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  مقدمه
استفاده از فناوری جدید موضوعی است که در عصر حاضر تمام جوامع در 
به کارگیری و دستیابی هرچه بیشتر آن می کوشند. یکی از آن فناوری ها 
که در سال های اخیـر، به خصـوص در کشـورهـای توسعه یافته، به آن 
توجه زیادی شده است، استفاده از فناوری بالک چین است. از فناوری 
بالک چین به عنوان چهارمین انقالب صنعتی جهان یاد می شود. این 
فنـاوری اولین بـار از طریق بیت کویـن3 شناخته شـد و پس از آن وارد 

حوزه های دیگری مثل آموزش و یادگیری شد.

ریحانه بطیاری
آموزگار پایٔه پنجم ابتدایی استان گلستان،

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

اشاره
 رشـد روزافـزون فنـاوری، راه هـای جـدیـدی را برای انتقال 
و نگهـداری سریـع داده های دیجیتـال به وجـود آورده است. 
یکـی از این فنـاوری ها »بالک چیـن« است. بالک چین ابتدا با 
بیت کوین شناخته شد. پس از آن، این فناوری توانست مسیری 
جـدیـد را در آمـوزش و یادگیـری ایجاد کند. در این مقاله 
ابتدا با مفهوم بالک چین و ارتباط آن با آموزش آشنا می شویم 

و سپـس کاربردها و موانع آن را در آموزش تبیین می کنیم.

کلید واژه ها: بالک چین1، آموزش، دادة دیجیتال2

بالک چین چگونه کار می کند؟

               ارسال اطالعات بلوک
                    در سراسر شبکه

           ساخت بلوک
        درخواست تراکنش                نشان دهندة تراکنش

              افزودن و تثبیت جایگاه                 تراکنش کامل شد
                  بالک جدید

             اعتبارسنجی و تأیید       
                 تراکنش توسط گره ها
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  بالک چین چیست؟
بالک چین از زنجیـره ای از بالک هـا تشکیـل شده است که داده های 
دیجیتـال را ذخیره مـی کنند. از این فنـاوری در ابتـدا برای ضبـط و 
نگهـداری تراکنـش های دیجیتال بیت کوین استفاده شد )بارتولومه و 

همکاران، 2017(.
بالک چین مثـل یک کتاب است که هر بار داده هـایی روی آن نوشته 
می شـود و پس از تمـام  شدن یک صفحـه، به صفحـة بعد می رود. این 

داده ها زنجیروار به هم متصل اند و هیچ اطالعاتی حذف نمی شود.
این فناوری ویژگی های زیادی دارد، از جمله:

شفافیت اطالعات، امنیت باال، تغییرناپذیری و دستکاری  نشدن، ثبت 
تمام جزئیات تراکنش ها، نیاز نداشتن به شخص ثالث و... .

بالک چیـن فنـاوری در حال توسعـه ای است که همـه روزه در بهبـود 
جوانب زندگی انسان می کوشد. اما آیا این فناوری می تواند به کمک 

آموزش بیاید و در مسیر بهبود عملکردش به آن کمک کند؟

  بالک چین و آموزش
در سال های اخیر، چالش های آموزش وپرورش به نوعی بوده است که 
دیگر روش سنتی و آموزش حضوری پاسخ گوی نیازهای آن نیست و دیگر 
نمی توان میلیون ها اطالعات به روش های دستی و کاغذی جمع آوری و 

نگهداری کرد.
امروزه فناوری باعث شده است یادگیـری از محدودة زمـان و مکـان 
گذر کنـد و یادگیـری دیگر به صورت رسمـی محدود نشود )بارتولومه و 

همکاران، 2017(.
به گفتة مایک شاریل، از بالک چین می توانیم برای به اشتراک گذاری 
دوره های آموزشی و دیجیتال  شدن مدارک تحصیلی استفاده کنیم )سان 

و همکاران، 2018(.
در بالک چین سوابق آموزشی با استفاده از یک شبکة توزیع )عمومی و 
خصوصی(  در دسترس کاربران است. هر بلوک یادگیری در بالک چین 
از انواع متفاوتی از داده های مربوط به فعالیت های یادگیری تشکیل شده 

است.
ارزیابی عملکرد آموزشی هر بلوک شامل اطالعات کمی و کیفی است.
به طور کلی، راه حل هایی که فناوری بالک چین ارائه می دهد، باعث 
می شوند به هیچ عنوان سوابق آموزشی فردی دستکاری نشود )سان و 

همکاران، 2018(.

  کاربرد بالک چین در آموزش
حذف تقلب از مدرک تحصیلی:  در مالزی از هر 20 نفر شاغل 1 
نفر مدرک جعلی دارد. این بحث برای دولت مالزی بسیار نگران کننده است. 
با فناوری بالک چین، دیگر امکان تقلب وجود ندارد، چرا که تمام تراکنش ها 

ضبط می شوند.
کمـک بـه انتخـاب شغـل دانش آمـوزان در آینده: یکی 
از مشکالتی که به وضوح در نظام آموزشی دیده می شود، بحث ناتوانی 

پینوشتها
1. Blockchain
2. Digital data
3. Bitcoin
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دانش آموزان در انتخاب شغل است. این ضرر و زیان نه تنها برای شخص، 
بلکه بر جامعه هم وارد می شود. یکی از برنامه های آموزش وپرورش، تربیت 

دانش آموزان و آماده  کردن آن ها برای موفقیت شغلی در آینده است.
ثبت سوابق دانش آموزان و ردیابی عملکرد آن ها:   ثبت 
سوابق تحصیلی دانش آموزان همراه با جزئیات باعث می شود تمام روند 
پیشرفت یا پسرفت دانش آموزان را زیر نظر داشته باشیم. این کار در 

سال های متمادی کمک زیادی به ما می کند.
افزایش اعتبار و اعتماد به داده ها: این سامانه کمک مـی کند 
مؤسسات دوره هـای خود را به اشتراک بگذارند. والدین، دانش آموزان 

و معلمان به آن هـا امتیاز دهند و مؤسسات از این طریق رتبه بندی 
شوند.

صـدور گواهی نامة دیجیتال:   دانش آموزان ابتدا 
اطالعات خود را با یک شناسة مشخص وارد می کنند. آن 
اطالعـات از طریـق فنـاوری بالک چین برای مؤسسة 
مورد نظر فرستـاده می شود و پس از تأییـد، در کارتابلی 

مشخص ذخیره و نگهداری می شود. در حـال حاضـر، 
شرکت سونی و دانشگاه نیکوزیا با موفقیت فناوری بالک چیـن 

را در زمینة صدور و ثبت گواهی دیجیتال به کارگرفته اند.
امضای دیجیتال: در امضای دیجیتال، تنها یک کاربر مشخص 
با یک کلیدواژة خصوصی می تواند وارد کاربری شود و تمام تراکنش ها 

با زمان مشخص ثبت و ضبط می شوند )کارال و خانوجا، 2019( .

  موانع بالک چین در آموزش
ـ   ناپختگی

ـ  مقیاس پذیری
ـ  هزینة زیاد تغییر سیستم سنتی به جدید

ـ تغییرناپذیری و نبود انعطاف در سیستم
ـ تضعیف اعتبار مدرسه های سنتی.

مقاله آموزش 
بالک چین


