورد.
رایج ترین دلیــل ارزیابی دانش آموزان، اندازه گیری 
پیشرفت فردی آنان به منظور اصالح تدریس و ارتقاء 
یادگیری است. بنابراین ارزشــیابی برای یادگیری، 
عمده ترین نوع ارزشیابی است که می توان در مدرسة 
مجازی با ابزارهای مبتنی بر فناوری های نوین ترتیب 
داد. اما اینکه این نوع ارزشــیابی جایگزین سنجش 
تراکمی به منظور تعیین احراز شایستگی شود، نگاه 
درســتی نیســت. هر یک از این دو روش سنجش، 
اهــداف مختص خود را دنبال می کند. »ارزشــیابی 
بــرای یادگیری« را می توان تا حدودی در مدرســة 
مجازی اجرا کرد، ولی »ارزشــیابی از شایســتگی« 
که برای احراز شایســتگی به کار می رود، در مدرسة 

مجازی به طور کامل قابل پیاده سازی نیست.
یکی از شایســتگی های غیرفنی مــورد توجه در 
تمامی رشته های شاخة فنی و مهارتی، کار گروهی 
اســت. پروژة گروهی مســتلزم شــرکت گروه در 
برنامه ریزی، تحقیــق، بحث گروهی و ارائة محصول 
است. ارزشیابی در بستر کار گروهی و موقعیت های 
جدید حل مســئله، عالوه بر آنکه وجــه رقابتی یا 
رقابت جویی را به حداقل می رساند، زمینة شکوفایی 
هنرجویان را نیز فراهم می کند. حل مسئله مستلزم 
دو شایستگی غیرفنی تفکر منطقی و تفکر خالقانه 
اســت. این بخش از شایســتگی های غیرفنی برای 

سنجش به صورت الکترونیکی دچار چالش است.

جمع بندی و نتیجه گیری
یکي از اهداف اساســی روش هــای نوین آموزش 
مجازی، مهیاکردن امکان دستیابی تمام اقشار جامعه 
به آموزش، تحصیل و از بین رفتن مرزهاي جغرافیایی 
است. برخالف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه 
دور نوعــی بی انضباطــی و هرج ومرج طلبی را رواج 
می دهــد، درواقع آمــوزش از راه دور نوعی رویکرد 
فلسفی ـ تربیتی را ترویج می کند که معتقد به ایجاد 

 پی نوشت ها

1. functionality
2. content delivery
3. Assessment of learning
4. Assessment for learning

آزمون های 
عملکردی فرایند 
و نتایج یادگیری، 

دانش آموزان را 
به طور مستقیم 

مورد سنجش قرار 
می دهند

یکي از اهداف 
اساسی روش های 

نوین آموزش 
مجازی، مهیاکردن 

امکان دستیابی 
تمام اقشار جامعه 

به آموزش، تحصیل 
و از بین رفتن 

مرزهاي جغرافیایی 
است



تفکر انتقادی، استثمارزدایی، قبول تکثرگرایی علمی، 
مذهبی، زبانی، فرهنگی و فکری است.

یادگیرنده مدل های ذهنی خــود را خلق می کند و 
برحسب پیشینة دانشی و تجربیات متفاوت، برداشت 
متفاوت و منحصربه فردی از حقایق نســبت به دیگر 
یادگیرندگان دارد. محیط های یادگیری مجازی تالش 
می کنند، »ارزشیابی را در کنار فرایند آموزش و یادگیری 

قرار دهند و آن ها را مکمل یکدیگر تلقی کنند.«

پیشنهاد
مهم ترین مســئله ای که استفاده کنندگان آموزش 
الکترونیکی با آن درگیر هستند، توزیع و پشتیبانی 
ســخت افزاری و کارایــی این نوع آموزش هاســت. 
مهم تریــن راه حل براي تضمین کیفیــت و کارایی 
آموزش ها، تعریف و به کارگیری استانداردهاي آموزش 
الکترونیکي در سطوح و مقاطع متفاوت تحصیلی و 
در نظر گرفتن شــرایط استفاده کنندگان نظیر سن 
و مقطع تحصیلــی و ویژگی های بومی و جغرافیایی 
و شــرایط خاص یاددهندگان و یادگیرندگان، نظیر 
انواع معلولیت های جسمی است. همچنین استفاده 
از بازخوردهای مخاطبان برای توســعة آموزش های 

الکترونیکی، اهمیت بسزایی دارد.
آموزش الکترونیکی در تمامی مدرسه ها، دانشگاه ها 
و مؤسســه های آمــوزش عالی، صنعتــی و تجاري 
قابل ارائه اســت. تنها کافی اســت بستر اجراي آن  
براســاس تولید محتوای ارائه شــده فراهم باشد و از 
نظر فرهنگی زمینه ســازی های الزم صورت پذیرند. 
برای مقابله با تقلب در محیط های یادگیری مجازی 
کــه امروزه به چالش جدی یاددهنده تبدیل شــده 
است، رویکردهای متعددی، از جمله فرهنگ سازی و 
ایجاد بستر موجودند، و در برخی دیگر، از اقدام های 

پیشگیرانه و تنبیهی استفاده می شود.
درواقع در آموزش های مجازی باید به دنبال تمهید 
فرصت های یادگیری متنوعی بــود تا فراگیرندگان 
را به ایفای نقش هــای گوناگون در فرایند یادگیری 
فــرا بخوانند و طی این ایفــای نقش می توان عالوه 
بر مدیریــت یادگیری فراگیرنــدگان، به گردآوری 

داده های مورد نیاز سنجش و ارزشیابی پرداخت.
آموزش مجازی نوعی از آموزش از راه دور محسوب 
می شــود که برای تبدیل شدن به یک نظام آموزشی 
نوین، باید دارای پایه های نظری مســتحکم باشــد. 
در این نوع آموزش هــا، یادگیرنده مانند یک صافی 
است، به طوری که اطالعات دریافتی را از خود عبور 

می دهد و به واقعیتی منحصربه فرد دســت می یابد. در عوض یاددهنده هدایتگر و 
تسهیلگر فرایند آموزش و یادگیری، و راهنمای یادگیرندگان است و یادگیرندگان 
می توانند از او به عنوان منبع اطالعاتی اســتفاده کنند. یاددهندگان برای عملکرد 
بهتر فرایند یادگیری، می توانند از روش های نوین تدریس، ابزارهای ارتباط جمعی 

کارآمد، شبکه های اجتماعی تعاملی و دانش فناوری اطالعات بهره بگیرند.
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